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“İnanıramki,mənimaxıraçat
dırabilmədiyimtaleyüklüməsələ
ləri,planları,işlərisizinköməyiniz
vədəstəyinizləİlhamƏliyevbaşa
çatdırabiləcək.Mənonaözümqə
dərinanıramvəgələcəyinəböyük
ümidlərbəsləyirəm”.Ümummilli

liderHeydərƏliyevin2003cüilin
oktyabrayındaAzərbaycanxalqına
tariximüraciətibusözlərlətamamla
nırdı.Zamanyenədədahisiyasətçini
haqlıçıxardı.Ötən17ildəölkəmizin
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyi
iləəldəetdiyimöhtəşəmnailiyyət

lər2003cüildəAzərbaycanxalqı
nınbuseçimininnəqədərmühüm
tarixiəhəmiyyətəmalikolduğunu,
Azərbaycanındavamlıinkişafıüçün
Ümummilliliderinsiyasikursunun
yeganədüzgünyololduğunubirda
hasübutayetirmişdir.

Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
xal  qı  mı  zın və döv  lə  ti  mi  zin ye  ni şan  lı ta  ri  xi ya  zı  lır
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Hey    dər Əli    yev si    ya    sə    ti 
Azər    bay    ca    na möh    tə    şəm 
uğur    lar qa    zan    dı    rır
Alikürsüdəvəzifəsininicrasına

başladığıilkgündən:“Azərbaycanı
qüdrətlidövlətəçevirməküçünən
başlıcası,ölkədəHeydərƏliyevin
siyasətidavametdirilməlidir.Bu
günyüksəkkürsüdənçıxışedərkən
mənAzərbaycanxalqınasözveri
rəmki,busiyasətəsadiqqalacağam,
heçvaxtbuyoldandönməyəcəyəm,
HeydərƏliyevinsiyasətinidavam
etdirəcəyəm”,deyəbəyanedərək
prinsipialmövqevəliderqətiyyə
tigöstərəncənabPrezidentİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycan
UluöndərHeydərƏliyevsiyasəti
nəsadiqqalmış,busiyasikursyeni
dövrüntələbvəçağırışlarınauyğun
olaraqmüasirləşdirilərəkhəyatake
çirilmişdir.
Əgər19932003cüillərdəölkə

mizdəÜmummilliliderinzəngin
təcrübəsi,yüksəkidarəetməsəriştə
si,əvəzsizliderliyiiləsabitləşməvə
müstəqilliyininsarsılmaztəməllə
rininyaradılmasımərhələsiuğurla
reallaşdırılmışdırsa,2003cüildən
sonramöhtərəmPrezidentİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycan
yenivəmüasirinkişaferasınadaxil
olmuşdur.Ölkəmizinhərtərəfi
tərəqqisinindayanıqlıkonseptual
əsaslarıyaradılmış,hərbirsahə
üzrəsiyasi,iqtisadivəsosialcəhət
dənəsaslandırılmışbitkinfəaliyyət
proqramlarıhəyatakeçirilmişdir.
Görülənməqsədyönlütədbirlərin
nəticəsidirki,budövrAzərbay
cantarixinəsabitlikvəhərtərəfi
inkişafdövrükimidaxilolmuş
dur.Ötən17ildəPrezidentİlham
Əliyevinmüəllifiyivərəhbərliyiilə
həyatakeçiriləndavamlıislahatlar
Azərbaycanıntərəqqisinəvəmilli
gücününartmasınaxidmətetmiş
dir.Buislahatlardövlətvəcəmiyyət
həyatınınbütünsahələriniəhatə
etmiş,Azərbaycanıninkişafınında
vamlıxarakterdaşımasına,dövlət
müstəqilliyininmöhkəmlənməsinə,
idarəetmənintəkmilləşdirilməsivə

demokratikinkişafprosesinə
əhəmiyyətlitöhfələrvermiş
dir.Azərbaycandademok
ratiktəsisatlarınfəaliyyəti
üçüngenişimkanlarvə
əlverişlimühityaradılmış,
azad,şəfaf,ədalətliseçki
institutuformalaşdırılmış,
sözvəvicdanazadlığı,siyasi
plüralizmyüksəksəviyyədə
təminolunmuşdur.
Azərbaycanındina

mikinkişafınıtəminedən
mühümşərtlərdənbiridə,
şübhəsizki,həyatakeçirilən
institusionalislahatlardır.Bu
mənadaBirincivitseprezi
dentlikinstitutununyaradıl
masımüstəsnaəhəmiyyətə
malikdir.Ötəndövrgöstərdi
ki,ölkədəvitsepre
zidentliktəsisatının
yaradılmasıyeninəsilis
lahatlarınhəyatakeçiril
məsi,vətəndaşlaradöv
lətdiqqətivəqayğısının
gücləndirilməsi,cəmiyyətinbütün
təbəqələriniəhatəedənuğurluso
sialsiyasətindavametdirilməsiba
xımındanmühümamilolmuşdur.
Birincivitseprezidenttəyinedilən
MehribanxanımƏliyevaçoxşaxəli
fəaliyyətiiləAzərbaycanıninkişa
fınamüstəsnatöhfələrverir.Başqa
sözlə,bugünBirincivitseprezident
MehribanxanımƏliyevanınçoxşa
xəli,ictimaiəhəmiyyətlifəaliyyəti
ölkəmizintərəqqisi,ayrıayrısahə
lərdəmühüminkişafgöstəricilərinin
əldəolunmasıbaxımındanböyük
önəməmalikdir.

Azər    bay    can xa    ri    ci si    ya    sət 
sa    hə    sin    də də fəal dip    lo    ma    tik
əla    qə    lə    rə və ge    niş 
im    kan    la    ra ma    lik    dir
Son17ildəAzərbaycandanə

həngtransmillienerjilayihələrihə
yatakeçirilmiş,BakıTbilisiCeyhan
əsasneftixrackəməri,BakıTbilisi
Ərzurumqazkəməri,CənubQaz
Dəhlizikimienerjitəhlükəsizliyin
dəmühümroloynayannəhəng

layihələrAvropanınenerjixəritəsi
nidəyişdirmişdir.Busahədəəldə
olunannailiyyətlərAzərbaycanın
beynəlxalqmünasibətlərsistemin
dədərolunuəhəmiyyətlidərəcədə
gücləndirmiş,onunqüdrətliaktor
kimiproseslərətəsirimkanlarını
genişləndirmişdir.Prezidentİlham
Əliyevtəşəbbüskarvəyüksəksə
riştəlitəşkilatçıliderkimiregionda
ənmöhtəşəmtranskontinentalnəq
liyyat,kommunikasiyalayihələri
ninreallaşdırılmasınındamüəlli
fidir.OnuntəşəbbüsüiləAvropanı
AsiyailəbirləşdirənŞərqQərbvə
ŞimalCənubbeynəlxalqnəqliyyat
dəhlizlərininyaradılmasıregion
damöhkəmtəhlükəsizlikvəgeniş
əməkdaşlıqmühitininformalaşma
sınamühümtöhfələrverməkdədir.
Beləliklə,davamlıəsaslarama

likictimaisiyasisabitliyinhökm
sürdüyü,demokratik,hüquqi,sivil,
dünyəvi,iqtisadiyyatıinkişafedən,
əhalininetibarlısosialmüdafiəsini
təminedənmüstəqilAzərbaycanxa
ricisiyasətsahəsindədəfəaldiplo
matikəlaqələrəvəgenişimkanlara

Sahibə Qafarova
AzərbaycanRespublikası

MilliMəclisininSədri
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MİSSİYA

malikdir.Dövlətimizinbaşçısının
rəhbərliyiiləölkəmizdünyaiqtisadi
vəsiyasibirliyinəuğurlainteqrasiya
etmiş,qloballayihələrinmərkəzi
nə,dünyanınaparıcıdövlətlərinin,
beynəlxalqtəşkilatlarınhörmətvə
diqqətləyanaşdığınüfuzludövlə
təçevrilmişdir.Azərbaycanişğalçı
Ermənistanistisnaolmaqla,dünya
birliyinəüzvolanbütündövlətlərlə
qarşılıqlıhörmətvəetimadasöykə
nənsəmərəlimünasibətlərqurmuş,
beynəlxalqtəşkilatlarlasıxəməkdaş
lıqəlaqələriyaratmışdır.Azərbayca
nın155ölkənindəstəyiniqazanaraq
BMTTəhlükəsizlikŞurasının2012
2013cüillərdəqeyridaimiüzvüse
çilməsibununparlaqtəzahürüdür.
ÖlkəmizBMTdənsonradünyanın
ənböyükikincitəşkilatıolanQoşul
mamaHərəkatınındafəalüzvlə
rindənbiridirvəhazırdatəşkilata
uğurlasədrliketməkdədir.Eyni
zamanda,digərmühümbeynəlxalq
təşkilatlarlaəməkdaşlıqAzərbayca

nainteqrasiyanıdərinləşdirməyə,
ölkəreallıqlarınıdünyaictimaiyyə
tinəobyektivvədolğunçatdırmağa
imkanvermişdir.CənubiQafqaz
kimimürəkkəbgeosiyasiməkanda
uğurlusiyasətaparmaqböyüktəc
rübəvəyüksəkdiplomatikbacarıq
tələbedir.AzərbaycanPrezidentibu
aspektdədəolduqcauğurlulidervə
rəhbərdir.Onunsülhvəhumanizm,

birgəgenişəməkdaşlığıtəminedən
xeyirxahmissiyasıqlobalməkanda
birliyin,tolerantlığın,sivilizasiyalar
arasıdialoqun,multikulturalizmin
dərinləşməsinətöhfəverir,döv
lətlərarasısəmimimünasibətlərin
təmasnöqtələrinintrayektoriyasını
müəyyənedir.Məhzbunadirsiyasi
keyfiyyətlərPrezidentİlhamƏliye
vinqətiyyətlivəgüclüsiyasilider
kimidünyadaböyüknüfuzqazan
masınışərtləndirmişdir.
Digərtərəfdən,özxaricisiyasə

tindəmillimaraqlarvəbeynəlxalq
hüquqnormalarıiləyanaşı,sülh,
sabitlik,inkişaf,qarşılıqlıfaydalı
əməkdaşlıqkimimeyarlarıdaəsas
götürənAzərbaycanbeynəlxalq
münasibətlərsisteminəyenivədaha
mütərəqqidəyərlərtəqdimetmək
dədir.Bütünbunlarınmüqabilində
ayrıayrımillidövlətlər,ocümlədən
dünyasiyasətiningücmərkəzləri
kimiçıxışedəngeosiyasisubyektlər
Azərbaycanınbeynəlxalqmünasi

“Azər  bay  ca  nı qüd  rət  li 
döv  lə  tə çe  vir  mək üçün 

ən baş  lı  ca  sı, öl  kə  də Hey  dər 
Əli  ye  vin si  ya  sə  ti da  vam et 
di  ril  mə  li  dir. Bu gün yük 
sək kür  sü  dən çı  xış edər  kən 
mən Azər  bay  can xal  qı  na 
söz ve  ri  rəm ki, bu si  ya  sə  tə 
sa  diq qa  la  ca  ğam, heç vaxt 
bu yol  dan dön  mə  yə  cə  yəm, 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  sə  ti  ni 
da  vam et  di  rə  cə  yəm”
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AKTUAL

bətlərsistemindəfəalrolunu,praq
matikxaricisiyasətkursunuyüksək
qiymətləndirirlər.

Biz zə    fər ça    la    ca    ğıq, 
Qa    ra    bağ Azər    bay    can    dır!
PrezidentİlhamƏliyevinuğur

salnaməsininənstratejisəhifələ
rindənbirikimiölkəmizdəordu
quruculuğusahəsindəəldəolun
muşəzəmətlinailiyyətlərixüsusi
vurğulamaqlazımdır.Sondövrlər
Ermənistanınhərbitəxribatlarının

qarşısınınalınmasıistiqamətində
həyatakeçirilənuğurluəkshücum
əməliyyatlarınınnəticələrifonunda
bunailiyyətlərdahaparlaqgörü
nür.Müharibəşəraitindəyaşayan
Azərbaycandaötənmüddətərzin
dəsilahlıqüvvələrinmadditexniki
bazasınınmöhkəmləndirilməsi,
ordununpeşəkarkadrlarlatəchi
zatı,döyüşhazırlığınınartırılması
dövlətsiyasətininprioritetistiqa
mətinitəşkiletmiş,Azərbaycanda
qüdrətli,qarşısınaqoyulanistənilən

vəzifəniyerinəyetirməyəqadirolan
güclüorduformalaşdırılmışdır.Bu
günAzərbaycanınSilahlıQüvvələri
dünyanınəngüclü50ordususıra
sındayeralır.
Sirrdeyilki,ErmənistanAzər

baycan,DağlıqQarabağmünaqi
şəsininhəlliölkəmizinprioritetləri
sırasındahərzamanilkyerdə
dayanmışdır.Vəzifəsininicrası
nabaşladığıilkdövrlərdən:“Mən
taməminəmki,bizərazibütöv
lüyümüzübərpaedəcəyik,azər



baycanlılarözdoğmatorpaqlarına
qayıdacaqlarvəDağlıqQarabağa,
eynizamanda,tarixiAzərbaycan
torpaqlarınaqayıdacaqlar”,de
yəncənabPrezidentötən17ildə
bütünbeynəlxalqplatformalardan
istifadəedərəkmünaqişəiləbağlı
əslhəqiqətləridünyaictimaiyyəti
nəçatdırmış,Azərbaycanıntarixi
ədalətəəsaslananmövqeyiniqə
tiyyətləmüdafiəetmişdir.Dövlət
başçısının“QarabağAzərbaycan

dırvənidaişarəsi”bəyanatımü
naqişəninhəllininformulunuaçıq
şəkildəifadəedir.Münaqişəyalnız
Azərbaycanınərazibütövlüyüvə
suverenliyiçərçivəsindəhəllini
tapmalıdırvəAliBaşKomandanın
bumövqeyindəheçbirgüzəştəyer
yoxdur.
Münaqişəninhəlliiləbağlıapa

rılandanışıqlardaAzərbaycanın
mövqeyinigücləndirənmühüm
amillərdənbiribeynəlxalqhüquq

dur.İndiyədəkBMT,ATƏT,İƏT,
QoşulmamaHərəkatı,Avropaİti
faqıvədigərbeynəlxalqtəşkilatlar
qəbuletdikləriçoxsaylısənədlərdə
Azərbaycanınərazibütövlüyünə
dəstəkləriniifadəetmişlər.Bunun
ladaAzərbaycanınərazibütövlü
yübütündünyatərəfindəntanın
mış,Minskqrupunahəmsədrlik
edənölkələrAzərbaycanınərazi
bütövlüyünütanıdıqlarınıbəyan
etmişlər.
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Lakinötənmüddətərzində
Ermənistanınqeyrikonstruktiv
mövqeyi,siyasi,hərbitəxribatları
danışıqlarprosesininbugünəqədər
heçbirnəticəverməməsinəgətirib
çıxarmışdır.ErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsinin
30iləyaxındırki,həllolunmama
sınınməsuliyyətibirbaşaişğalçı
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bəvurmaqüçünəsassıziddialarirəli
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mişşəxslərməsuliyyətsizfikirlərifa
dəedərəkyeniərazilərişğaletmək
üçünmüharibəyəbaşlayacaqlarını
açıqşəkildədiləgətirmişlər.
HazırdaisəeləAzərbaycanın

dövlətbaşçısınıntəbirincədesək,hə
qiqətanıyetişib.BugünartıqAzər
baycanmünaqişənintaleyiniözü
həlledir.BununüçünAzərbaycanın
güclü,tamtəchizatlımüasirordusu
var.AzərbaycanınAliBaşKoman
danıİlhamƏliyevinqətiyyətivə
yüksəkliderlikbacarığı,xalqımızın
sarsılmazinamıvəbirliyi,ordumu
zundöyüşəzmivəşücaətisayəsin
dəyenitarixyazılır.Qurtuluşsavaşı
aparanşanlıordumuz30iləyaxın
dırdüşmənişğalındaolantorpaq
larımızıdüşməndəntəmizləyərək
zəfəryürüşünüdavametdirir.
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sindəağırməğlubiyyətləralanEr
mənistanisəyenədəçirkinəməllə
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qun,ocümlədən1949cuildəqəbul
olunmuşCenevrəKonvensiyasının
tələblərininkobudşəkildəpozulma
sıdeməkdir.
Yerigəlmişkən,qeydetməkis

tərdimki,MilliMəclisErmənistanın
butəxribatlarıiləbağlımilliparla
mentlərəvəbeynəlxalqparlament
təşkilatlarınamüraciətlərünvan
lamışdır.Parlamentrəhbərliyinin
vədostluqqruplarınınadından88
ölkəninparlamentlərinə130,həmçi
nin11beynəlxalqtəşkilataməktub
largöndərilmişdir.Müraciətlərdə
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ki,davamedəntarixiədalətsizlik
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mızamüraciətindəözəminliyinibu
sözlərləifadəedir:

“Biz zə    fər ça    la    ca    ğıq, Qa    ra    bağ  
bi    zim    dir, Qa    ra    bağ Azər    bay    can    dır!”
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Mən tam əmi  nəm 
ki, biz əra  zi bü  töv 

lü  yü  mü  zü bər  pa edə 
cə  yik, azər  bay  can  lı  lar 
öz doğ  ma tor  paq  la  rı  na 
qa  yı  da  caq  lar və Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğa, ey  ni za  man  da, 
ta  ri  xi Azər  bay  can tor 
paq  la  rı  na qa  yı  da  caq  lar”
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MÜSAHİBƏ

- Fə  zail müəl  lim, Azər  bay  can 
Or  du  su öz tor  paq  la  rı  nı azad 
et  dik  cə iş  ğal  çı Er  mə  nis  tan 
bun  dan dərs al  maq əvə  zi  nə si -
ya  si pro  vo  ka  si  ya  la  ra əl atır...
Azərbaycan30iləyaxındırki,

torpaqlarınıişğaledəntəcavüzkarla
sülhdilindədanışdı,30iləyaxındır
ki,ErmənistanAzərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsiadlandırılanbu
işğalındanışıqlarvasitəsiiləaradan
qaldırılmasıüçünMinskqrupufor
matınatolerantlıqnümayişetdirdi.
LakinErmənistanyolagəlmədi.Nə
beynəlxalqhüquqa,nəmütərəqqi
bəşəriyyətinçağırışlarına,nədəbey
nəlxalqqurumlarınqətnamələrinə
məhəlqoymadı.Əvəzindəbizitəhqir
etməküçünermənitərəfiŞuşada

yallıgetdivə“andiçməmərasimi”
keçirdi.
Ermənistantərəfisentyabrın

27nəqədəratdığıaddımlarıiləbu
ölkəninmünaqişəninsülhyoluilə
həllindəmaraqlıolmadığınınümayiş
etdirdi,məsələninhərbiçözümünü
alternativsizvariantaçevirdi.Rəsmi
Yerevanın,onunnəzarətindəolan
Qarabağdakıseparatçırejimtəm
silçilərininaçıqlamalarısavaşıartıq
qaçılmazreallığaçevirdi.
Düşməninsentyabrın27dəəlat

dığıtəxribatisəbizimsəbrimizidaşı
ransondamlaoldu.AliBaşKoman
danınəmriiləAzərbaycanOrdusu
əkshücuməməliyyatlarınabaşlaya
raqişğaledilmiştorpaqlarıaddım
addımgeriqaytarmağabaşladı.

İndikivəziyyətdəgünahkarEr
mənistanrəhbərliyidir,sonrada,bu
məsələyəbiganəyanaşanvədaim
işğalçıErmənistanahavadarlıqedə
rəkbuişğalıəbədietməkistəyənbəzi
ölkələrindairələri.Bizburadanə
gördük!?Birdahasübutolunduki,
ErmənistanAzərbaycanaqarşısoyqı
rım,təcavüzkarsiyasətinihavadarla
rınaarxalanaraqhəyatakeçirib.
XüsusənFransaciddicəhdləEr

mənistanaqahmarçıxır.Halbukiin
diyədəkFransavədigərdövlətlərin
məsələnihüququngücüilə,beynəl
xalqvədigərvasitələrləhəlletmək
üçünkifayətqədərşanslarıvaridi.
BizErmənistanıhimayəedən

dövlətlərdənvəMinskqrupundan
haqqımızıtələbedəndəisədeyirdilər
ki,özünüzdanışın.İndibizözümüz
danışırıq;qananısözlə,qanmayanı
gücləbaşasalırıq.

FransavədigərləriAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüdəstəklədiklərini
dəfələrləbildiriblər.Zatəndanışıq
larındaaparıldığıbazaprinsiplə
rindənbiribudur.EləBMTTŞnin
münaqişəiləbağlıqəbuletdiyivə
Fransanındaimzaatdığıqətnamə
lərinmətnidəişğalçıqüvvələrin
çıxarılmasınıtələbetmirmi?!Məgər
EmmanuelMakronFransanınim
zasınıinkarmıedir,yoxsaölkəsinin
mövqeyiilərazıdeyil?!Şübhəsiz
ki,buritorikanınarxasındaermə
nipərəstqüvvələrvəermənilobbisi
durur.Yəqinki,vaxtiləermənitərə
finiarxayınediblər,indidəonların
zənglərinənəcavabverəcəklərini
bilmirlər.Əgəronlarhaqlınıntərəfin
dədurubtəcavüzkarıqınasaydılar,
beynəlxalqhüququmüdafiəedib
günahkarıcəzalandırsaydılar,belə
vəziyyətyaranmazdı.

Haqqədalətbizimtərəfimizdə
dir,bizədalətlimüharibəaparırıq,
torpaqlarımızıişğaldanqurtarırıq,
özünəqiymətqoyanbirdövlətkimi
vəzifəmiziyerinəyetiririk,vətən
daşlarımızınhüquqvəmənafelərini,
təhlükəsizliyinitəminedirik.
Kimlərinsəbundanvahimə

yədüşməsiisəəsassızdır.Çünki
AzərbaycanOrdusununəkshücum
əməliyyatlarıbeynəlxalqhüquqnor
malarınauyğunaparılır.Şanlıordu
muzBMTTəhlükəsizlikŞurasının
işğalolunmuşAzərbaycantorpaqla
rıiləbağlıqəbuletdiyiqətnamələri
həyatakeçirir,suverenliyimizivə
ərazibütövlüyümüzütəminetmək
üçünvətəntorpaqlarındakıbütün
qanunsuzhərbibirləşmələri,terror
qruplaşmalarını,Suriyavədigər
bölgələrdəngəlmişyaraqlılarızərər
sizləşdirir.

- Fə  zail müəl  lim, ye  ni se  çil  miş 
par  la  ment  də bir çox par  ti  ya  lar 
təm  sil olu  nub. Bu  nu öl  kə -
miz  də çox  par  ti  ya  lı par  la  ment 
sis  te  mi  nin bər  qə  rar olun -
ma  sı ki  mi qiy  mət  lən  dir  mək 
olar  mı? Ye  ri gəl  miş  kən, Mil  li 
Məc  lis  də təm  sil olu  nan si  ya  si 
par  ti  ya  la  rın iş  ti  ra  kı ilə “Azər -
bay  can  da ye  ni si  ya  si kon  fi  qu -
ra  si  ya: pan  de  mi  ya döv  rü və 
ye  ni ça  ğı  rış  lar” möv  zu  sun  da 
vi  deokonf  ran  sın ke  çi  ril  mə  si də 
bu is  ti  qa  mət  də atı  lan ad  dım  la -
rın növ  bə  ti mər  hə  lə  si  dir de  sək, 
yə  qin ki, ya  nıl  ma  rıq.
Çoxpartiyalısisteməgəldikdəilk

növbədədeyimki,bizimdövlətimiz
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin
varisidirvəbuənənəbugündəda
vametdirilərəkçoxpartiyalısistemin
əsaslarımöhkəmləndirilir.Birsıra

Fəzailİbrahimli:
“Millibirliyimizdüşmənlə
mübarizədəgücümüzəgücqatır”
VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sin fəaliy  yə  tin  də si  ya  si par  ti  ya  la  rın ro  lu, elə  cə də öl  kə si  ya  sə  tin  də apa  rı  lan iq  ti 
darmü  xa  li  fət dialo  qu və di  gər ak  tual mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni öy  rən  mək üçün par  la  men  t Sədrinin 
müavi  ni, İc  ti  mai bir  lik  lər və di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin səd  ri, Və  tən  daş Həm  rəy  li  yi Par  ti  ya  sı səd  ri  nin 
müavi  ni Fəzailİbrahimli ilə gö  rüş  dük. İlk əv  vəl cəb  hə xət  tin  də  ki və  ziy  yə  ti mü  za  ki  rə et  dik.

Biz Er  mə  nis  ta  nı hi  ma -
yə edən döv  lət  lər  dən 
və Minsk qru  pun  dan 
haq  qı  mı  zı tə  ləb edən -
də de  yir  di  lər ki, özü  nüz 
da  nı  şın. İn  di biz özü -
müz da  nı  şı  rıq; qa  na  nı 
söz  lə, qan  ma  ya  nı güc  lə 
ba  şa sa  lı  rıq.

“Biz hamımız Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Hamımızın 
bir vətəni vardır  Azərbaycan. Hamımız vətənpərvərik, 
vətənimizi sevirik. Ola bilər ki, ölkəmizin inkişafı ilə bağlı 
müxtəlif fikirlərimiz olsun. Bu da təbiidir. Ancaq biz əsas 
amallar ətrafında daim bir yerdə olmalıyıq”.

İlham Əliyev
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VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sin fəaliy  yə  tin  də si  ya  si par  ti  ya  la  rın ro  lu, elə  cə də öl  kə si  ya  sə  tin  də apa  rı  lan iq  ti 
darmü  xa  li  fət dialo  qu və di  gər ak  tual mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi   kir  lə  ri  ni öy  rən  mək üçün par  la  men  t Sədrinin 
müavi  ni, İc  ti  mai bir  lik  lər və di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin səd  ri, Və  tən  daş Həm  rəy  li  yi Par  ti  ya  sı səd  ri  nin 
müavi  ni Fəzailİbrahimli ilə gö  rüş  dük. İlk əv  vəl cəb  hə xət  tin  də  ki və  ziy  yə  ti mü  za  ki  rə et  dik.

Biz Er  mə  nis  ta  nı hi  ma -
yə edən döv  lət  lər  dən 
və Minsk qru  pun  dan 
haq  qı  mı  zı tə  ləb edən -
də de  yir  di  lər ki, özü  nüz 
da  nı  şın. İn  di biz özü -
müz da  nı  şı  rıq; qa  na  nı 
söz  lə, qan  ma  ya  nı güc  lə 
ba  şa sa  lı  rıq.

“Biz hamımız Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Hamımızın 
bir vətəni vardır  Azərbaycan. Hamımız vətənpərvərik, 
vətənimizi sevirik. Ola bilər ki, ölkəmizin inkişafı ilə bağlı 
müxtəlif fi kirlərimiz olsun. Bu da təbiidir. Ancaq biz əsas 
amallar ətrafında daim bir yerdə olmalıyıq”.

İlham Əliyev
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yenipartiyalarınqeydiyyataalınma
sı,PrezidentAdministrasiyasında
siyasipartiyaliderləriiləgörüşlərin
keçirilməsiölkədəçoxpartiyalılıq
sisteminivəpartiyalararasıdialoq
mühitinidahadainkişafetdirir.
Onudaqeydedimki,budialoq

mühitiözözünəərsəyəgəlməyib;
ölkərəhbərliyininapardığısiyasə
tin,siyasimənsubiyyətindənasılı
olmayaraq,bütünvətəndaşlaraeyni
qayğınıngöstərilməsininyaratdı
ğıetimadvəgüvəncdənirəligəlir.
Misalüçün,hökumətidaimtənqid
edənpartiyaliderlərinin,hüquq
müdafiəçilərivəQHTmənsubları
nınsəhhətindəciddiproblemyaran
dıqdaonlarınmüalicəsinidövlətvə
yaHeydərƏliyevFonduözüzərinə
götürür.BütünbunlarPrezidentin
vəBirincivitseprezidentinyüksək
humanizmindənvəalikeyfiyyətlə
rindənxəbərverir.
PrezidentİlhamƏliyevintəşəb

büsüvərəhbərliyiiləhəyatakeçirilən
siyasiislahatlarıngətirdiyidəyişiklik
lərbütövlükdəölkədəyenidialoqvə
əməkdaşlıqşəraitinidahadamöh
kəmləndirmiş,sabitliyin,siyasivə
millihəmrəyliyinintişaretdirilməsi
üçünsağlamzəminyaratmışdır.
Həyatakeçirilənsonislahatlar,o

cümlədənMilliMəclisənövbədənkə
narseçkilərgöstərirki,Azərbaycan
daintensivşəkildəçoxpartiyalısiyasi
sisteminyenikonfiqurasiyasının
formalaşmasıprosesigedir.

VIçağırışMilliMəcli
sintərkibindəbirçoxpar
tiyalarıntəmsilolunması,
ilkdəfəmüxalifətdüşər
gəsinümayəndəsininspi
kerinmüavinivəzifəsinə
seçilməsi,bununlayanaşı
müxalifətnümayəndə
lərininhəmsədr,həm
dəmüavinvəzifələrində
parlamentinkomitələrinə
rəhbərliketmələridövlət
idarəçiliyindəçoxpartiyalı
siyasisistemintəmsilçi
liyiningenişləndiyinivə
ölkəmizdəçoxpartiyalı
parlamentsistemininbərqəraroldu
ğunugöstərir.Birsözlə,Azərbaycan
dasiyasisistemintəkmilləşdirilməsi
istiqamətindəaparılanislahatlar
uğurlunəticələriniverir,siyasisis
temmöhkəmlənir,siyasimünasibət
lərsağlamzəmindəinkişafedir.
Parlamentdəkimüxtəlifikfərqli

fikirlərinrəqabətinəmeydanaçmaq
ladoğruyolutapmaqdabizəkömək
edir.Parlamentplüralizmidemok
ratikproseslərəstimulverməklə
qanunvericilikorqanınınfəaliyyətinə
dəmüsbəttəsirgöstərir.
Qanunvericiməclisimizfikiryek

nəsəkliyindənqurtularaqcəmiyyət
dəkifikirplüralizminingüzgüsünə,
müxtəlifgörüşlərinplatformasına
çevrilib.
MilliMəclisdünyanıbürüyən

pandemiyaşəraitindəfəaliyyətə

başladıvəişinikarantinqaydaları
nauyğunuğurladavametdirdi.Biz
İnternetüzərindənvideokonfranslar,
informasiyamübadiləqruplarıvə
yaxudtelefonvasitəsiiləmüxtəlif
formalardaişimiziqurabildik.Parla
mentyazsessiyasıvənövbədənkənar
sessiyadövründəqarşısınaqoyduğu
vəzifələrilayiqincəyerinəyetirdi.

Artıqbaşaçatmışyazvənövbə
dənkənarsessiyalardaparlamentin
uğurlafəaliyyətgöstərməsi,eləcə
dəonaictimairəyinmüsbətolması
həyatakeçirilənislahatlarınpozitiv
nəticəsikimiqiymətləndiriləbilər.
PrezidentAdministrasiyasının

Siyasipartiyalarvəqanunvericilik
hakimiyyətiiləəlaqələrşöbəsinin
müdiriƏdalətVəliyevindəiştira
kıiləMilliMəclisdətəmsilolunan
siyasipartiyalarınsədrlərivənüma
yəndələritərəfindənsiyasipartiyalar
arasındagenişmüzakirələrinapa
rılmasıməqsədiiləvideokonfrans
formatındakeçiriləngörüşdəmüasir
çağırışlarfonundasiyasipartiyaların
fəaliyyətimüzakirəedildi.
Bugünbizölkəmizdə,sizində

qeydetdiyinizkimi,yenisiyasisiste
minformalaşmasınınşahidioluruq.

Bumüstəvidəiqtidarmüxalifət
dialoquintensivşəkildəaparılır.Par
lamentdətəmsilolunanpartiyalarla
deyil,ümumiyyətlə,respublikada
mövcudolanbütünpartiyalarla
münasibətlərmüstəqil,sivilforma
daqurulur.Çünkiölkəmizingeosi
yasivəziyyəti,böyükdövlətlərin
Azərbaycandakımarağı,omaraqlar

altındakıməkrliniyyətlərartıqhər
birimizəbəllidir.Özümüzözümüzə
güvəncvəgümanyeriolmalıyıq.Biz
haradansa,kimdənsəköməkum
maqdandahaçoxdaxildəTanrının
verdiyi,dövlətimizinyaratdığısiyasi
sabitliyi,haqqımızıyaşamalıyıqvə
birlikdəolubyenədətaleyinbizə
qismətetdiyibədxahqonşularımızın
qarşısındagüclüolmalıyıq.
Ölkədəsiyasipartiyalarlaapa

rılandialoqunnəticəsindəpartiya
lararasısağlaməməkdaşlıqmühiti
yaranmağa,millihəmrəylikmöh
kəmlənməyəbaşlayıb.Builiyulun
15dəErmənistanAzərbaycandövlət
sərhədininTovuzrayonuistiqamə
tindəbaşvermişhərbitəxribatla
əlaqədarmüstəqilliktariximizdəilk
dəfəolaraqölkədəfəaliyyətgöstərən
siyasipartiyaların43ü,sentyabrın

27dəisəErmənistansilahlıqüvvə
ləriningenişmiqyaslıtəxribatıilə
əlaqədar52siyasipartiyadan50si
Prezident,AliBaşKomandanİlham
Əliyevinətrafındabirləşibvəbirgə
dəstəkbəyanatıimzalayıblar.
SiyasipartiyalarınVətənmüha

ribəsininilkgünündənərazibütöv
lüyününvəvətəndaşlarıntəhlükə

sizliyininqorunması,Ermənistanın
ölkəmizəqarşıhəyatakeçirdiyi
genişmiqyaslıterrortəxribatlarının
qarşısınınalınmasıməqsədiiləhə
yatakeçirdiyibütünsiyasivəhərbi
tədbirləriyekdilliklədəstəkləmələri
tarixiəhəmiyyətkəsbedənhadi
sədir.Bu,milli,siyasibirliyimizin,
həmrəyliyimizingöstəricisiolmaqla
mənfurdüşmənəqarşımübarizədə
gücümüzəgücqatır.
Müxalifətsöyən,təhqiredən,aq

ressivmünasibətbəsləyənqüvvələr
deməkdeyil.Əslmüxalifsağlamdü
şüncəvəfikirsahibləridir.Dövlətin
inkişafınaqüsurgətirən,cəmiyyətin
nəzərindədövlətiaşağılayan,dünya
ictimaiyyətininnəzərindəmənfimü
nasibətreallaşdıranaddımlaraqarşı
çıxanqüvvələrdirəslmüxalifət.

- Ümu  miy  yət  lə, mo  dern döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğun  da mü  xa  li  fə  tin 
ro  lu  nu və funk  si  ya  sı  nı ne  cə 
gö  rür  sü  nüz?
Müxalifətinroluondanibarət

olmalıdırki,hakimiyyətdaimməsu
liyyəthissetsin.Müxalifət“Demokl
qılıncı”kimihakimiyyətinbaşıüzə
rindənasılıb“səninçiyninəsancıla
cam,səninkürəyinəsaplanacam”ki
miyox,“məsuliyyəthisset,mənhər
şeyigörürəm”prinsipiiləyanaşmalı
dır.Buroluüzərinəgötürənadamın
özününtərcümeyihalı,istəyi,vətənə
bağlılığıisəoqədərsafolmalıdırki,
əkstərəfdəqüsuraxtarmaqhaqqına
sahiblənəbilsin,hərhansıbiraddım
atmağasiyasivəmənəvihaqqıolsun.
Buolurdürüstmüxalifətçilik.
Müxalifətinözüdəmüasirtələb

lərəuyğunformalaşmalıdır.İndiki
məqambizimhamımızdanşəxsi
ambisiyalardanəlçəkibmillimaraq
larnaminəvahidqüvvəkimiçıxış
etməyitələbedir.Tarixiədalətvə
haqquğrundaaparılanmüharibədə
xalq,iqtidarvəmüxalifəthəmrəy
olmalı,çəkicibirzindanavurmalı
dırki,buhaqqişindəmütləqqalib
gələk!

ÜlviyyəAbdullayeva
MübarizƏsgərov

VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sin tər  ki -
bin  də bir çox par  ti  ya  la  rın təm -
sil olun  ma  sı, ilk də  fə mü  xa  li  fət 
dü  şər  gə  si nü  ma  yən  də  si  nin 
spi  ke  rin müavi  ni və  zi  fə  si  nə 
se  çil  mə  si, bu  nun  la ya  na  şı mü -
xa  li  fət nü  ma  yən  də  lə  ri  nin həm 
sədr, həm də müavin və  zi  fə -
lə  rin  də par  la  men  tin ko  mi  tə  lə -
ri  nə rəh  bər  lik et  mə  lə  ri, döv  lət 
ida  rə  çi  li  yin  də çox  par  ti  ya  lı si  ya  si 
sis  te  min təm  sil  çi  li  yi  nin ge  niş -
lən  di  yi  ni və öl  kə  miz  də çox -
par  ti  ya  lı par  la  ment sis  te  mi  nin 
bər  qə  rar ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
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yenipartiyalarınqeydiyyataalınma
sı,PrezidentAdministrasiyasında
siyasipartiyaliderləriiləgörüşlərin
keçirilməsiölkədəçoxpartiyalılıq
sisteminivəpartiyalararasıdialoq
mühitinidahadainkişafetdirir.
Onudaqeydedimki,budialoq

mühitiözözünəərsəyəgəlməyib;
ölkərəhbərliyininapardığısiyasə
tin,siyasimənsubiyyətindənasılı
olmayaraq,bütünvətəndaşlaraeyni
qayğınıngöstərilməsininyaratdı
ğıetimadvəgüvəncdənirəligəlir.
Misalüçün,hökumətidaimtənqid
edənpartiyaliderlərinin,hüquq
müdafiəçilərivəQHTmənsubları
nınsəhhətindəciddiproblemyaran
dıqdaonlarınmüalicəsinidövlətvə
yaHeydərƏliyevFonduözüzərinə
götürür.BütünbunlarPrezidentin
vəBirincivitseprezidentinyüksək
humanizmindənvəalikeyfiyyətlə
rindənxəbərverir.
PrezidentİlhamƏliyevintəşəb

büsüvərəhbərliyiiləhəyatakeçirilən
siyasiislahatlarıngətirdiyidəyişiklik
lərbütövlükdəölkədəyenidialoqvə
əməkdaşlıqşəraitinidahadamöh
kəmləndirmiş,sabitliyin,siyasivə
millihəmrəyliyinintişaretdirilməsi
üçünsağlamzəminyaratmışdır.
Həyatakeçirilənsonislahatlar,o

cümlədənMilliMəclisənövbədənkə
narseçkilərgöstərirki,Azərbaycan
daintensivşəkildəçoxpartiyalısiyasi
sisteminyenikonfiqurasiyasının
formalaşmasıprosesigedir.

VIçağırışMilliMəcli
sintərkibindəbirçoxpar
tiyalarıntəmsilolunması,
ilkdəfəmüxalifətdüşər
gəsinümayəndəsininspi
kerinmüavinivəzifəsinə
seçilməsi,bununlayanaşı
müxalifətnümayəndə
lərininhəmsədr,həm
dəmüavinvəzifələrində
parlamentinkomitələrinə
rəhbərliketmələridövlət
idarəçiliyindəçoxpartiyalı
siyasisistemintəmsilçi
liyiningenişləndiyinivə
ölkəmizdəçoxpartiyalı
parlamentsistemininbərqəraroldu
ğunugöstərir.Birsözlə,Azərbaycan
dasiyasisistemintəkmilləşdirilməsi
istiqamətindəaparılanislahatlar
uğurlunəticələriniverir,siyasisis
temmöhkəmlənir,siyasimünasibət
lərsağlamzəmindəinkişafedir.
Parlamentdəkimüxtəlifikfərqli

fikirlərinrəqabətinəmeydanaçmaq
ladoğruyolutapmaqdabizəkömək
edir.Parlamentplüralizmidemok
ratikproseslərəstimulverməklə
qanunvericilikorqanınınfəaliyyətinə
dəmüsbəttəsirgöstərir.
Qanunvericiməclisimizfikiryek

nəsəkliyindənqurtularaqcəmiyyət
dəkifikirplüralizminingüzgüsünə,
müxtəlifgörüşlərinplatformasına
çevrilib.
MilliMəclisdünyanıbürüyən

pandemiyaşəraitindəfəaliyyətə

başladıvəişinikarantinqaydaları
nauyğunuğurladavametdirdi.Biz
İnternetüzərindənvideokonfranslar,
informasiyamübadiləqruplarıvə
yaxudtelefonvasitəsiiləmüxtəlif
formalardaişimiziqurabildik.Parla
mentyazsessiyasıvənövbədənkənar
sessiyadövründəqarşısınaqoyduğu
vəzifələrilayiqincəyerinəyetirdi.

Artıqbaşaçatmışyazvənövbə
dənkənarsessiyalardaparlamentin
uğurlafəaliyyətgöstərməsi,eləcə
dəonaictimairəyinmüsbətolması
həyatakeçirilənislahatlarınpozitiv
nəticəsikimiqiymətləndiriləbilər.
PrezidentAdministrasiyasının

Siyasipartiyalarvəqanunvericilik
hakimiyyətiiləəlaqələrşöbəsinin
müdiriƏdalətVəliyevindəiştira
kıiləMilliMəclisdətəmsilolunan
siyasipartiyalarınsədrlərivənüma
yəndələritərəfindənsiyasipartiyalar
arasındagenişmüzakirələrinapa
rılmasıməqsədiiləvideokonfrans
formatındakeçiriləngörüşdəmüasir
çağırışlarfonundasiyasipartiyaların
fəaliyyətimüzakirəedildi.
Bugünbizölkəmizdə,sizində

qeydetdiyinizkimi,yenisiyasisiste
minformalaşmasınınşahidioluruq.

Bumüstəvidəiqtidarmüxalifət
dialoquintensivşəkildəaparılır.Par
lamentdətəmsilolunanpartiyalarla
deyil,ümumiyyətlə,respublikada
mövcudolanbütünpartiyalarla
münasibətlərmüstəqil,sivilforma
daqurulur.Çünkiölkəmizingeosi
yasivəziyyəti,böyükdövlətlərin
Azərbaycandakımarağı,omaraqlar

altındakıməkrliniyyətlərartıqhər
birimizəbəllidir.Özümüzözümüzə
güvəncvəgümanyeriolmalıyıq.Biz
haradansa,kimdənsəköməkum
maqdandahaçoxdaxildəTanrının
verdiyi,dövlətimizinyaratdığısiyasi
sabitliyi,haqqımızıyaşamalıyıqvə
birlikdəolubyenədətaleyinbizə
qismətetdiyibədxahqonşularımızın
qarşısındagüclüolmalıyıq.
Ölkədəsiyasipartiyalarlaapa

rılandialoqunnəticəsindəpartiya
lararasısağlaməməkdaşlıqmühiti
yaranmağa,millihəmrəylikmöh
kəmlənməyəbaşlayıb.Builiyulun
15dəErmənistanAzərbaycandövlət
sərhədininTovuzrayonuistiqamə
tindəbaşvermişhərbitəxribatla
əlaqədarmüstəqilliktariximizdəilk
dəfəolaraqölkədəfəaliyyətgöstərən
siyasipartiyaların43ü,sentyabrın

27dəisəErmənistansilahlıqüvvə
ləriningenişmiqyaslıtəxribatıilə
əlaqədar52siyasipartiyadan50si
Prezident,AliBaşKomandanİlham
Əliyevinətrafındabirləşibvəbirgə
dəstəkbəyanatıimzalayıblar.
SiyasipartiyalarınVətənmüha

ribəsininilkgünündənərazibütöv
lüyününvəvətəndaşlarıntəhlükə

sizliyininqorunması,Ermənistanın
ölkəmizəqarşıhəyatakeçirdiyi
genişmiqyaslıterrortəxribatlarının
qarşısınınalınmasıməqsədiiləhə
yatakeçirdiyibütünsiyasivəhərbi
tədbirləriyekdilliklədəstəkləmələri
tarixiəhəmiyyətkəsbedənhadi
sədir.Bu,milli,siyasibirliyimizin,
həmrəyliyimizingöstəricisiolmaqla
mənfurdüşmənəqarşımübarizədə
gücümüzəgücqatır.
Müxalifətsöyən,təhqiredən,aq

ressivmünasibətbəsləyənqüvvələr
deməkdeyil.Əslmüxalifsağlamdü
şüncəvəfikirsahibləridir.Dövlətin
inkişafınaqüsurgətirən,cəmiyyətin
nəzərindədövlətiaşağılayan,dünya
ictimaiyyətininnəzərindəmənfimü
nasibətreallaşdıranaddımlaraqarşı
çıxanqüvvələrdirəslmüxalifət.

- Ümu  miy  yət  lə, mo  dern döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğun  da mü  xa  li  fə  tin 
ro  lu  nu və funk  si  ya  sı  nı ne  cə 
gö  rür  sü  nüz?
Müxalifətinroluondanibarət

olmalıdırki,hakimiyyətdaimməsu
liyyəthissetsin.Müxalifət“Demokl
qılıncı”kimihakimiyyətinbaşıüzə
rindənasılıb“səninçiyninəsancıla
cam,səninkürəyinəsaplanacam”ki
miyox,“məsuliyyəthisset,mənhər
şeyigörürəm”prinsipiiləyanaşmalı
dır.Buroluüzərinəgötürənadamın
özününtərcümeyihalı,istəyi,vətənə
bağlılığıisəoqədərsafolmalıdırki,
əkstərəfdəqüsuraxtarmaqhaqqına
sahiblənəbilsin,hərhansıbiraddım
atmağasiyasivəmənəvihaqqıolsun.
Buolurdürüstmüxalifətçilik.
Müxalifətinözüdəmüasirtələb

lərəuyğunformalaşmalıdır.İndiki
məqambizimhamımızdanşəxsi
ambisiyalardanəlçəkibmillimaraq
larnaminəvahidqüvvəkimiçıxış
etməyitələbedir.Tarixiədalətvə
haqquğrundaaparılanmüharibədə
xalq,iqtidarvəmüxalifəthəmrəy
olmalı,çəkicibirzindanavurmalı
dırki,buhaqqişindəmütləqqalib
gələk!

ÜlviyyəAbdullayeva
MübarizƏsgərov

VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sin tər  ki -
bin  də bir çox par  ti  ya  la  rın təm -
sil olun  ma  sı, ilk də  fə mü  xa  li  fət 
dü  şər  gə  si nü  ma  yən  də  si  nin 
spi  ke  rin müavi  ni və  zi  fə  si  nə 
se  çil  mə  si, bu  nun  la ya  na  şı mü -
xa  li  fət nü  ma  yən  də  lə  ri  nin həm 
sədr, həm də müavin və  zi  fə -
lə  rin  də par  la  men  tin ko  mi  tə  lə -
ri  nə rəh  bər  lik et  mə  lə  ri, döv  lət 
ida  rə  çi  li  yin  də çox  par  ti  ya  lı si  ya  si 
sis  te  min təm  sil  çi  li  yi  nin ge  niş -
lən  di  yi  ni və öl  kə  miz  də çox -
par  ti  ya  lı par  la  ment sis  te  mi  nin 
bər  qə  rar ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
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Sentyabrın11dəAzərbay
cannümayəndəheyəti
TürkiyəBöyükMillət

Məclisinin(TBMM)SədriMustafa
Şentoplagörüşüb.
SöhbətzamanıMustafaŞentop

TürkiyəvəAzərbaycanınqardaş
ölkələrolduğunuvurğulayıbvə

qeydedibki,TürkiyəvəAzərbay
canəsrlərboyudərintarixidostluq
vəqardaşlıqkökləriiləbağlıolan
ikidövlət,birmillətdir:“Azərbay
canınacısıbizimacımız,Azərbay
canınsevincibizimsevincimizdir”.
ErmənistanAzərbaycan,Dağlıq

Qarabağmünaqişəsinətoxunan

MustafaŞentopdiqqətəçatdırıb
ki,ErmənistantəkcəAzərbayca
nadeyil,bütünbölgəyətəhdid
dir.DövlətbaşçısıRəcəbTayyib
Ərdoğanınsöylədiyikimi,bizhər
zamanAzərbaycanınyanındayıq
vəAzərbaycanaistənilənməsələdə
dəstəkolmağahazırıq.
TBMMinSədriqeydedibki,

AzərbaycanPrezidentininYuna
nıstanınAzərbaycanayenitəyin
olunmuşsəfirininetimadnaməsi
niqəbuledərkənsöylədiyisözlər
Türkiyənin83milyonluqəhalisi
ninqəlbinəsusəpdi.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovaparlamentinbaşçısıkimiilk
olaraqTürkiyəniziyarətetməsindən
məmnunluqduyduğunubildiribvə
qeydedibki,ölkələrimizarasında
gözəlbirənənəformalaşıbyüksək
vəzifəlidövlətrəsmilərimizvəzi
fələrininicrasınabaşladıqdaxarici
ölkələrəilkrəsmisəfərlərinibirbiri
niziyarətetməkləgerçəkləşdirirlər:

Sahibə Qafarova:
“Azərbaycanla Türkiyə arasında 
mövcud olan birlik bizə gələcəyimizi 
də birgə qurmağa imkan verir”
MilliMəclisinSədriSahibəQafarovanınbaşçılığıilə
Azərbaycanparlamentininnümayəndəheyətiilkrəsmisəfərini
sentyabrın10-daTürkiyəRespublikasınaedib.Nümayəndə
heyətinintərkibinədeputatlarƏhlimanƏmiraslanov,Ziyafət
Əsgərov,SevilMikayılova,FazilMustafa,ElşənMusayev,Tural
Gəncəliyev,parlamentAparatınınrəhbəriSəfaMirzəyevvə
digərrəsmişəxslərdaxilidilər.

MilliMəclisinSədriSahibəQafarovailkrəsmisəfəriniqardaşTürkiyəyəetdi
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“Məndəbugözələnənəyəsadiq
qalaraqilkrəsmisəfərimiməhz
dostTürkiyədənbaşladım.Bugün
AzərbaycanlaTürkiyəarasında
əlaqələrstratejimütəfiqliksəviyyə
sindədir”.
Sədrdiqqətəçatdırıbki,xalqla

rımızarasındakıqardaşlıqpar
lamentlərarasındahəmikitərəfi
formatda,həmdəbeynəlxalqtəş
kilatlarçərçivəsindəəməkdaşlıqda
özünügöstərir.Dostluqqrupları
nıntəmaslarınınintensivləşməsi
ölkələrimizarasındaəlaqələrin
dahadadərinləşməsinəmühüm
töhfələrverir.
Sədriyulun12dəErmənistan

tərəfindənTovuzistiqamətindəsər
həddətörədiləntəxribatlabağlıTür
kiyəBöyükMillətMəclisindətəmsil
olunan4siyasipartiyanınAKP,
CHP,MHPvəİYİPartininortaq
bəyanatlaçıxışınagörəTürkiyəsi
yasətçilərinə,siyasipartiyalarınabir
dahadərinminnətdarlığınıbildirib.
Söhbətdəpandemiyailəmü

barizəsahəsindəhərikiölkədə

görülənişlər,regionalmünaqişələ
rinhəlliyollarıvədigərməsələlər
ətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.

***
Parlamentnümayəndəheyə

tihəmingünTürkiyəninticarət
nazirixanımRuhsarPekcanilə
görüşüb.
Görüşdəxanımnazirbildirib

ki,2019cuildəikiölkəarasın
daticarətdövriyyəsi4,4milyard
dollartəşkiledibvəbusahədə
hədəfAzərbaycanlasərbəstticarət
anlaşmasıimzalamaqdır.Ruhsar
Pekcanpandemiyadövründəda
şımalardaGürcüstanAzərbaycan
Xəzəristiqamətinindahaböyük
önəmqazandığınıdiqqətəçatdırıb.
O,ölkəsininNaxçıvanlaticarət
əlaqələrinininkişafınadaxüsusi
diqqətverdiyinisöyləyib.
Azərbaycanparlamentinin

SədriSahibəQafarovabildiribki,
“birmillət,ikidövlət”sözlərinin
arxasındaçoxböyükhəqiqətvar:
“AzərbaycanlaTürkiyəarasında

mövcudolanbirlikbizəgələcə
yimizidəbirgəqurmağaimkan
verir”.
Söhbətdəölkələrimizinbirgə

həyatakeçirdikləriqlobalneftqaz
layihələrindən,BakıTbilisiQars
dəmiryoluxətininəhəmiyyətin
dənvədigərməsələlərdəndanışı
lıb.

***
SəfərzamanıMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovanınbaşçılı
ğıiləAzərbaycanparlamentinin
nümayəndəheyətiAnkaradakı
HeydərƏliyevparkındaolub.

Sədriyulun12-dəErmə-
nistantərəfindənTovuz
istiqamətindəsərhəddə
törədiləntəxribatlabağlı
TürkiyəBöyükMillətMəcli-
sindətəmsilolunan4siyasi
partiyanın–AKP,CHP,MHP
vəİYİPartininortaqbəya-
natlaçıxışınagörəTürkiyə
siyasətçilərinə,siyasipar-
tiyalarınabirdahadərin
minnətdarlığınıbildirib.
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Ümummilliliderinoradaucaldıl
mışheykəliönünəəklilqoyulub.

***
Ankaradaparlamentnümayən

dəheyətiTürkiyəRespublikasının
qurucusuMustafaKamalAtatür
künməzarınıAnıtqəbriziyarət
edib.Azərbaycanparlamentinin
SədriSahibəQafarovanınadından
məzarınönünəəklilqoyulub.Milli
MəclisinspikeriXatirəkitabına
ürəksözləriniyazıb.

***
Türkiyəyəsəfərçərçivəsində

deputatlarımızAnkarada2016
cıildəbaşvermiş15iyuldövlət
çevrilişinəcəhdzamanıTürkiyə
BöyükMillətMəclisinininzibati
binasınınbombalanmışhissəsiilə
tanışolublar.Buradadeputatlara
odövrdəkihadisələrbarədəgeniş
məlumatverilib.

***
Sentyabrın12dəMilliMəc

lisinSədriSahibəQafarovaTür
kiyəRespublikasınarəsmisəfəri
çərçivəsindəİstanbulşəhərində
PrezidentRəcəbTayyibƏrdoğanla
görüşüb.

GörüşdəparlamentinSədri
SahibəQafarovaAzərbaycanPre
zidentiİlhamƏliyevinsalamları
nıvəənxoşarzularınıPrezident
RəcəbTayyibƏrdoğanaçatdırıb.
Spikerbildiribki,ölkələrimiz
bütüntaleyüklüməsələlərdə
birbirinidəstəkləyirvəbirbirinə
arxalanır.Odeyib:“Ermənista
nıniyulun12dəTovuzrayonu
istiqamətindətörətdiyitəxribatla
bağlışəxsənsizin,xariciişlərna
ziricənabMövludÇavuşoğlunun,
millimüdafiənaziricənabHulusi
AkarınbəyanatlarıAzərbaycan
xalqıtərəfindənçoxböyüktəqdir
ləqarşılandı.BizqardaşTürki
yənindəstəyinihərzamanhiss
etmişikvəbudəstəyinbirmənalı
şəkildəifadəolunmasınagörəsizə
vəTürkiyəhökumətininüzvlərinə
dərindəntəşəkküredirik”.
SöhbətdəMilliMəclisinSədri

Qaradənizdəkəşfediləntəbiiqaz
yatağıiləbağlıPrezidentRəcəb
TayyibƏrdoğanıtəbrikedibvə
bununqardaşölkəninenerjieh
tiyaclarınıntəminolunmasında
əhəmiyyətinivurğulayıb.
PrezidentRəcəbTayyibƏr

doğanyeniseçilmişAzərbaycan
parlamentinəuğurlararzulayıb.

Türkiyədövlətininbaşçısıonun
salamlarınıvəənxoşarzularını
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli
yevəçatdırmağıxahişedib.
Prezidentbildiribki,Türkiyə

vəAzərbaycanikiqardaşölkə
dir.“BugünlərdəPrezidentİlham
ƏliyevinYunanıstanınAzərbay
candayenitəyinolunmuşsəfirinin
etimadnaməsiniqəbuledərkən
söylədiyisözlərbunabariznümu
nədir.BunagörəbaşdaPrezident
İlhamƏliyevolmaqlabütünqar
daşAzərbaycanxalqınabirdaha
təşəkkürümüzübildiririk”,deyə
dövlətbaşçısıqeydedib.
PrezidentRəcəbTayyibƏrdo

ğanTürkiyəninhərzamanAzər
baycanınyanındaolacağınıbir
dahadiqqətəçatdırıb.

İkiölkəninbölgədəbirgəhəya
takeçirdikləriiqtisadilayihələrə
toxunanRəcəbTayyibƏrdoğan
bildiribki,BakıTbilisiCeyhan,
BakıTbilisiƏrzurum,BakıTbilisi
Qarslayihələristratejiəməkdaşlı
ğımızınbirparçasıdır.
Prezidentikiqardaşölkənin

parlamentləriarasındakımünasi
bətlərdənməmnunluğunuifadə
edərək,hərikiölkədeputatlarının
beynəlxalqtəşkilatlardafəaliyyət
lərinitəqdiredib.
Sentyabrın12dəAzərbaycan

parlamentininnümayəndəheyəti
vətənəqayıdıb.

MilliMəclisinMətbuatvə
ictimaiyyətləəlaqələrşöbəsi

“BizqardaşTürkiyənin
dəstəyinihərzamanhiss
etmişikvəbudəstəyin
birmənalışəkildəifadə
olunmasınagörəsizə
vəTürkiyəhökumətinin
üzvlərinədərindəntə-
şəkküredirik”.

SahibəQafarova
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Nümayəndəheyətinin
tərkibinəMilliMəclisin
deputatlarıSəmədSeyi

dov,NizamiSəfərov,EldarQuliyev,
MixailZabelin,ƏminəAğazadə,
TuralGəncəliyev,parlamentApara
tınınrəhbəriSəfaMirzəyevvədigər
rəsmişəxslərdaxilidi.
SəfərinilkgünüMilliMəclisin

nümayəndəheyətiAzərbaycanın
MoskvadakıSəfirliyinəgələrəkora

daAzərbaycanxalqınınÜmummil
lilideriHeydərƏliyevinbarelyefi
önünəəklilqoyub.
Sentyabrın22dəspikerSahi

bəQafarovaRusiyaFederasiyası
FederalMəclisiFederasiyaŞurası
nınSədriValentinaMatviyenkoilə
görüşüb.Müsbətəhvalruhiyyədəvə
maraqlımüzakirələrşəraitindəke
çəngörüşdəxanımMatviyenkobu
səfərinyüksəkqiymətləndirildiyini

vurğulayıb.Görüşdəikitərəfimü
nasibətlərinbirçoxvacibaspektləri
müzakirəolunub.Parlamentlərarası
əlaqələrinyüksəksəviyyədəolduğu
qeydedilib.
Dahasonravurğulanıbki,bu

səfərRusiyaparlamentiiləAzərbay
canMilliMəclisiarasındakımövcud
sıxmünasibətləridavametdirmək
baxımındanhörmətəlamətivəçox
yaxşıniyyətdir.FederasiyaŞurası
nınSədriAzərbaycanınRusiyaüçün
stratejitərəfdaşolduğunuvurğula
yaraq,parlamentlərarasıəməkdaş
lığındövlətlərarasımünasibətlərin
qurulmasındavacibroloynadığını
qeydedib.ValentinaMatviyenko
XXIəsrdəbəşəriyyətinbəlasıolan
COVID19lamübarizədəAzər
baycanınatdığıaddımlarıyüksək
qiymətləndirərək,busahədəölkə
mizinRusiyayaverdiyidəstəyəgörə
təşəkkürünübildirib.
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro

vaçıxışındabusəfərinvəkeçiriləcək

Sahibə Qafarova:
“Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarında 
ikinci bir erməni dövlətinin yaradılmasına 
heç vaxt imkan verməyəcək”
Sentyabrın21-23-dəMilliMəclisinSədriSahibəQafarovanınbaş-
çılıqetdiyiparlamentnümayəndəheyətiRusiyaFederasiyasında
rəsmisəfərdəolub.Bu,SahibəQafarovanınMilliMəclisinSədri
kimiRusiyayailkrəsmisəfəridir.

MilliMəclisinSədriRusiyaFederasiyasıFederalMəclisiFederasiyaŞurasındaçıxışetdi



SƏFƏR

görüşlərinikiölkəninuğurlainkişaf
edənparlamentlərarasımünasibət
lərinəyeniimpulsverəcəyinəəmin
liyiniifadəedib.Bildiribki,ikiölkə
arasındakıhərtərəfimünasibətlərin
stratejitərəfdaşlıqsəviyyəsinəçatma
sındadövlətbaşçılarıİlhamƏliyevin
vəVladimirPutininsiyasidialoquvə
çoxsaylıqarşılıqlısəfərlərimühümrol
oynayır.
İkiölkəninhumanitarvəmədəni

sahələrdəkimünasibətlərindəndanı
şanSahibəQafarovaqeydedibki,bu
əlaqələrheçdəiqtisadivəsiyasiəlaqə
lərdənazroloynamır.MilliMəclisin
Sədriikiölkəninhumanitarvəmədəni
sahələrdəəməkdaşlığınıninkişafına
AzərbaycanınBirincivitseprezidenti
MehribanƏliyevanınböyüktöhfələr
verdiyinixatırladıb.Bildiribki,Pre
zidentVladimirPutinikiölkəarasın
dakıhumanitarvəmədəniəlaqələrin
inkişafındakıxidmətlərinəgörəMeh
ribanƏliyevanı2019cuilinnoyabrın
da“Dostluq”ordeniilətəltifedib.
Sentyabrın23dəSahibəQafarova

RusiyaFederasiyasıFederalMəclisi
FederasiyaŞurasınınpayızsessiyası
nınaçılışındaçıxışedib.Qeydedəkki,
ilkdəfədirki,AzərbaycanMilliMəcli
sininSədriFederalMəclisinFederasi
yaŞurasındaçıxışetmişdir.

MilliMəclisinSədriçıxışında
AzərbaycanRusiyamünasibətlərinin
tarixiköklərindənbəhsedib,ikiölkə
arasındaəlaqələrinmövcudvəziy
yətihaqqındaməlumatverib.Qeyd
olunubki,AzərbaycaniləRusiya
arasındastabil,mehribanqonşuluq
münasibətlərimövcuddur.Ölkələ
rimizarasında200dənçoxdövlət
lərarası,hökumətlərarasıvəidarələr
arasısənədimzalanıb.Busənədlər
ənmüxtəlifsahələrdə,ocümlədən
ticarətiqtisadi,sosial,humanitar,
hərbitexnikivədigərsahələrdə
əməkdaşlığınmöhkəmhüquqibaza
sınıtəşkiledir.
DahasonraMilliMəclisinSədri

FederasiyaŞurasınınyüksəktribu
nasındanErmənistanAzərbaycan,
DağlıqQarabağmünaqişəsinintarixi

barədəməlumatverərəkdiqqətə
çatdırıbki,1805ciilmayın14də
AzərbaycandaGəncəşəhərininya
xınlığındayerləşənKürəkçayqəsəbə
sindəQarabağxanlığınınRusiyanın
hakimiyyətialtınakeçməsihaqqında
“Kürəkçay”müqaviləsibağlanıb.
MüqaviləQarabağxanıİbrahimxəlil
xanvəRusiyaimperiyasınıngeneralı
PavelSisianovtərəfindənimzalanıb.
Sonralar1813cüil“Gülüstan”və
1828ciil“Türkmənçay”müqavi
lələriəsasındaAzərbaycanındigər
əraziləridəRusiyaimperiyasının
tərkibinəkeçib.Rusiyaimperiya
sısüqutauğradıqdansonra1918ci
ildəAzərbaycandaAzərbaycanXalq
Cümhuriyyətiyaradılıbvə2ilmöv
cudolub.1920ciildəməlumolduğu
kimi,Azərbaycandasovethakimiy
yətiqurulub.Birilsonraisə1921ci
ildəBolşevikPartiyasınınQafqaz
bürosuDağlıqQarabağınAzərbayca
nıntərkibindəsaxlanılmasıhaqqında
qərarqəbuledib.Bəzisaxtakarermə
nimənbələrininəsassızolaraqiddia
etdiyikimi,“təhvilverilməsi”deyil,
“saxlanılması”haqqında.1923cüildə
AzərbaycanSovetSosialistRespubli
kasıAzərbaycanıntərkibindəDağlıq
QarabağMuxtarVilayətininyaradıl
masıbarədəqərarqəbuledib.Burada
həyatsəviyyəsiölkənindigərregion
larındandahayüksəkidi.
MilliMəclisinSədritəəssüfəqeyd

edibki,ErmənistanDağlıqQarabağın
ələkeçirilməsicəhdlərindənheçvaxt
əlçəkməyib.XXəsrin80ciillərində
bu,birdahabaşverdi.Həminvaxt
əsrlərboyuncaöztarixitorpaqlarında
yaşamışolanyüzminlərləazərbay
canlıErmənistandanqovuldu,700
minetnikazərbaycanlıisəDağlıq
Qarabağvəətraf7rayondaözdaimi
yaşayışyerindəndidərginsalındı.Et
niktəmizləmənəticəsindədincəhali
çoxsaylıqurbanlarverdivəişğal
edilmişərazilərdəmüasirbeynəlxalq
humanitarhüquqabaxmayaraq,qey
riqanuniolaraqdemoqrafikvəziyyət
dəyişdirildi.
ƏnyüksəksəviyyədəBMTTəh

lükəsizlikŞurasının1993cüildəEr

İkiölkəarasındakıhərtə-
rəfimünasibətlərinstra-
tejitərəfdaşlıqsəviyyəsinə
çatmasındadövlətbaşçıları
İlhamƏliyevinvəVladimir
Putininsiyasidialoquvə
çoxsaylıqarşılıqlısəfərləri
mühümroloynayır.
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SƏFƏR

mənistansilahlıbirləşmələrininAzər
baycanınişğaledilmişərazilərindən
dərhalvəqeydşərtsizçıxarılması
barədədördqətnaməqəbuletməsinə
baxmayaraq,atəşkəsrejiminidaim
pozanErmənistantərəfindənhəmin
qətnamələrəbugünədəkməhəlqo
yulmur.
SahibəQafarovaErmənistanınson

təxribatınadiqqətçəkərəkbildirib
ki,buhadisəartıqQarabağdadeyil,
AzərbaycanErmənistandövlətsərhə
dindəbaşverdi.Beləki,cariiliyulun
12dəTovuzrayonuistiqamətində
yaşayışməntəqələriartilleriyaatəşinə
tutuldu.Nəticədəazərbaycanlıhərb
çilərvəmülkişəxslərhəlakolduvə
yaralandı.Bütünbunlarbeynəlxalq
humanitarhüququn,ocümlədən
1949cuil12avqusttarixliCenevrə
Konvensiyasınınvə1977ciiliyunun
8dəqəbuledilmişƏlavəProtokolun
ciddişəkildəpozulmasıdeməkdirvə
hərbicinayətkimiqiymətləndirilir.
ParlamentinSədribildiribki,

Azərbaycanmünaqişənindanışıq
larmasasıarxasında,sülhyoluilə
həllinintərəfdarıdır.O,münaqişənin
ərazibütövlüyüprinsipiəsasındahəll
olunmasınınvacibliyiniqeydedərək
Azərbaycanxalqınıntarixitorpaq
larındaikincibirermənidövlətinin
yaradılmasınaheçvaxtimkanvermə
yəcəyinivurğulayıb.
Parlamentnümayəndəheyətihə

mingünRusiyaFederasiyasınarəsmi
səfəriçərçivəsindəMoskvaşəhərinin
“Aleksandr”bağınagələrəkorada
“Naməluməsgər”məzarınınönünə
əklilqoyub.
MilliMəclisinnümayəndəheyəti

növbətigörüşünüsentyabrın23də
RusiyaFederasiyasınınxariciişlərna
ziriSergeyLavrovlakeçirib.Söhbət
zamanınazirDağlıqQarabağmüna
qişəsiiləbağlıdanışıqlarprosesinin
tarixi,Madridprinsiplərininəldə
olunması,onlarınmahiyyətibarədə
danışıb.O,eynizamanda,Rusiya
tərəfininATƏTinMinskqrupunun
həmsədrikimimövqeyinibirda
hadiləgətirərəkdeyibki,Rusiya
münaqişəninsülhyoluilə,danışıq

larvasitəsiiləhəllinidəstəkləyir.O,
ölkəsininəvvəllərəldəolunmuşra
zılaşmalarəsasındaqarşılıqlıməqbul
həllyolununaxtarışınıtəşviqetməyə
davametdiyinibildirib.SergeyLav
rovATƏTinMinskqrupuhəmsədr
lərininiştirakıilətərəfərarasında
danışıqlarıntezlikləbərpaolunması
nınvacibliyiniqeydedib.O,həm
çininRusiyanınAzərbaycanınərazi
bütövlüyünüdəstəklədiyinibirdaha
diqqətəçatdırıb.
Görüşdədeputatlarlanazirara

sındagenişfikirmübadiləsiaparılıb.
Nümayəndəheyətidahasonra

RusiyaFederasiyasıFederalMəclisi
DövlətDumasınınSədriVyaçeslav
Volodinləgörüşüb.CənabVolodin
dəikiölkəarasındaqarşılıqlısəfərlə

rinəhəmiyyətindəndanışaraq,ölkə
lərimizvəparlamentlərimizarasında
münasibətlərinyüksəksəviyyədə
olmasınıqeydedib.Görüşdətərəf
lərəlaqələrindahadainkişafıüçün
genişfikirmübadiləsiaparıb.Milli
MəclisinSədriSahibəQafarovaVya
çeslavVolodiniAzərbaycanasəfərə
dəvətedibvəbudəvətqəbulolunub.
Həminsəfərzamanımüvafiqyüksək
səviyyəlikomissiyanınyaradılması
barədərazılıqəldəedilib.
BununladaAzərbaycanRespubli

kasıMilliMəclisininSədriSahibəQa
farovanınbaşçılıqetdiyiparlament
nümayəndəheyətininRusiyaFedera
siyasınarəsmisəfəribaşaçatıb.

MilliMəclisinMətbuatvə
ictimaiyyətləəlaqələrşöbəsi
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Oktyabrın 12də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Səd
riSahibəQafarovailəRusiyaFederasiyasıFederalMəclisiFederasiya
Şurasının SədriValentinaMatviyenko arasında baş tutan telefonda
nışığında Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinin və
infrastrukturununməqsədlişəkildəhədəfəalınmasımüzakirəolunub.
MilliMəclisinSədrioktyabrın11dəAzərbaycanınikinciböyükşəhəri
olanGəncəninErmənistansilahlıqüvvələrininraketatəşinətutulması
nəticəsindəazyaşlıuşaqlardadaxilolmaqla10mülkişəxsinhəlakol
masını, 30dan çox vətəndaşımızın yaralanmasını diqqətə çatdırdı.
Qeydolunduki,Ermənistanınmülkiəhalinivəmülkiobyektlərihə
dəfəalanbuhücumlarımüharibəcinayətidir,beynəlxalqhüququn,o
cümlədən1949cuildəqəbulolunmuşCenevrəKonvensiyasınıntələb
lərininkobudşəkildəpozulmasıdeməkdir.MilliMəclisinSədriErmə
nistanınGəncəiləyanaşı,sənayeinfrastrukturununvəCənubiQafqa
zınənböyükelektrikstansiyasınınyerləşdiyiMingəçevirşəhərinivə
digəryaşayışməntəqələrinidəağırartilleriyaatəşinətutduğunuqeyd
edib.Oktyabrın10daAzərbaycanınvəErmənistanınxariciişlərnazir
lərininRusiyanınvasitəçiliyiiləMoskvadakeçiriləngörüşündəhuma
nitaratəşkəsbarədərazılaşmaəldəolunmasındansonradaErmənistan
tərəfininmülkişəxslərivəmülkiobyektləriqəsdənatəşətutmasıFede
rasiyaŞurasınınSədrinindiqqətinəçatdırılıb.
Sahibə Qafarova hazırda regionda yaranmış gərgin vəziyyətə görə

tamməsuliyyətinErmənistansiyasihərbirəhbərliyininüzərindəolduğu
nubildirib.
RusiyaFederasiyasıFederalMəclisiFederasiyaŞurasınınSədriValen

tinaMatviyenkoyaranmışvəziyyətdənnarahatlığınıbildiribvəatəşkəsin
təminedilməsininvacibliyinivurğulayıb.

a a a

Oktyabrın 5dəMilliMəclisinSədri SahibəQafarova ilə ŞimaliKipr
TürkCümhuriyyətininCümhuriyyətMəclisininSədriTeberrükenUluçay
arasındatelefondanışığıolub.TelefondanışığızamanıErmənistanıncəb
həxətindətörətdiyitəxribatlarmüzakirəedilib.CümhuriyyətMəclisinin
SədriTeberrükenUluçaybildiribki,ŞimaliKiprTürkCümhuriyyətiAzər
baycanınöztorpaqlarınıazadetməküçünbaşladığıəkshücuməməliy
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Oktyabrın14dəAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisinin
SədriSahibəQafarovaBMTnin
Azərbaycandakırezidentəla
qələndiricisiQulamİsakzaiilə
görüşüb.
GörüşdəErmənistanAzər

baycan,DağlıqQarabağmünaqi
şəsindəndanışanSədrBMTnin
bumünaqişəyədairqəbuletdiyi
4qətnaməninbugünədəkyerinə
yetirilməməsinitəəssüfhissiilə
qeydedib.SpikerErmənistansi
lahlıqüvvələrininAzərbaycanıniri
şəhərlərini,rayonmərkəzlərinivə
kəndləriniartilleriyaatəşinə,raket
hücumlarınaməruzqoyduğunu,
mülkiəhalinivəmülkiobyektləri
hədəfəaldığınıbildirib.
Sədrdeyibki,Azərbaycan

probleminbeynəlxalqhüquqnor
malarıçərçivəsində,ölkələrinərazi
bütövlüyüprinsipiəsasındahəlli
nətərəfdardır.
ÖznövbəsindəBMTninAzər

baycandakırezidentəlaqələndi
ricisiQulamİsakzaiproblemin
tezlikləhəllinitapacağınaümidvar
olduğunubildirib.Sonraqonaq
qlobalpandemiyaCOVID19a
qarşımübarizədəAzərbaycanın
təşəbbüslərinivəgördüyüişləri
təqdiredib.
GörüşdəBMTiləölkəmizara

sındaəməkdaşlığıninkişafpers
pektivləri,regionalmünaqişələrin
həlliyollarıvətərəfərimaraqlan

dırandigərməsələlərətrafında
fikirmübadiləsiaparılıb.

ü ü ü

Oktyabrın9daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaYaponi
yanınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriCuniçiVadailə
görüşüb.Səfiriölkəmizdədiplo
matikfəaliyyətəbaşlamasımüna
sibətiilətəbrikedənMilliMəclisin
Sədriölkələrimizarasındamüna
sibətlərinuğurlainkişatetdiyini
söyləyib.SpikerAzərbaycanla
Yaponiyaarasındamünasibətlərin
inkişafetdirilməsindəölkəparla
mentlərininrolunuvurğulayaraq,
sıxmünasibətlərinbundansonra
dadavametdiriləcəyinəümidvar
olduğunubildirib.
GörüşdəErmənistanAzərbay

can,DağlıqQarabağmünaqişə
sinintarixihaqqındabəzifakt
larıYaponiyasəfirinindiqqətinə
çatdıranSahibəQafarovaötən
dövrərzindəmünaqişəyədair
beynəlxalqtəşkilatlartərəfindən
qəbulolunansənədlər,ocümlə
dənBMTTəhlükəsizlikŞurasının
qətnamələribarədəməlumatverib.
Spikersonproseslərətoxunaraq
Ermənistanınişğalçılıqsiyasətini
həmregion,həmdədigərdünya
dövlətləriüçüntəhlükəmənbəyi
kimiqiymətləndirib.
AzərbaycanınAliBaşKoman

danınınrəhbərliyiiləşanlıordu

muzunhəyatakeçridiyiəkshü
cuməməliyyatlarıbarədədəsəfiri
məlumatlandıranspikerqeydedib
ki,dünyanınəngüclüorduları
sırasındayeralanqüdrətliAzər
baycanOrdusudüşməninbütün
təxribatlarınınqarşısınıqətiyyətlə
alır;işğalaltındaolanbəziərazi
lərimizartıqazadedilib.Sahibə
QafarovaErmənistantərəfindən
xariciterrorçuqruplaşmalarınüzv
lərinin,muzdlularınAzərbaycan
Ordusunaqarşıdöyüşməkməqsə
diiləişğalaltındakıtorpaqlarımıza
göndərilməsiməsələsinətoxuna
raq,bunundabeynəlxalqhüquqa
ziddolmaqla,beynəlxalqtəhlükə
sizliyinpozulmasınaşəraityara
danamilolduğunuqeydedib.
ÖznövbəsindəsəfirCuniçi

VadaAzərbaycanınsabit,təhlükə
sizvədinamikinkişafedənölkə
olduğunubildirib.CuniçiVada
ölkələrimizarasındamünasibət
lərinməmnunluqdoğurduğunu
söyləyib.

ü ü ü

Oktyabrın8dəMilliMəcli
sinSədriSahibəQafarovaİsrailin
ölkəmizdəkifövqəladəvəsəlahiy
yətlisəfiriCorcDikiləgörüşüb.
Görüşdəikiölkəarasındaolan

münasibətlərinhazırkısəviyyəsinə
toxunanSədrErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsin
dəAzərbaycanınhaqlımövqeyini
hərzamandəstəklədiyinəgörəİs
railDövlətinətəşəkkürünübildirib.
ErmənistanınAzərbaycanaqarşı
işğalçılıqsiyasətivəhərbitəxribat
larıbarədəsəfirəməlumatverib.
MilliMəclisinrəhbəriSahibə

Qafarovaikiölkəninparlamentləri
arasındaəlaqələrindahadainkişaf
etdirilməsininvacibliyinivurğu
layaraqqeydedibki,bubaxım
danhərikiölkəninparlamentində
fəaliyyətgöstərəndostluqqrupları
mühümrolamalikdir.
ÖznövbəsindəsəfirCorcDik

SahibəQafarovanıMilliMəclisin
Sədrikimiyüksəkvəzifəyəseçil

məsimünasibətiilətəbrikedib.
Azərbaycandaqadınlarınictimai
siyasihəyatdakırolundandanışan
səfirqeydedibki,Azərbaycan
Şərqdəqadınaseçkihüququverən
ilkölkəkimibugündəqadınların
həyatınmüxtəlifsahələrindəfəal
təmsilolunmasınaşəraityaradır.
Diplomatvurğulayıbki,Azər

baycandaheçvaxtantisemitizm
olmayıbvəbubaxımdandigərölkə
lərənümunədir.ErmənistanAzər
baycanmünaqişəsinətoxunansəfir
İsrailinməsələninbeynəlxalqhü
ququnprinsipləriəsasındahəllinə
tərəfdarolduğunudiqqətəçatdırıb.
Görüşdəikiölkəninmüasir

texnologiyalar,energetikavədiğər
sahələrüzrəəməkdaşlığıbarədə
dəfikirmübadiləsiaparılıb.

ü ü ü

Oktyabrın8dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaKolumbiya
RespublikasınınAzərbaycandakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiri
LuisAntonioDimateKardenasla
görüşüb.
SahibəxanımQafarovaAzər

baycanlaKolumbiyaarasındamü
nasibətlərininkişafetdirilməsində
ölkəparlamentlərininrolubarədə
danışıb.
SpikerErmənistanıncəbhə

xətininmüxtəlifistiqamətlərində
atəşkəsrejiminipozaraqtörətdi
yitəxribatlarlabağlıKolumbiya
SenatınınXariciƏlaqələrKomis
siyasıtərəfindənAzərbaycanın
haqlımövqeyinidəstəkləyən
bəyannaməninqəbuledilməsinə
görəkolumbiyalıparlamentarilərə
azərbaycanlıhəmkarlarınınmin
nətdarlığınıçatdırmağısəfirdən
xahişedib.
SahibəQafarovaErmənis

tanAzərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsihaqqındabəzitarixi
faktları,həmçininBMTTəhlükə
sizlikŞurasınınmünaqişəyədair
qətnamələrini,beynəlxalqqurum
lartərəfindənqəbulolunandigər
sənədlərisəfirindiqqətinəçatdırıb.
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nışığında Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinin və
infrastrukturununməqsədlişəkildəhədəfəalınmasımüzakirəolunub.
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nistanınGəncəiləyanaşı,sənayeinfrastrukturununvəCənubiQafqa
zınənböyükelektrikstansiyasınınyerləşdiyiMingəçevirşəhərinivə
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Oktyabrın14dəAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisinin
SədriSahibəQafarovaBMTnin
Azərbaycandakırezidentəla
qələndiricisiQulamİsakzaiilə
görüşüb.
GörüşdəErmənistanAzər

baycan,DağlıqQarabağmünaqi
şəsindəndanışanSədrBMTnin
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4qətnaməninbugünədəkyerinə
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lahlıqüvvələrininAzərbaycanıniri
şəhərlərini,rayonmərkəzlərinivə
kəndləriniartilleriyaatəşinə,raket
hücumlarınaməruzqoyduğunu,
mülkiəhalinivəmülkiobyektləri
hədəfəaldığınıbildirib.
Sədrdeyibki,Azərbaycan

probleminbeynəlxalqhüquqnor
malarıçərçivəsində,ölkələrinərazi
bütövlüyüprinsipiəsasındahəlli
nətərəfdardır.
ÖznövbəsindəBMTninAzər

baycandakırezidentəlaqələndi
ricisiQulamİsakzaiproblemin
tezlikləhəllinitapacağınaümidvar
olduğunubildirib.Sonraqonaq
qlobalpandemiyaCOVID19a
qarşımübarizədəAzərbaycanın
təşəbbüslərinivəgördüyüişləri
təqdiredib.
GörüşdəBMTiləölkəmizara

sındaəməkdaşlığıninkişafpers
pektivləri,regionalmünaqişələrin
həlliyollarıvətərəfərimaraqlan

dırandigərməsələlərətrafında
fikirmübadiləsiaparılıb.

ü ü ü

Oktyabrın9daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaYaponi
yanınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriCuniçiVadailə
görüşüb.Səfiriölkəmizdədiplo
matikfəaliyyətəbaşlamasımüna
sibətiilətəbrikedənMilliMəclisin
Sədriölkələrimizarasındamüna
sibətlərinuğurlainkişatetdiyini
söyləyib.SpikerAzərbaycanla
Yaponiyaarasındamünasibətlərin
inkişafetdirilməsindəölkəparla
mentlərininrolunuvurğulayaraq,
sıxmünasibətlərinbundansonra
dadavametdiriləcəyinəümidvar
olduğunubildirib.
GörüşdəErmənistanAzərbay

can,DağlıqQarabağmünaqişə
sinintarixihaqqındabəzifakt
larıYaponiyasəfirinindiqqətinə
çatdıranSahibəQafarovaötən
dövrərzindəmünaqişəyədair
beynəlxalqtəşkilatlartərəfindən
qəbulolunansənədlər,ocümlə
dənBMTTəhlükəsizlikŞurasının
qətnamələribarədəməlumatverib.
Spikersonproseslərətoxunaraq
Ermənistanınişğalçılıqsiyasətini
həmregion,həmdədigərdünya
dövlətləriüçüntəhlükəmənbəyi
kimiqiymətləndirib.
AzərbaycanınAliBaşKoman

danınınrəhbərliyiiləşanlıordu

muzunhəyatakeçridiyiəkshü
cuməməliyyatlarıbarədədəsəfiri
məlumatlandıranspikerqeydedib
ki,dünyanınəngüclüorduları
sırasındayeralanqüdrətliAzər
baycanOrdusudüşməninbütün
təxribatlarınınqarşısınıqətiyyətlə
alır;işğalaltındaolanbəziərazi
lərimizartıqazadedilib.Sahibə
QafarovaErmənistantərəfindən
xariciterrorçuqruplaşmalarınüzv
lərinin,muzdlularınAzərbaycan
Ordusunaqarşıdöyüşməkməqsə
diiləişğalaltındakıtorpaqlarımıza
göndərilməsiməsələsinətoxuna
raq,bunundabeynəlxalqhüquqa
ziddolmaqla,beynəlxalqtəhlükə
sizliyinpozulmasınaşəraityara
danamilolduğunuqeydedib.
ÖznövbəsindəsəfirCuniçi

VadaAzərbaycanınsabit,təhlükə
sizvədinamikinkişafedənölkə
olduğunubildirib.CuniçiVada
ölkələrimizarasındamünasibət
lərinməmnunluqdoğurduğunu
söyləyib.

ü ü ü

Oktyabrın8dəMilliMəcli
sinSədriSahibəQafarovaİsrailin
ölkəmizdəkifövqəladəvəsəlahiy
yətlisəfiriCorcDikiləgörüşüb.
Görüşdəikiölkəarasındaolan

münasibətlərinhazırkısəviyyəsinə
toxunanSədrErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsin
dəAzərbaycanınhaqlımövqeyini
hərzamandəstəklədiyinəgörəİs
railDövlətinətəşəkkürünübildirib.
ErmənistanınAzərbaycanaqarşı
işğalçılıqsiyasətivəhərbitəxribat
larıbarədəsəfirəməlumatverib.
MilliMəclisinrəhbəriSahibə

Qafarovaikiölkəninparlamentləri
arasındaəlaqələrindahadainkişaf
etdirilməsininvacibliyinivurğu
layaraqqeydedibki,bubaxım
danhərikiölkəninparlamentində
fəaliyyətgöstərəndostluqqrupları
mühümrolamalikdir.
ÖznövbəsindəsəfirCorcDik

SahibəQafarovanıMilliMəclisin
Sədrikimiyüksəkvəzifəyəseçil

məsimünasibətiilətəbrikedib.
Azərbaycandaqadınlarınictimai
siyasihəyatdakırolundandanışan
səfirqeydedibki,Azərbaycan
Şərqdəqadınaseçkihüququverən
ilkölkəkimibugündəqadınların
həyatınmüxtəlifsahələrindəfəal
təmsilolunmasınaşəraityaradır.
Diplomatvurğulayıbki,Azər

baycandaheçvaxtantisemitizm
olmayıbvəbubaxımdandigərölkə
lərənümunədir.ErmənistanAzər
baycanmünaqişəsinətoxunansəfir
İsrailinməsələninbeynəlxalqhü
ququnprinsipləriəsasındahəllinə
tərəfdarolduğunudiqqətəçatdırıb.
Görüşdəikiölkəninmüasir

texnologiyalar,energetikavədiğər
sahələrüzrəəməkdaşlığıbarədə
dəfikirmübadiləsiaparılıb.

ü ü ü

Oktyabrın8dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaKolumbiya
RespublikasınınAzərbaycandakı
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiri
LuisAntonioDimateKardenasla
görüşüb.
SahibəxanımQafarovaAzər

baycanlaKolumbiyaarasındamü
nasibətlərininkişafetdirilməsində
ölkəparlamentlərininrolubarədə
danışıb.
SpikerErmənistanıncəbhə

xətininmüxtəlifistiqamətlərində
atəşkəsrejiminipozaraqtörətdi
yitəxribatlarlabağlıKolumbiya
SenatınınXariciƏlaqələrKomis
siyasıtərəfindənAzərbaycanın
haqlımövqeyinidəstəkləyən
bəyannaməninqəbuledilməsinə
görəkolumbiyalıparlamentarilərə
azərbaycanlıhəmkarlarınınmin
nətdarlığınıçatdırmağısəfirdən
xahişedib.
SahibəQafarovaErmənis

tanAzərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsihaqqındabəzitarixi
faktları,həmçininBMTTəhlükə
sizlikŞurasınınmünaqişəyədair
qətnamələrini,beynəlxalqqurum
lartərəfindənqəbulolunandigər
sənədlərisəfirindiqqətinəçatdırıb.
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MilliMəclisinSədrigörüşdəhəmçi
ninqaçqınvəməcburiköçkünlərimiz
haqqındaməlumatverərəkbeynəlxalq
hüququntələblərinəməhəlqoymayan
işğalçıErmənistanındünyaictimaiy
yətitərəfindənqətişəkildəpislənilmə
sininvacibliyiniqeydedib.
SəfirLuisKardenasdinamikinki

şafedənAzərbaycanınsülhsevərölkə
kimiregiondadigərdövlətlərənümu
nəolduğunuvurğulayıb.

ü ü ü

Oktyabrın7dəAzərbaycanRespub
likasıMilliMəclisininSədriSahibəQa
farovaPakistanİslamRespublikasının
ölkəmizdəyenitəyinolunmuşfövqə
ladəvəsəlahiyyətlisəfiriBilalHayeilə
görüşüb.SpikerSahibəQafarovasəfir
BilalHayeniölkəmizdədiplomatik
fəaliyyətəbaşlamasımünasibətiilətəb
rikedib.MilliMəclisinSədriPakistanın
Azərbaycanüçündostvəqardaşölkə
olduğunuvurğulayaraq,ölkələrimiz
arasındamünasibətlərindinamikinki
şafetdiyinibildirib.
GörüşdəErmənistanınAzərbay

canaqarşıişğalçılıqsiyasətivəhərbi
təxribatlarıbarədədəməlumatverilib.
SəfirölkəsininqardaşAzərbaycan

xalqınıDağlıqQarabağməsələsində
həmişədəstəklədiyinibirdahabəyan
edib.
Spikerədalətlimövqeyinəvə

Azərbaycanagöstərdiyidəstəyəgörə,
PakistanİslamRespublikasınaminnət
darlığınıbildirib.
GörüşünsonundasəfirPakistan

MilliAssambleyasınınSədriƏsədQay
sertərəfindənMilliMəclisinSədrinə
ünvanlanmışPakistanİslamRespubli
kasınasəfərədəvətməktubunuSahibə
Qafarovayatəqdimedib.

ü ü ü

AzərbaycanRespublikasıMil
liMəclisininSədriSahibəQafarova
oktyabrın7dəAlmaniyaFederativ
Respublikasınınölkəmizdəkifövqə
ladəvəsəlahiyyətlisəfiriVolfqanq
Maniqiləgörüşüb.SpikerAzərbay
canlaAlmaniyaarasındaikitərəfi
münasibətlərinsiyasi,iqtisadi,ticarət,

yatlarınıdəstəkləyirvətezlikləAzərbaycantorpaqlarınınişğalçılar
dantəmizlənəcəyinəinanır.

a a a

Oktyabrın1dəMilliMəclisinSədriSahibəQafarovailəParlament
lərarasıİtifaqınPrezidentiQabrielaKuevasBarronarasındatelefon
danışığıolub.TelefonsöhbətindəMilliMəclisinSədriParlamentlər
arasıİtifaqınPrezidentinəsentyabrın27dənetibarənErmənistantə
rəfindəncəbhəxətindətörədilənhərbitəxribatlarbarədəməlumat
verib. SahibəQafarova telefondanışığındabeynəlxalq ictimaiyyəti
Ermənistanınişğalçısiyasətinisərtşəkildəqınamağaçağırıb.

a a a

Sentyabrın29daMilliMəclisinSədriSahibəQafarovailəATƏT
ParlamentAssambleyasınınPrezidentiGeorgiTsereteliarasındate
lefondanışığıolub.
TelefonsöhbətindəErmənistanAzərbaycan,DağlıqQarabağmü

naqişəsiiləbağlısonvəziyyət,ErmənistanınAzərbaycanatəcavüzü
müzakirəedilib.MilliMəclisinSədribildiribki,Ermənistansilahlı
qüvvələrinindincyaşayışməskənlərinivəmülkiəhalinihədəfəal
ması1949cuildəqəbuledilmişCenevrəKonvensiyasıdadaxilol
maqlabeynəlxalqhüququnkobudşəkildəpozulmasıdır.

a a a

Sentyabrın29daTürkiyəBöyükMillətMəclisininParlamentlər
arası İtifaqda nümayəndə heyətinin rəhbəri Ravza KavakçıMilli
MəclisinSədriSahibəQafarovayazəngedib.MilliMəclisinspikeri
telefondanışığındaDağlıqQarabağ ərazisindəməlumhadisələrlə
əlaqədar Türkiyə rəsmilərinin və ictimai xadimlərininAzərbayca
nahərcürdəstəkverməsininçoxönəmliolduğunu,dostvəqardaş
xalqındəstəyininqürurverdiyinibildirib.MilliMəclisinSədriqeyd
edibki,TürkiyəninAzərbaycanınhaqlımövqeyinidəstəkləməsi“bir
millət, ikidövlət”ifadəsininrealtəcəssümüdür.SpikerSahibəQa
farovaTBMMdə təmsilolunanbütünsiyasipartiyalarınbusınaq
günlərindəAzərbaycanlahəmrəyolduqlarınıözbəyanatlarındaifa
dəetməsinitəqdirəlayiqhalkimiqiymətləndiribvəpartiyalarabu
ədalətlimövqeyinəgörətəşəkküredib.

a a a

Sentyabrın 29daMilliMəclisin Sədri Sahibə Qafarovanın Qa
zaxıstanParlamentiMəclisininSədriNurlanNiqmatulinilətelefon
danışığıolub.TərəfərErmənistanıncəbhəxətindətörətdiyihərbi
təxribatlarımüzakirəedib.SahibəQafarovabildiribki,Azərbaycan
Ermənistanınyenitorpaqlarişğaletməküçünmüharibəyəhazırlaş
dığı barədə beynəlxalq ictimaiyyətə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi.
OnagörədəhadisələrinbucürinkişafınagörəməsuliyyətErmənis
tanınsiyasivəhərbirəhbərliyininüzərinədüşür.

a a a

Sentyabrın28dəMilliMəclisinSədriSahibəQafarovailəPakis
tanİslamRespublikasıSenatınınSədriMəhəmmədSadiqSancrani
arasındatelefondanışığıolub.TelefonsöhbətindəErmənistanAzər
baycan,DağlıqQarabağmünaqişəsiiləbağlısonvəziyyət,Ermənis
tanıncəbhəxətindətörətdiyihərbitəxribatlarmüzakirəedilib.
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turizmvədigərsahələrdəuğurla
inkişafetdiyinibildirib.Sədrdeyib
ki,AlmaniyaAzərbaycanınvacib
iqtisaditərəfdaşlarındanbiridir.
Humanitar,mədəniyyət,təhsilsa
həsindəmünasibətlərindəinkişaf
etdiyinisöyləyənSahibəQafarova
200ilbundanəvvəlAzərbaycanda
məskunlaşmışalmanlarınmədəni
irsinədövlətimiztərəfindənqayğı
göstərildiyinibildirib.
Görüşdəikiölkəninparlament

ləriarasındaəlaqələrindəinkişaf
etdiyivurğulanıb.
SəfirVolfqanqManiqAlma

niyanınmünasibətlərinmövcud
bazaüzərindədahadainkişafında
maraqlıolduğunubildirib.
SpikersəfirləgörüşdəErmənis

tanAzərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsibarədəgenişməlumat
verib.O,DağlıqQarabağıntarixi
Azərbaycanərazisiolduğunubil
diribvəəlavəedibki,beynəlxalq
ictimaiyyətAzərbaycanınərazi
bütövlüyünütanıyırvəbununla
bağlı,bütünnüfuzlubeynəlxalq
təşkilatlartərəfindənmüvafiqqə
rarvəqətnamələrqəbulolunub.
SahibəQafarovasentyabrın

27dəErmənistansilahlıqüvvələri
ninnövbətidəfəhərbitəxribatlara
əlataraqmüxtəlifistiqamətlərdən
bizimkəndlərimizəvəhərbimöv
qelərimizəhücumetdiyinibildirib.
Beynəlxalqhüququnprinsiplərinə
əməletməyənErmənistanmülki
vətəndaşlarıhədəfəalır.Azərbay
canınikinciənböyükşəhəriolan
Gəncə,digərböyükşəhəriolan
MingəçevirErmənistantərəfindən
raketatəşinətutulub.SahibəQa
farovaqeydedibki,Azərbaycan
Ordusuöztorpaqlarındadöyüşür
vəAzərbaycanınheçkəsintorpa
ğındagözüyoxdur.Azərbaycan
xalqıtorpaqlarınınişğaldantam
azadolunmasınıistəyir.

ü ü ü

Oktyabrın5dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaTürkiyə
Respublikasınınölkəmizdəkiföv

qəladəvəsəlahiyyətlisəfiriErkan
Özorallagörüşüb.
Söhbətzamanıparlamentin

spikerisöyləyibki,Ermənistanın
Azərbaycanaqarşıtəxribatlarının
ilkdəqiqələrindənPrezidentRəcəb
TayyibƏrdoğanbirmənalımöv
qeortayaqoydu.“TürkiyəBöyük
MillətMəclisininSədriMustafa
Şentopşəxsənmənəzəngedərək
özdəstəyiniifadəetdi.Xariciişlər
naziriMövludÇavuşoğlu,mil
limüdafiənaziriHulusiAkaröz
mövqeləriniortayaqoydular”,
deyəSahibəQafarovavurğulayıb.
SədrTürkiyəBöyükMillətMəc

lisindətəmsilolunan4siyasipar
tiyanındaErmənistanınölkəmizə
qarşıtəxribatlarınıpisləyənbirgə
bəyanatlaçıxışetməsiniyüksək
qiymətləndirdiyinibildirib.
SahibəQafarovavurğulayıb

ki,Türkiyəninölkəmizəhərtərəfi
dəstəyiUluöndərHeydərƏli
yevindediyikimi,“birmillət,iki
dövlət”fəlsəfəsinəuyğundur.
MilliMəclisinSədriErmənista

nıntəxribatlarıiləbağlıTürkiyənin
televiziyakanallarınınmütəmadi
verilişlərhazırladığını,“TRTXə
bər”inondanmüsahibəaldığını
daxatırladıb.SədrTürkiyəBöyük
MillətMəclisininParlamentlərarası

Itifaqdakınümayəndəheyətinin
rəhbəri,deputatRavzaKavakçı
nındatelefonzənginivəölkəmizə
verdiyidəstəyiyüksəkqiymətlən
dirdiyiniqeydedib.
BugörüşdənvəMilliMəclisin

Sədrininsözlərindəndərinməm
nunluqduyduğunubildirənErkan
Özoraldiqqətəçatdırıbki,Qafqaz
İslamOrdusunun100illiyininvə
AzərbaycanınDağlıqQarabağın
azadedilməsiuğrundakızəfəryü
rüşününonunsəfirolduğudövrə
təsadüfetməsinəgörəözünüçox
şanslıhesabedir.Səfirbildiribki,
AzərbaycanTürkiyəninqardaşıdır.
Türkiyəqardaşlıqborcunuyerinə
yetirirvəbundansonradaad
dımlarınıbuistiqamətdəatmaqda
davamedəcək.

ü ü ü

Sentyabrın5dəMilliMəclisin
SədrixanımSahibəQafarovanın
PakistanİslamRespublikasıSe
natınınSədricənabMəhəmməd
SadiqSancraniiləvideokonfrans
formatındagörüşükeçirilib.
SahibəQafarovabildiribki,bu,

MilliMəclisinSədrivəzifəsinəse
çiləndənsonraonunxaricihəmka
rıiləvideokonfransformatındailk
görüşüdür.
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MilliMəclisinspikeriölkələri
mizindostvəqardaşlıqmünasi
bətlərindənsözaçaraq,beynəlxalq
müstəvidəPakistanınErmənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsininhəlliistiqamətində
Azərbaycanaverdiyidaimidəs
təyəvəişğalçıErmənistanıdövlət
kimitanımadığınagörətəşəkkü
rünübildirib.XanımSədr2013cü
ildəPakistanSenatınınAzərbayca
nınərazibütövlüyünüdəstəkləyən
bəyanatverməsini,2012ciildə
SenatınBeynəlxalqmünasibətlər
komitəsinin,2017ciildəisəPakis
tanMilliAssambleyasınınXarici
əlaqələrüzrədaimikomitəsinin
Xocalısoyqırımınadairqətnamə
lərqəbuletməsiniməmnuniyyətlə
xatırlayıb.
SpikerAzərbaycanınhəmişə

Pakistanınyanındaolduğunuvə
ölkəmizinKəşmirprobleminin
BMTninqəbuletdiyiqətnamələr
əsasındahəlledilməsinidəstəklə
diyinidiqqətəçatdırıb.
PakistanİslamRespublikası

SenatınınSədripandemiyadöv
ründəPrezidentİlhamƏliyevin
tapşırığıiləPakistanagöstərilən1
milyondollarməbləğindəyardı

magörəAzərbaycanatəşəkkür
edib.
MəhəmmədSadiqSancrani

vurğulayıbki,hərikiölkəninpar
lamentindəqarşılıqlıişçiqrupları
fəaliyyətgöstərirvəonlarparla
mentlərarasıəlaqələrininkişafında
yaxındaniştirakedirlər.
SenatSədribildiribki,Pakistan

dahəmişəAzərbaycanınyanın
dadırvəhərzamanolduğukimi
ErmənistanAzərbaycan,Dağlıq
QarabağmünaqişəsininBMTnin
qəbuletdiyiqətnamələrəsasında
həllinidəstəkləyir.
Parlamentsədrləribirbirini

pandemiyadansonraözölkələrinə
səfərədəvətediblər.

ü ü ü

Sentyabrın5dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovadeputatse
çildiyiŞəmkirrayonundanalitəh
silmüəssisələrinəcariildəkeçiril
mişqəbulimtahanlarındayüksək
nəticəəldəetmişabituriyentlərlə
videokonfransformatındagörüş
keçirib.Abituriyentləriqazandıq
larıuğurlunəticələrmünasibətiilə
təbrikedənspikerbildiribki,onla
rınbuyüksəknailiyyətləriAzər

baycandaPrezidentİlhamƏliye
vinrəhbərliyiiləhəyatakeçirilən
uğurlusiyasətin,təhsilsahəsində
reallaşdırılantədbirlərinparlaq
nəticələridir.
Spikervurğulayıbki,ölkəmizdə

təhsilvətədrisinkeyfiyyətininyük
səldilməsi,müasirtəhsilinfrastruk
turununyaradılmasıistiqamətində
mühümlayihələrhəyatakeçirilir:
“Birincivitseprezident,hörmətli
MehribanxanımƏliyevanınrəh
bərliketdiyiHeydərƏliyevFon
dununbuistiqamətdəfəaliyyətini
xüsusiqeydetməliyik.Mehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsüiləhə
yatakeçirilənlayihələrölkəmizdə
təhsilinmadditexnikibazasınınye
nilənməsinəmühümtöhfələrverir.
İnanıramki,sizgənclərbuimkan
lardanuğurlayararlanaraqyaxşı
təhsilalacaqsınız”,deyəSahibə
Qafarovabildirib.
MilliMəclisinSədrigənclə

riictimaihəyatdadafəalolmağa
çağırıb.

ü ü ü

İyulun24dəAzərbaycanRes
publikasıMilliMəclisininSədri
SahibəQafarovaRusiyanınAzər
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RƏSMİ XRONİKA

baycandakıfövqəladəvəsəlahiy
yətlisəfiriMixailBoçarnikovu
qəbuledib.
SəfirSahibəQafarovanıMilli

MəclisinSədriseçilməsimünasibə
tiilətəbrikedib.AzərbaycanRu
siyaəlaqələrininmöhkəmdostlu
ğaəsaslandığınısöyləyənMixail
Boçarnikovikiölkəarasındaolan
münasibətlərinmüxtəlifsahələri
əhatəetməsindənməmnunluğunu
bildirib.
SpikerSahibəQafarovamöv

cudmünasibətlərinparlament
lərarasıəməkdaşlığıngələcək
perspektiviüçünmüsbətzəmin
yaratdığınıqeydedib,humanitar
sahədəəməkdaşlığınvacibliyini
vurğulayıb.
Azərbaycanladövlətsərhədi

ninTovuzrayonuistiqamətində
iyulun12dənetibarənErmənis
tanınyaratdığıvəziyyətəxüsusi
toxunanMilliMəclisinSədribir
çoxbeynəlxalqqurumlarınvətəş
kilatlarınErmənistantərəfindən
törədilənbutəxribatıpislədiyini
bildirib.
XanımSahibəQafarovaErmə

nistantərəfindəntörədiləntəxri
bataetirazolaraqsonzamanlar
dünyanınmüxtəlifölkələrində
dincaksiyalarkeçirənazərbaycan
lılaraqarşıermənilərtərəfindən
hücumlarıntəşkiledilməsinikəs
kinşəkildəpisləyib.
SəfirMixailBoçarnikovATƏT

inMinskqrupununüzvlərindən
birikimiRusiyanınproblemin
sülhyoluiləhəllinəmaksimum
səygöstərdiyinibirdahaqeyd
edib.

ü ü ü

İyunun27də98saylıŞəmkir
şəhərseçkidairəsindəndepu
tatseçilənMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaseçicilərinvi
deokonfransformatındanövbəti
qəbulunukeçirib.Videoqəbulda
spikerseçicilərinbirsıraməsə
lələrləəlaqədarmüraciətlərini
dinləyib.

SahibəQafarovaqeydedibki,
seçicilərinarahatedənməsələlərin
həlli,vətəndaşlarınlayiqlihəyat
şəraitinintəminolunmasıPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənhəyata
keçirilənsiyasətinbaslıcaistiqamət
lərindəndir.Ovurğulayıbki,son
illərdəölkəmizdəəhalininfasiləsiz
elektrikenerjisivətəbiiqazlatəmin
olunması,müasirtəhsil,səhiyyə,
mədəniyyətinfrastrukturunun
yaradılması,suvəkanalizasiya
xətlərininyenilənməsivəbuqəbil
dənolandigərtədbirlərregionların
inkişafındaprioritettəşkiledib.O
cümlədən,Şəmkirrayonundada
buistiqamətdədavamlıolaraqge
nişmiqyaslıişlərgörülür.
MilliMəclisinSədribütün

vətəndaşlarıNazirlərKabineti
yanındaOperativQərargahınqə
buletdiyiqərarlaravətövsiyələrə
əməletməyəçağırıb.
GörüşdəŞəmkirRayonİcra

Hakimiyyətininnümayəndələridə
iştirakedib.

ü ü ü

İyunun11də98saylıŞəm
kirşəhərseçkidairəsindənmillət
vəkiliseçilənMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaseçicilərinvi
deokonfransformatındanövbəti
qəbulunukeçirib.Videoqəbulda
vətəndaşlarınbirsıraməsələlərlə
əlaqədarmüraciətlərinidinləyən
spikerbildiribki,bundanöncəki
videoqəbullardaseçicilərtərəfin
dənqaldırılanməsələlərləbağlı
müvafiqdövlətqurumlarınasor
ğulargöndərilib,birqisimməsələ
lərisəartıqözhəllinitapıb.
SahibəQafarovadeyibki,öl

kəmizdəcənabPrezidentİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləvətəndaş
larınhəyatşəraitlərininyaxşılaş
dırılması,genişsosialmüdafiə
tədbirlərininhəyatakeçirilməsi
istiqamətindəmühümişlərgörü
lür.Vətəndaşlarınmüraciətlərində
əksinitapanbəziməsələləryerli
xarakterliolduğundanbaxılması
üçünvideokonfransdaiştirakedən

icrahakimiyyətinümayəndələrinə
yönləndirilib.Digərmüraciətlərin
araşdırılmasıüçünaidiyyatıor
qanlarasorğulargöndərilib.

ü ü ü

İyunun11dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaAzərbaycan
beynəlxalqparlamenttəşkilatları
üzrənümayəndəheyətlərininrəh
bərləriiləvideokonfransformatın
dagörüşdü.
MilliMəclisdəilkdəfəbaştutan

bugörüşdəçıxışedənSahibəQa
farovabildirdiki,VIçağırışMilli
Məclisinbeynəlxalqtəşkilatlarüz
rə12nümayəndəheyətimövcud
dur:“Əminikki,işimizidoğruvə
əlaqələndirilmişşəkildəquracağı
mıztəqdirdəbütünbuplatforma
larbizəparlamentdiplomatiyamı
zıuğurlahəyatakeçirməkimkanı
verəcəkdir”.
ParlamentinSədriqeydetdiki,

VIçağırışMilliMəclisinilkicla
sındaölkəPrezidenticənabİlham
Əliyevinnitqindəəksinitapan
konseptualməsələlərparlamentin
beynəlxalqfəaliyyətininhəyata
keçirilməsindədəyolxəritəsikimi
çıxışedir:“MilliMəclisinSədri
olaraqmənimməsuliyyətimdövlət
başçımızıntövsiyələriəsasında
beynəlxalqfəaliyyətimizinqurul
masınıtəminetməkdir”.
SahibəQafarovadediki,cənab

Prezidentindəifadəetdiyikimi,
beynəlxalqtəşkilatlarüzrənüma
yəndəheyətlərimizinfəaliyyət
ləriölkəmizinmillimaraqlarını
qorumağa,fərqligündəlikləriilə
ölkəmizətəzyiqetməyəçalışan
qruplarınbucəhdlərininqarşısının
alınmasınayönəlməlidir.Görüşdə
nümayəndəheyətlərimizqarşısın
daqoyulanhədəfər,gözləntiləri
mizvəbeynəlxalqtəşkilatlarüzrə
heyətlərinişprinsipləri,parlamen
tinbeynəlxalqfəaliyyətinindaha
səmərəlihəyatakeçirilməsivəhe
yətlərarasındaəlaqələndirmənin
dahayaxşıqurulmasıiləbağlıfikir
mübadiləsiaparıldı.
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Sentyabrın30daMilliMəclisin
2020ciilpayızsessiyasınınaçılışı
oldu.Dövləthimnisəsləndikdən
sonraMilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovapayızsessiyasınınbaş
lanmasımünasibətiilədeputatları
təbriketdi.SahibəQafarovaAzər
baycanınzəfərsalnaməsinəyeni
tarixisəhifələryazıldığınıvurğu
ladı.AzərbaycanRespublikasının
Prezidenti,SilahlıQüvvələrinAli
BaşKomandanıİlhamƏliyevin
dediyikimi,“DağlıqQarabağmə
sələsibizimmilliməsələmizdir.
DağlıqQarabağməsələsininhəlli
bizimtarixivəzifəmizdir.Mən
dəfələrlədemişəm,bugündəde
məkistəyirəm,bizbuməsələnielə
həlletməliyikki,Azərbaycanxalqı
bundanrazıolsun.Bizbunuelə
həlletməliyikki,tarixiədalətbər
paedilsin.Bizbunueləetməliyik
ki,Azərbaycanınərazibütövlüyü
bərpaolunsun”.
Qeydedildiki,bugünəqədər

həqiqətləridünyaictimaiyyətinə
çatdırmaqüçünparlamentdiplo
matiyasınınimkanlarındanistifadə
edərək88ölkəninparlamentləri
nəvə11beynəlxalqtəşkilata138
məktubgöndərilib.Sədrbildirdi
ki,TürkiyəparlamentininSədri
cənabMustafaŞentop,Pakistan
SenatınınSədricənabMəhəm
mədSadiqSancrani,Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininSədricənab
NurlanNiqmatulin,ATƏTParla
mentAssambleyasınınSədriGeor
giTsereteliilətelefonladanışaraq
Türkiyənin“TRTXəbər”televiziya
kanalınacanlıyayımdamüsahibə
verib.
Sədronudavurğuladıki,VI

çağırışMilliMəclisözfəaliyyətini

AzərbaycanRespublikasınınPrezi
denticənabİlhamƏliyevinmartın
10daparlamentinbirinciiclasında
proqramxarakterlinitqindəver
diyitövsiyələrinyerinəyetirilməsi
istiqamətindəquraraqönəmlinəti
cələrəldəedib.
Bildirildiki,2020ciilinyaz

sessiyasındavənövbədənkənar
ikisessiyasında23iclaskeçirilib,
164qanunvəqərar,ocümlədən2
Konstitusiyaqanunuqəbuledilib,
ocümlədənölkəninictimaisiyasi
vəiqtisadihəyatınınmühümmə
sələlərinəmünasibətbildirilib.
Qeydedildiki,sessiyalar

arasındakıdövrdəiyulun7də
AzərbaycanRespublikasıPrezi
dentiAdministrasiyasınınmü
vafiqşöbəsininrəhbəriƏdalət
VəliyeviniştirakıiləMilliMəclis
dətəmsilolunansiyasipartiyala
rınsədrlərivənümayəndələriilə
videokonfransformatındagörüş
keçirilib.
SahibəQafarovabildirdiki,

yaydövründəMilliMəclisincari
fəaliyyətiardıcıldavamedibvəbir
sıratədbirlərgörülüb:

MilliMəclisinAparatıvə•
İşlərİdarəsihaqqındaƏsas
namətəsdiqedilib;
MilliMəclisinİntizamko•
missiyasıhaqqındaƏsasna
məhazırlanıb;
inzibatibinanıniclassalon•
larına“İstiqlal”,“Qarabağ”,
“Odlaryurdu”,“Xəzər”və
digəradlarverilib;
elektronparlamentqurucu•
luğuçərçivəsindəgörülən
işlərdavametdirilir,ocüm
lədənMilliMəclisinbütün
arxivielektronformata

keçirilir;
MilliMəclisdəakkreditə•
olunmuşjurnalistlərüçün
mediamərkəzyaradılıb;
MilliMəclisinfəaliyyəti•
ninişıqlandırılmasıüçün
İctimaiteleviziyadaformat
müəyyənləşdirilib.Həftədə
birdəfətelekanal45dəqiqə
likverilişyayımlayacaq.

DahasonraMilliMəclisinSədri
bildirdiki,yaydövründəMilli
MəclisinAparatındavəİşlərİdarə
sindəaşkaraçıxarılanbəziçatış
mazlıqlararadanqaldırılıb,birsıra
yeniliklərtətbiqolunub:

MilliMəclisinAparatında•
vəİşlərİdarəsindətəmin
edicivəyardımçışöbələrin
statusumüəyyənedilib;
dövlətqulluğundainzibati•
vəzifətutanəməkdaşların
dövlətqulluğunaqəbul
olunmasındabaşvermiş
uyğunsuzluqlararadan
qaldırılıb,ilkdəfəolaraqİşə
qəbulkomissiyasıyaradılıb;
ilkdəfəMilliMəclisinApa•
ratındavəİşlərİdarəsində
dövlətqulluğununinzibati
vəyardımçıvəzifələrində
çalışanəməkdaşlariləəmək
müqavilələribağlanıb,onla
rınəməkfunksiyalarıvəiş
bölgüsümüəyyənləşdirilib;
MilliMəclisinstrukturböl•
mələrindəxidmətiyoxla
malarınvəaraşdırmaların
aparılmasıməqsədiiləMilli
MəclisinAparatında,Rəh
bərliyinkatibliyindəİcraya
nəzarətsektoruyaradılıb;
“Dövlətsatınalmalarıhaq•
qında”AzərbaycanRespub

Milli Məclisin payız sessiyasının 
ilk iclası keçirildi
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Milli Məclisin Sədri 
jurnalistlər üçün 
brifi nq keçirdi

Növbədənkənarseçkilərdənsonraölkədəaparılanis
lahatlarçərçivəsində VIçağırışMilliMəclisinyeni tər
kibinin seçilməsi ilə bərabər qanunvericilik orqanının
fəaliyyətindədəəhəmiyyətlidəyişikliklərbaşverdi.Döv
lətbaşçısıİlhamƏliyevinMilliMəclisdəkiçıxışıdeputat
larınişininprioritetistiqamətlərinimüəyyənedərəkisla
hatlarıngedişatınısürətləndirdi.MilliMəclisAparatında,
İşlərİdarəsindəhəyatakeçiriləndəyişikliklərparlamen
tinişininçevikliyindəözünübüruzəverməkdədir.
Sentyabr30daVIçağırışMilliMəclisinpayızsessi

yasının ilk iclasından əvvəl parlamentin Sədri Sahibə
xanımQafarovamətbuatnümayəndələriüçünkeçirdiyi
brifinqdəbuvədigərməsələlərləbağlıjurnalistlərəmə
lumatverdi.SpikerparlamentdəakkreditəolunmuşKİV
nümayəndələriiləbeləbirgörüşünkeçirilməsiniçoxdan
arzuladığınıdedi. Sədrqeydetdiki,parlamentdəakk
reditəolunmuşmətbuatnümayəndələrininişşəraitinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı müraciətlərininəzərə alaraq
müvafiqtədbirləringörülməsinədairgöstərişverib.Bu
gün jurnalistlərin rahat işləmələri üçün 16 kompüterlə
təchizolunmuşgenişişotağı,fotostudiya,eləcədəbri
finqlərvəjurnalistlərinmüsahibəalmalarıüçünxüsusi
otaqistifadəyəverildi.
BrifinqdəMilliMəclisin Sədri SahibəQafarovame

dianınhəmişəolduğukimi,bundansonradaparlamen
tinişinidolğunvəobyektivişıqlandıracağınainamınıifa
dəetdi.Spikerbildirdiki, torpaqlarımızdüşmənlərdən
azadedildikdənsonraeləbufoyedə jurnalistlərəgeniş
müsahibəverəcəkdir.
“Hər birimizinürəyiQarabağla döyünür”, deyən

Sədrçıxışınınsonundamedianümayəndələriüçünbu
şəraitinyaradılmasındaəməyiolanhərkəsə təşəkkür
etdi.

likasınınQanununaəsasənTender
komissiyasıyaradılıbvəMilliMəc
lisintarixindəilkdəfəolaraqaçıq
tenderelanedilib;
əməkmüqaviləsiəsasındafəaliy•
yətgöstərənəməkdaşlarınsayıİş
lərİdarəsində23nəfərdən2nəfərə,
Aparatdaisə8nəfərdən3nəfərə
endirilib;
65yaşınaçatmışəməkdaşların•
əməkfəaliyyətininuzadılması
iləbağlırazılıqərizələrialınıbvə
müvafiqsərəncamvəəmrlərilə
onlarınəməkfəaliyyəti1ilmüddə
tinəuzadılıb;
ƏməkMəcəlləsinindövlətbüdcə•
sindənmaliyyələşənmüəssisələrdə
çalışmanınyaşhəddiiləbağlımad
dəsinintələbinəuyğunolaraqMilli
Məclisinkomitəvəkomissiyaların
daçalışan70yaşınaçatmış3nəfər
ekspertinəməkmüqavilələrinə
xitamverilib;
İşlərmüdirininxidmətininÇapet•
məvəçoxaltmasektorununəmək
şəraitiağırvəzərərliolanəməkdaş
larınınəməkhaqqınaƏməkMəcəl
ləsinin159cumaddəsinintələbinə
uyğunartımmüəyyənedilib;
NazirlərKabinetinin120saylı•
qərarınıntələbinəuyğunolaraq
avtonəqliyyatvasitələriüçünaylıq
yürüşhədlərimüəyyənedilib;
yanacaqvəsürtgüyağlarınınhə•
minqərarıntələbinəuyğunistifa
dəsinitəminetməküçünmüvafiq
qrafiklərtutulub,ezamiyyətlər
üçünxüsusicədvəllərtərtibedilib;
hərbirsürücüiləmaddiməsuliy•
yətmüqaviləsiimzalanıb,avtomo
billərsürücülərətəhkimolunub.

DahasonraMilliMəclisinSədriqardaş
TürkiyəyəvəRusiyaFederasiyasınarəsmi
səfəribarədədeputatlaraməlumatverdi.
SahibəQafarovadiqqətəçatdırdıki,

cəbhədəyaranmışvəziyyətləəlaqədar
sentyabrın27dətəciliolaraqMilliMəcli
siniclasıkeçirilərək,“Hərbivəziyyətelan
edilməsihaqqında”AzərbaycanRespub
likasıPrezidentininFərmanıtəsdiqedilib.
MilliMəclisSədrininçıxışındansonra
gündəlikdəkiməsələlərmüzakirəedilərək
səsəqoyulubvəqəbulolunub.
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GERÇƏKLİK GERÇƏKLİK

Ermənistanınsentyabrın27də
cəbhəboyuhəyatakeçirdiyitəxri
batınqarşısışanlıordumuztərə
findənqətiyyətləalındı.Silahlı
qüvvələrimizinəkshücumuzama
nıdüşməntərəfixeylisaydaitkilər
verməkləgeriçəkildi.Bu,Ermə
nistanınsonüçaydasaycaüçüncü
təxribatıidi.Beləki,mütəmadi
olaraqərazilərimizdətəxribat
törətməkdədavamedəndüşmən
builiyulun12dəTovuzrayonu
istiqamətindəhəyatakeçirdiyitəx
ribatzamanı12nəfərhərbçimizvə
1nəfərmülkişəxs(76yaşlıTovuz
rayonsakini)həlakoldu.
DüşmənnövbətidəfəisəAzər

baycanRespublikasınınərazisində
yenitəxribatıntörədilməsiməqsə
diilədiversiyaqrupunuölkəmizə
göndərmişdi.Ələkeçiriləndiver
siyaqrupukomandirininetirafarı
birdahabiziəminetdiki,Ermə
nistansülhistəmir,sülhdanışıq
larıiləsadəcəolaraqAzərbaycan
tərəfininsəbriniyoxlayır.

Ermənistanınsentyabrın27də
başlayanyenitəxribatızamanıhə
dəfyalnızcəbhəyanıərazilərdeyil
di,eynizamanda,cəbhədənxeyli
uzaqdayerləşənGəncəşəhəri,eləcə
dəNaftalan,Goranboy,Tərtər,Bey
ləqan,Ağdam,Ağcabədirayonla
rındadincəhalivəinfrastrukturda
hücumaməruzqaldı.
AzərbaycanRespublikasıBaş

Prokurorluğununverdiyiməluma
tagörə,Ermənistansilahlıqüvvə
lərininAzərbaycanınyaşayışmən
təqələrinəağırartilleriyalardan
atəşaçmasınəticəsindəsentyabrın
27dənoktyabrın12isəhərsaat
larınaqədər41nəfərdincsakin
həlakolub,207nəfərxəsarətalıb,
1185ev,57çoxmənzilliyaşayış
binası,148mülkiobyektisəyarar
sızvəziyyətədüşüb.
Öldürülənlərinarasındabir

ailənin5üzvününolması(on
lardanikisi7civə9cusinifdə
oxuyanşagirdləridi)düşməninəsl
simasınıbirdahagöstərir.

Bugünbeynəlxalqhumani
tarhüququnbütünprinsiplərini
kobudşəkildəpozanErmənistan
məğlubiyyətiqəbuletməkəvəzi
nəvicdansızcasınamülkiəhalinin
yaşadığışəhərləri,hərbiəməliyyat
lardaiştiraketməyəndincinsanla
rıvəobyektləriəsashədəfgötürür.
Sonhadisələrənəzərsalsaqbir
dahaaydınolurki,məğlubol
duqlarımüharibədəatəşkəsənail
olmaqməqsədiiləayrıayrıdöv
lətlərəyalvarışlaredənErmənistan
hakimiyyətiözmaraqlarınaminə
hərşeyetməyəhazırdır.Beləki,
atəşkəsənailolmaqməqsədiilə
bütünxaricidövlətlərdənaman
diləyənErmənistanəllərinədüşən
ilkfürsətdəGəncəşəhərindəterror
aktıtörətdi.
2020ciilsentyabrın12igecə

saat02radələrindəcəbhəzonasın
dan60kmkənardayerləşən,Azər
baycanRespublikasınınikincibö
yükşəhəriolanGəncəninmərkəzi
hissəsindəkiçoxmənzilliyaşayış
binalarınınErmənistantərəfindən
raketatəşinətutulmasınəticəsin
də4qadınolmaqla9nəfərhəlak
olub,35nəfəryaralanıb,həmçinin
10danartıqçoxmənzillibinaya
və100dənçoxmüxtəliftəyinat
lıobyektlərəziyandəyib.Yaralı
şəxslərdənbiri1992ciiltəvəllüdlü
ƏliyevaGünayZahidqızıertəsi
günmüalicəolunduğuxəstəxana
davəfatedib.Təbiiki,Ermənis
tanıncəbhədənkənardayerləşən
ərazilərimiziatəşətutmaqdaəsas
məqsədiüçüncüölkələriözxey
rinəbaşvermişmünaqişəyəcəlb
etməkdir.Baxmayaraqki,1949cu
iltarixliCenevrəKonvensiyası
müharibədəfaktikiolaraqiştirak
etməyənmülkivətəndaşlaraqarşı

hərhansısilahlıhücumuqadağan
etmişdir.
ErmənistanCenevrəKonven

siyasınıntələblərinitəkcəmül
kiəhaliyəqarşıhəyatakeçirdiyi
təcavüzfaktıiləpozmamışdır.
Onlarkonvensiyayaziddolaraq
DağlıqQarabağaxariciölkələrdən
ailələrgətirərəkyerləşdirmişlər.
Eynizamanda,növbətitəxribata
hazırlıqgörməkməqsədiiləxarici
ölkələrdənmuzdludöyüşçülər,

terrorçulardəvətetmişlər.Ermə
nistanrəhbərliyibufaktlarıetiraf
edərəkgizlətməyəbelə,lüzum
görməmişdir.HalbukiCenevrə
Konvensiyasımüharibənintərə
fiolmayandövlətinvətəndaşının
qarşıtərəfilədöyüşməsinibirmə
nalışəkildəqadağanedir.
Hələsentyabrın27dənəvvəl

BirləşmişMillətlərTəşkilatının
75ciiclasındakıçıxışındaPre
zidentİlhamƏliyevErmənis

tanAzərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsinindanışıqlaryoluilə
həllolunmasınınermənirəhbərli
yininsərsəmbəyanatlarıiləheçə
çıxardığını,Yerevanınyeniərazilər
işğaletməkxülyasıiləmüharibəyə
hazırlaşdığınıvəBMTninqət
namələrinəməhəlqoymayaraq,
özününterrorçusiyasətindənəl
çəkməyərəktəxribatlaravədiver
siyalaraəlatdığınıqeydetməklə,
dünyaölkələrinivəictimaiyyətini

Adil Əliyev
MilliMəclisSədrininmüavini,
Gənclərvəidmankomitəsininsədri

Ermənistan sülh danışıqlarını  
pozmaqla özünü fəlakətə sürüklədi

İlham Əliyev @azpresident
Biz iş ğal dan azad olun muş tor paq lar da şə hər lər qu ra ca ğıq, 
hə min yer lə ri cən nə tə çe vi rə cə yik. O tor paq lar can la na caq, 
ora hə yat, uşaq la rın tə bəs sü mü qa yı da caq. Azər bay can və
tən daş la rı o tor paq lar da lə ya qət lə ya şa ya caq lar.
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Ermənistanınsentyabrın27də
cəbhəboyuhəyatakeçirdiyitəxri
batınqarşısışanlıordumuztərə
findənqətiyyətləalındı.Silahlı
qüvvələrimizinəkshücumuzama
nıdüşməntərəfixeylisaydaitkilər
verməkləgeriçəkildi.Bu,Ermə
nistanınsonüçaydasaycaüçüncü
təxribatıidi.Beləki,mütəmadi
olaraqərazilərimizdətəxribat
törətməkdədavamedəndüşmən
builiyulun12dəTovuzrayonu
istiqamətindəhəyatakeçirdiyitəx
ribatzamanı12nəfərhərbçimizvə
1nəfərmülkişəxs(76yaşlıTovuz
rayonsakini)həlakoldu.
DüşmənnövbətidəfəisəAzər

baycanRespublikasınınərazisində
yenitəxribatıntörədilməsiməqsə
diilədiversiyaqrupunuölkəmizə
göndərmişdi.Ələkeçiriləndiver
siyaqrupukomandirininetirafarı
birdahabiziəminetdiki,Ermə
nistansülhistəmir,sülhdanışıq
larıiləsadəcəolaraqAzərbaycan
tərəfininsəbriniyoxlayır.

Ermənistanınsentyabrın27də
başlayanyenitəxribatızamanıhə
dəfyalnızcəbhəyanıərazilərdeyil
di,eynizamanda,cəbhədənxeyli
uzaqdayerləşənGəncəşəhəri,eləcə
dəNaftalan,Goranboy,Tərtər,Bey
ləqan,Ağdam,Ağcabədirayonla
rındadincəhalivəinfrastrukturda
hücumaməruzqaldı.
AzərbaycanRespublikasıBaş

Prokurorluğununverdiyiməluma
tagörə,Ermənistansilahlıqüvvə
lərininAzərbaycanınyaşayışmən
təqələrinəağırartilleriyalardan
atəşaçmasınəticəsindəsentyabrın
27dənoktyabrın12isəhərsaat
larınaqədər41nəfərdincsakin
həlakolub,207nəfərxəsarətalıb,
1185ev,57çoxmənzilliyaşayış
binası,148mülkiobyektisəyarar
sızvəziyyətədüşüb.
Öldürülənlərinarasındabir

ailənin5üzvününolması(on
lardanikisi7civə9cusinifdə
oxuyanşagirdləridi)düşməninəsl
simasınıbirdahagöstərir.

Bugünbeynəlxalqhumani
tarhüququnbütünprinsiplərini
kobudşəkildəpozanErmənistan
məğlubiyyətiqəbuletməkəvəzi
nəvicdansızcasınamülkiəhalinin
yaşadığışəhərləri,hərbiəməliyyat
lardaiştiraketməyəndincinsanla
rıvəobyektləriəsashədəfgötürür.
Sonhadisələrənəzərsalsaqbir
dahaaydınolurki,məğlubol
duqlarımüharibədəatəşkəsənail
olmaqməqsədiiləayrıayrıdöv
lətlərəyalvarışlaredənErmənistan
hakimiyyətiözmaraqlarınaminə
hərşeyetməyəhazırdır.Beləki,
atəşkəsənailolmaqməqsədiilə
bütünxaricidövlətlərdənaman
diləyənErmənistanəllərinədüşən
ilkfürsətdəGəncəşəhərindəterror
aktıtörətdi.
2020ciilsentyabrın12igecə

saat02radələrindəcəbhəzonasın
dan60kmkənardayerləşən,Azər
baycanRespublikasınınikincibö
yükşəhəriolanGəncəninmərkəzi
hissəsindəkiçoxmənzilliyaşayış
binalarınınErmənistantərəfindən
raketatəşinətutulmasınəticəsin
də4qadınolmaqla9nəfərhəlak
olub,35nəfəryaralanıb,həmçinin
10danartıqçoxmənzillibinaya
və100dənçoxmüxtəliftəyinat
lıobyektlərəziyandəyib.Yaralı
şəxslərdənbiri1992ciiltəvəllüdlü
ƏliyevaGünayZahidqızıertəsi
günmüalicəolunduğuxəstəxana
davəfatedib.Təbiiki,Ermənis
tanıncəbhədənkənardayerləşən
ərazilərimiziatəşətutmaqdaəsas
məqsədiüçüncüölkələriözxey
rinəbaşvermişmünaqişəyəcəlb
etməkdir.Baxmayaraqki,1949cu
iltarixliCenevrəKonvensiyası
müharibədəfaktikiolaraqiştirak
etməyənmülkivətəndaşlaraqarşı

hərhansısilahlıhücumuqadağan
etmişdir.
ErmənistanCenevrəKonven

siyasınıntələblərinitəkcəmül
kiəhaliyəqarşıhəyatakeçirdiyi
təcavüzfaktıiləpozmamışdır.
Onlarkonvensiyayaziddolaraq
DağlıqQarabağaxariciölkələrdən
ailələrgətirərəkyerləşdirmişlər.
Eynizamanda,növbətitəxribata
hazırlıqgörməkməqsədiiləxarici
ölkələrdənmuzdludöyüşçülər,

terrorçulardəvətetmişlər.Ermə
nistanrəhbərliyibufaktlarıetiraf
edərəkgizlətməyəbelə,lüzum
görməmişdir.HalbukiCenevrə
Konvensiyasımüharibənintərə
fiolmayandövlətinvətəndaşının
qarşıtərəfilədöyüşməsinibirmə
nalışəkildəqadağanedir.
Hələsentyabrın27dənəvvəl

BirləşmişMillətlərTəşkilatının
75ciiclasındakıçıxışındaPre
zidentİlhamƏliyevErmənis

tanAzərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsinindanışıqlaryoluilə
həllolunmasınınermənirəhbərli
yininsərsəmbəyanatlarıiləheçə
çıxardığını,Yerevanınyeniərazilər
işğaletməkxülyasıiləmüharibəyə
hazırlaşdığınıvəBMTninqət
namələrinəməhəlqoymayaraq,
özününterrorçusiyasətindənəl
çəkməyərəktəxribatlaravədiver
siyalaraəlatdığınıqeydetməklə,
dünyaölkələrinivəictimaiyyətini

Adil Əliyev
MilliMəclisSədrininmüavini,
Gənclərvəidmankomitəsininsədri

Ermənistan sülh danışıqlarını 
pozmaqla özünü fəlakətə sürüklədi

İlham Əliyev @azpresident
Biz iş ğal dan azad olun muş tor paq lar da şə hər lər qu ra ca ğıq, 
hə min yer lə ri cən nə tə çe vi rə cə yik. O tor paq lar can la na caq, 
ora hə yat, uşaq la rın tə bəs sü mü qa yı da caq. Azər bay can və
tən daş la rı o tor paq lar da lə ya qət lə ya şa ya caq lar.
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Ermənistanıyenihərbitəcavüz
dənçəkindirməyəçağırdı.Bildi
rildiki,Ermənistandanışıqlardan
imtinaedərəkatəşkəsipozurvə
sülhüzərbəaltınaqoyur.Azər
baycantərəfiErmənistantərəfinin
sürətləsilahlanmasını,işğaletdiyi
ərazilərindemoqrafikvəziyyətini
dəyişməküçünqanunsuzməs
kunlaşdırmanıdünyanındiqqətinə
çatdırmasınabaxmayaraq,heçkəs
Ermənistanıbuçirkinəməlindən
çəkindirməkistəmədi.Halbuki
PrezidentİlhamƏliyevErmənis
tanıntəcavüzkarritorikasınınvə
təxribatlarınınarxasındaAzərbay
canaqarşıyenitəcavüzəhazırlığın
dayandığınıxəbərvermişdi.
İyulayındaAzərbaycanın

Tovuzrayonuistiqamətindəöl
kəmizəqarşıtörətdiyiuğursuz
təxribatdansonrasentyabrın27də
Ermənistanınyenidəntəcavüzaktı
törətməsiartıqsəbirkasamızıda
şırdı.İşğalçıölkəninnövbətihərbi

təxribatınınqarşısınıqətiyyətlə
alanAzərbaycanSilahlıQüvvələri
budəfədüşmənəgözünüaçmağa
imkanvermədi.Ermənistanıntö
rədəbiləcəyitəxribatlarınqarşısını
almaq,Azərbaycanınəzəlivəəbə
ditorpaqlarınıdüşmənişğalından
azadetmək,habeləregiondasülhə
vətəhlükəsizliyəriayətedilməsini
təminetməkməqsədiiləAliBaş
Komandanınrəhbərliyialtında
əkshücuməməliyyatlarınabaşla

yanmilliordumuzqısazamanda
Ermənistanhərbibirləşmələrini
darmadağınetdi.Eləilkhücum
lardadüşməntərəfinəağıritkilər
verməkləbərabərkəndlərimizi
birbirininardıncaişğaldanazad
etməyəbaşladı.
AzərbaycanOrdusununsarsı

dıcızərbələrinəticəsindəhəmcan
lıqüvvə,həmdətexnikabaxımın
danböyükitkilərverəndüşmən
geriçəkilməkdə,döyüşmövqeləri
niqoyubqaçmaqdadır.
AliBaşKomandancənabİlham

Əliyevinrəhbərliyiiləmilliordu
muzunErmənistanınhərbitəca
vüzlərinə,qəfilhücumlarınacavab
olaraqbaşlatdığıuğurluəkshücum
əməliyyatlarıgətirdiyiqələbələrlə
xalqımızıneyniniaçdı,ruhundakı
mübarizəəzminioyatdı.
XalqımızınürəyindəolanQara

bağnisgilinəgünkeçdikcəsonqo
yulur,cəbhədəngələnxoşxəbərlər
qazanacağımızböyükzəfərlərinilk

başlanğıcıdır.İşğaldanazadedil
mişərazilərdəAzərbaycanbayra
ğınınyenidəndalğalanmasından
hərbirazərbaycanlıqürurhissi
keçirir.
Bugünisəhəminyerlərəbax

dıqdafəxrlədeməkolarki,AliBaş
Komandanınrəhbərliyialtında
AzərbaycanOrdusuüzərinədüşən
şərəfiişinöhdəsindənlayiqincə
gəlir.
Ermənistanisəbuməğlubiyyə

tinqarşısındamülkiəhaliyəqarşı
həyatakeçirdiyihücumlarlaözləri
ninsonçırpınışlarıolmasınısübut
edirvəartıqbütündünyabaşa
düşürki,Azərbaycantərəfimüha
ribəninqalibidir.
Ermənistanhumanitaratəşkəs

elanedildikdənsonradaözünün
silahbazasınıtəkmilləşdirməkdə
davametdi.Ənnarahatedicimə
qamisəondanibarətdirki,onlar
busilahlarıhumanitaryardımadı

altındaalırlar.Azərbaycanson
hadisələri,xüsusilədəGəncəşəhə
rindədincəhaliyəqarşıbaşver
mişsilahlıhücumuheçbirhalda
bağışlamaqniyyətindədeyil.Əgər
Ermənistansülhüçünyalvarırdısa,
onatəqdimedilənbütüntələbləri
sözsüzqəbuletməli,üzərinəqoyu
lacaqvəzifələrəqeydşərtsizriayət
etməliidi.Lakinhumanitaratəşkə
sinelanedildiyibirdövrdəbucür
təxribataəlatmalarıartıqonların
münaqişənihəlletməkniyyətində
olmamalarını,sadəcəbirdahavaxt
qazanmaqistəklərinigöstərdi.
Bugünhamımızınarahatedən

məqamodurki,birsıraxaricidöv
lətlərvəbeynəlxalqtəşkilatlarbaş
verənlərinfonundaözədalətme
yarlarındankənaraçıxıblar.Dağlıq
QarabağvəətrafrayonlarAzər
baycanRespublikasınınərazisidir;
həminərazilərinölkəmizəməxsus
olmasıbütünbeynəlxalqhüquqi

sənədlərdəözəksinitapıb.Habe
lə,işğalçıdövlətinqeydşərtsizo
əraziləriboşaltmalıolmasınıtələb
edənvə28ildirErmənistanınicra
etmədiyiBirləşmişMillətlərTəşki
latınındördqətnaməsivar.Sözü
gedənqətnamələrinicraedilmə
məsiiləyanaşı,Ermənistanındinc
əhaliyəqarşıtörətdiyihücumlara
səssizqalmalarıbudövlətlərinəsl
simasınıgöstərir.Təbiiki,birçox
dövlətvətəşkilatlarAzərbaycanın
haqqişinitanısalarda,bəzitəşki
latlarınbucürriyakaraddımları
Ermənistanrəhbərliyinineləbu
dairələrdənidarəolunmasıfikri
niyaradır.Yaonlarbucürqərəzli
mövqelərindənəlçəkib,hüququn
vəhaqqıntələblərinəriayətetmək
ləbizimyanımızdaolmalı,ədalətli
mövqebildirməli,yadabaşve
rənlərinfonundatarixonlarınbu
riyakardavranışlarınıheçzaman
unutmayacaq.

Ermənistanınsentyabrın
27-dəbaşlayanyenitəx-
ribatızamanıhədəfyalnız
cəbhəyanıərazilərdeyildi,
eynizamanda,cəbhədən
xeyliuzaqdayerləşənGən-
cəşəhəri,eləcədəNafta-
lan,Goranboy,Tərtər,Bey-
ləqan,Ağdam,Ağcabədi
rayonlarındadincəhalivə
infrastrukturdahücuma
məruzqaldı.
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Ermənistanıyenihərbitəcavüz
dənçəkindirməyəçağırdı.Bildi
rildiki,Ermənistandanışıqlardan
imtinaedərəkatəşkəsipozurvə
sülhüzərbəaltınaqoyur.Azər
baycantərəfiErmənistantərəfinin
sürətləsilahlanmasını,işğaletdiyi
ərazilərindemoqrafikvəziyyətini
dəyişməküçünqanunsuzməs
kunlaşdırmanıdünyanındiqqətinə
çatdırmasınabaxmayaraq,heçkəs
Ermənistanıbuçirkinəməlindən
çəkindirməkistəmədi.Halbuki
PrezidentİlhamƏliyevErmənis
tanıntəcavüzkarritorikasınınvə
təxribatlarınınarxasındaAzərbay
canaqarşıyenitəcavüzəhazırlığın
dayandığınıxəbərvermişdi.
İyulayındaAzərbaycanın

Tovuzrayonuistiqamətindəöl
kəmizəqarşıtörətdiyiuğursuz
təxribatdansonrasentyabrın27də
Ermənistanınyenidəntəcavüzaktı
törətməsiartıqsəbirkasamızıda
şırdı.İşğalçıölkəninnövbətihərbi

təxribatınınqarşısınıqətiyyətlə
alanAzərbaycanSilahlıQüvvələri
budəfədüşmənəgözünüaçmağa
imkanvermədi.Ermənistanıntö
rədəbiləcəyitəxribatlarınqarşısını
almaq,Azərbaycanınəzəlivəəbə
ditorpaqlarınıdüşmənişğalından
azadetmək,habeləregiondasülhə
vətəhlükəsizliyəriayətedilməsini
təminetməkməqsədiiləAliBaş
Komandanınrəhbərliyialtında
əkshücuməməliyyatlarınabaşla

yanmilliordumuzqısazamanda
Ermənistanhərbibirləşmələrini
darmadağınetdi.Eləilkhücum
lardadüşməntərəfinəağıritkilər
verməkləbərabərkəndlərimizi
birbirininardıncaişğaldanazad
etməyəbaşladı.
AzərbaycanOrdusununsarsı

dıcızərbələrinəticəsindəhəmcan
lıqüvvə,həmdətexnikabaxımın
danböyükitkilərverəndüşmən
geriçəkilməkdə,döyüşmövqeləri
niqoyubqaçmaqdadır.
AliBaşKomandancənabİlham

Əliyevinrəhbərliyiiləmilliordu
muzunErmənistanınhərbitəca
vüzlərinə,qəfilhücumlarınacavab
olaraqbaşlatdığıuğurluəkshücum
əməliyyatlarıgətirdiyiqələbələrlə
xalqımızıneyniniaçdı,ruhundakı
mübarizəəzminioyatdı.
XalqımızınürəyindəolanQara

bağnisgilinəgünkeçdikcəsonqo
yulur,cəbhədəngələnxoşxəbərlər
qazanacağımızböyükzəfərlərinilk

başlanğıcıdır.İşğaldanazadedil
mişərazilərdəAzərbaycanbayra
ğınınyenidəndalğalanmasından
hərbirazərbaycanlıqürurhissi
keçirir.
Bugünisəhəminyerlərəbax

dıqdafəxrlədeməkolarki,AliBaş
Komandanınrəhbərliyialtında
AzərbaycanOrdusuüzərinədüşən
şərəfiişinöhdəsindənlayiqincə
gəlir.
Ermənistanisəbuməğlubiyyə

tinqarşısındamülkiəhaliyəqarşı
həyatakeçirdiyihücumlarlaözləri
ninsonçırpınışlarıolmasınısübut
edirvəartıqbütündünyabaşa
düşürki,Azərbaycantərəfimüha
ribəninqalibidir.
Ermənistanhumanitaratəşkəs

elanedildikdənsonradaözünün
silahbazasınıtəkmilləşdirməkdə
davametdi.Ənnarahatedicimə
qamisəondanibarətdirki,onlar
busilahlarıhumanitaryardımadı

altındaalırlar.Azərbaycanson
hadisələri,xüsusilədəGəncəşəhə
rindədincəhaliyəqarşıbaşver
mişsilahlıhücumuheçbirhalda
bağışlamaqniyyətindədeyil.Əgər
Ermənistansülhüçünyalvarırdısa,
onatəqdimedilənbütüntələbləri
sözsüzqəbuletməli,üzərinəqoyu
lacaqvəzifələrəqeydşərtsizriayət
etməliidi.Lakinhumanitaratəşkə
sinelanedildiyibirdövrdəbucür
təxribataəlatmalarıartıqonların
münaqişənihəlletməkniyyətində
olmamalarını,sadəcəbirdahavaxt
qazanmaqistəklərinigöstərdi.
Bugünhamımızınarahatedən

məqamodurki,birsıraxaricidöv
lətlərvəbeynəlxalqtəşkilatlarbaş
verənlərinfonundaözədalətme
yarlarındankənaraçıxıblar.Dağlıq
QarabağvəətrafrayonlarAzər
baycanRespublikasınınərazisidir;
həminərazilərinölkəmizəməxsus
olmasıbütünbeynəlxalqhüquqi

sənədlərdəözəksinitapıb.Habe
lə,işğalçıdövlətinqeydşərtsizo
əraziləriboşaltmalıolmasınıtələb
edənvə28ildirErmənistanınicra
etmədiyiBirləşmişMillətlərTəşki
latınındördqətnaməsivar.Sözü
gedənqətnamələrinicraedilmə
məsiiləyanaşı,Ermənistanındinc
əhaliyəqarşıtörətdiyihücumlara
səssizqalmalarıbudövlətlərinəsl
simasınıgöstərir.Təbiiki,birçox
dövlətvətəşkilatlarAzərbaycanın
haqqişinitanısalarda,bəzitəşki
latlarınbucürriyakaraddımları
Ermənistanrəhbərliyinineləbu
dairələrdənidarəolunmasıfikri
niyaradır.Yaonlarbucürqərəzli
mövqelərindənəlçəkib,hüququn
vəhaqqıntələblərinəriayətetmək
ləbizimyanımızdaolmalı,ədalətli
mövqebildirməli,yadabaşve
rənlərinfonundatarixonlarınbu
riyakardavranışlarınıheçzaman
unutmayacaq.

Ermənistanınsentyabrın
27-dəbaşlayanyenitəx-
ribatızamanıhədəfyalnız
cəbhəyanıərazilərdeyildi,
eynizamanda,cəbhədən
xeyliuzaqdayerləşənGən-
cəşəhəri,eləcədəNafta-
lan,Goranboy,Tərtər,Bey-
ləqan,Ağdam,Ağcabədi
rayonlarındadincəhalivə
infrastrukturdahücuma
məruzqaldı.



QədimvəkeşməkeşlitarixəmalikolanAzərbaycan
xalqıəsrlər,minilliklərboyuözazadlığıuğrundamü
barizəaparıb,hərbitəcavüzlərəqarşıdaimqəhrəman
lıqnümunələrigöstərərəközmövcudluğunuqoruyub
saxlayıb.Həminzənginhərbiənənələrivədöyüşruhu
nuözündəəksetdirməyibacaranmüasirAzərbaycan
OrdusununqurucusuisəUluöndərHeydərƏliyevdir.
Uzaqgörən,xalqınısevənvəonunyenidənmüstəqillik
qazanacağınaəminolanÜmummilliliderhələsovet
Azərbaycanınarəhbərliketdiyidövrdəölkəmizdəmilli
hərbikadrhazırlığı,hərbsənətiningüclənməsi,xal
qımızınqəhrəmanlıqənənələrinindavametdirilməsi,
zənginhərbtarixinincanlandırılması,gənclərinqəhrə
manlıqənənələriəsasındatərbiyəedilməsiməsələlərini
hərzamandiqqətmərkəzindəsaxlamışdır.
HeydərƏliyevinrespublikayarəhbərliketdiyivaxt

larhərbixidmətəmünasibətdəyenibirbaxışforma
laşdırıldı,buistiqamətdəəməlitəşkilatiişlərərəvac
verildi,Azərbaycandagənclərinhərbixidmətəhazır
lanmasındayenitələblərirəlisürüldü.
SovetdövründəHeydərƏliyevinmillizəmində

hərbitəşkilatiişininçoxmühümistiqamətinimillizabit
kadrlarınınhazırlanmasıtəşkiledirdiki,onundazir
vəsiAzərbaycandageneralCəmşidNaxçıvanskiadına
HərbiMəktəbinaçılmasıolmuşdur.
ÜmummillilidermüstəqilAzərbaycanarəhbərliyi

dövründədəkifayətqədərqısabirzamandaölkəmizin
hərbitəhlükəsizliyinintəminedilməsiüçünrealsilahlı
qüvvələriformalaşdırmış,AzərbaycanOrdusunudöv
lətmüstəqilliyinindəyərlireallıqlarındanbirinəçevir
mişdir.
MüasirhərbitexnikitələblərəcavabverənAzərbay

canOrdusuPrezidentİlhamƏliyevinuğurladavam
etdirdiyisiyasətnəticəsindədahadamöhkəmlənmiş,
döyüşqabiliyyətiniartırmışdır.AzərbaycanRespub
likasınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrinAliBaşKo

mandanıcənabİlhamƏliyevinrəhbərliyialtındaordu
quruculuğunundövlətquruculuğununpriorietistiqa
mətinəçevrilməsibuprosesinahəngdarlığınavəsəmə
rəliliyinəzəminyaratmışdır.
Sondövrlərdəbaşverənhadisələr,AzərbaycanEr

mənistandövlətsərhədininTovuzrayonuistiqamətin
dəErmənistanıntörətdiyigenişmiqyaslıtəxribatlarbir
dahatəsdiqetmişdirki,ordumuzvəsilahlıqüvvələri
mizdaimmöhkəmləndirilməli,döyüşqabiliyyətiartı
rılmalı,hərbisahədəəməkdaşlıqinkişafetdirilməlidir.
MəhzbunagörədəsondövrlərdəAliBaşKomanda
nınrəhbərliyialtındadövlətimizinhərbisiyasisahədə
fəaliyyətidahadaintensivləşmişdir.
Ordumuzunənsonhərbitexnologiyalarayiyələn

məsivəmodernləşməsiqarşımızdadayananəsas
vəzifələrdənbiriolmuşdur.Bizsilahlıqüvvələrimizin
döyüşqabiliyyətininartırılmasıüçüninkişafetmiş
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Azərbaycanın siyasi və hərbi qüdrəti 
müstəqilliyimizin ən mühüm nailiyyətidir

Ziyafət Əsgərov
MilliMəclisinMüdafiə,təhlükəsizlik

vəkorrupsiyailəmübarizəkomitəsininsədri

İlham Əliyev @azpresident
Statuskvo deyilən məsələ yoxdur. Biz onu döyüş 
meydanında dəyişdirdik. Təmas xətti yoxdur, biz təmas 
xəttini yardıq. Bu, bizim tarixi qələbəmizdir!
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dilər.Hətaazğınlaşmışdüşmən
yeniərazilərişğaletməkarzusuna
dadüşmüşdür.Builiniyulayın
daAzərbaycanErmənistandövlət
sərhədininTovuzrayonuistiqa
mətindəErmənistanıntörətdiyi
genişmiqyaslıtəxribatlardatəsdiq
edirki,düşmənyenitorpaqlarələ
keçirməkiddiasındadır.
BeləolanhaldaAzərbaycannə

etməliidi?Əlbətə,bizbutəxribat
larınqarşısınıalmaqüçünəkshü
cuməməliyyatlarınabaşladıqvəbu
əməliyyatlaruğurladavamedərək
xalqımızınərazibütövlüyü,suve
renliyiuğrunda,işğalçılarıtorpaq
larımızdanbirdəfəliksilibtəmiz
ləməkuğrundamüqəddəsVətən
müharibəsinəçevrildi.Bugün
qüdrətliordumuzAliBaşKoman
danınrəhbərliyialtındavəxalqı
mızındəstəyiiləuğurlairəliləyir,
artıqrayonvəkəndlərimizişğaldan
azadolunmağabaşlayıb.Bizim
mübarizəmiztorpaqlarımızınişğal
danazadolunmasıuğrundahaqq
işimizolmaqlayanaşı,beynəlxalq
hüququnbütüntələblərinəuyğun
aparılır.Azərbaycanqoşulduğubü
tünbeynəlxalqkonvensiyalarasa
diqqalır,hərbiəməliyyatlarıdöyüş
meydanındankənaraçıxarmır,dinc
əhali,mülkiinfrastrukturlarhədəfə
alınmır.Əslindəbizimmübarizə
mizeləbeynəlxalqhüququnözünə
xidmətedir.AzərbaycanErmənis
tanıişğalolunmuşərazilərimizdən
çıxararaq,həmdəBMTninTəhlü
kəsizlikŞurasınınbugünəkimiicra
edilməmişqətnamələriniicraedir.
Düşmənisəbizdənfərqliolaraq

döyüşmeydanındauduzurvəhər
zamankıkimibeynəlxalqhüquqa
ziddolanterrorvətəxribatlaraəl
atır.Ermənistanmuzdlulardanvə
terrorçulardanistifadəetməklə,hə
qiqətəuyğunolmayanməlumatlar
yaymaqla,dincəhalini,mülkiob
yektləri,işğalaltındaolantorpaqla
rımızdankənardayerləşənrayon
larıhədəfalmaqlaguyaxalqımızın
mübarizəəzminiqırmaqistəyir.
Acizdüşmənhəmdəüçüncüdöv

lətlərimünaqişəyəcəlbetməklə,
savaşınmiqyasınıgenişləndirmək
vəözünəmütəfiqlərqazanmaqis
təyir,bununlahəmdəAzərbaycan
qarşısındaməğlubiyyətininməsu
liyyətindənqaçmağaçalışır.Bizisə
baxmayaraqki,BMTninnizamna
məsinəəsasənişğalaməruzqalan
ölkəolduğumuzüçünfərdivə
kollektivşəkildəmüdafiəolunmaq
hüququnamalikik,Türkiyə,Pakis

tan,Əfqanıstankimihaqqımüdafiə
edəndostdövlətlərəyalnızmənəvi
dəstəklərinəgörətəşəkküredirikvə
heçbirüçüncüdövlətimünaqişəyə
cəlbetməyəehtiyacımızyoxdur.
Xalqımızəminolsunki,silahlı

qüvvələrimizbugünəkimiəldə
etdiyiuğurlarıdavametdirərək
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
təminedəcəkdir.Xalqlaorduara
sındamöhkəməlaqənin,sarsıl
mazbirliyinvəinamınmövcud
olmasıordumuzungücünüdaha
daartırır.Xalqorduyainanır,
orduxalqagüvənir.Biziməsas
gücümüzvəqüdrətimizAliBaş
Komandanınvahidrəhbərliyi
altındaformalaşandövlətxalq
ordubirliyindədir.Bubirlikdən
gücalanhərbçilərimizistənilən
mübarizədəqələbəqazanmaqəz
mindədirlər.Çünkibugünhərbir
AzərbaycanvətəndaşıiləAzər
baycanəsgərininandıbirdir:

“Biz zə  fər ça  la  ca  ğıq, Qa  ra  bağ 
bi  zim  dir, Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!”
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hərbisənayesiolandövlətlərlə
uğurluəməkdaşlıqhəyatakeçiririk.
Təsadüfideyilki,ordumuzunarse
nalınamüasirhərbsənayesininən
sontexnologiyalarıcəlbolunmuş
vəbununladaAzərbaycanSilahlı
Qüvvələrimodernhərbigücəçev
rilmişdir.
Hərbiəməkdaşlıqsahəsində

qardaşTürkiyəRespublikasıiləsıx
münasibətlərqurulmuşdur.Geniş
tərkibdəhərbinümayəndəheyətlə
rininvəmüdafiənazirlərininqarşı
lıqlısəfərləri,AzərbaycanTürkiyə
birgəhərbitəlimlərininkeçirilməsi,
hərbiməktəblərinproqramlarının
formalaşmasına,kadrlarınhazır
lanmasınaqardaşölkənindəstəyi,
hərbimaliyyəəməkdaşlığısahəsin
dəyenisazişintəsdiqedilməsiTür
kiyəAzərbaycanbirliyininhərbi
sahədəolantəzahürləridir.Yenisa
zişəəsasənAzərbaycanOrdusunun
inkişafınatöhfəverməkməqsədi
iləTürkiyəRespublikasınınqanun
vericiliyinəuyğunolaraqillərüzrə
ayrılacaq,ümumilikdə200milyon
türklirəsininhərbiməqsədlərləmal
vəxidmətlərinsatınalınmasınayö
nəldilməsinəzərdətutulmuşdur.
Hərbisiyasisahədəuğurlu

əməkdaşlığınənmühümnəticələ
rindənbiridəartıqErmənistanınvə
dünyaerməniliyininyalanvəsaxta
iddialarının,əvvəllərolduğukimi,

beynəlxalqsəviyyədəciddidəstək
qazanmamasıdır.Prezidentİlham
Əliyevinmüəyyənetdiyihücum
diplomatiyasıvəAzərbaycanın
beynəlxalqnüfuzununyüksəlməsi
dünyaçapındaerməniyalanlarına
böyükzərbəvurmuşdur.
Şübhəsizki,hərbiqüdrətimizin

ənböyüknailiyyətinibugüntor
paqlarımızınişğaldanazadolun
masıuğrundaapardığımızVətən
müharibəsindəqüdrətliordumu
zuntimsalındagörürük.Çünki
dövlətimizin,xalqımızınvəPre
zidentimizin30ilboyuncasəbirlə
münaqişəninsülhyoluiləhəlledil
məsinədairümidlərinəticəsizqal
mışdır.Bütünbumüddətərzində
dünyayahaqqsəsimiziçatdırma

ğımızavəbeynəlxalqtəşkilatlardan
Ermənistanınişğalçılıqsiyasətinə
sonqoymalarınıtələbetməyimizə
baxmayaraq,BMTTəhlükəsizlik
Şurasınındördqətnaməsibaşda
olmaqla,bütünbeynəlxalqsənəd
ləryalnızkağızüzərindəqalmış
dır.BMTTəhlükəsizlikŞurasının
qətnamələrindəErmənistanınişğal
etdiyiAzərbaycanərazilərindən
qeydşərtsizçıxmasıtələbolunur,
lakinqətnamələrəəməletməmə
sinəbaxmayaraq,bugünəkimiiş
ğalçıdövlətəqarşıheçbirsanksiya,
məcburetmətədbirigörülməmişdir.
Münaqişəninhəlliüçünyaradılmış
beynəlxalqqurumolanATƏTin
Minskqrupuda30ilərzindəheç
birciddiişgörməmişdir.Həmçinin
bumüddətərzindəBMTvəATƏT
kimibeynəlxalqtəşkilatlarazər
baycanlıqaçqınvəməcburiköç
künlərintaleyiiləmaraqlanmamış,
ErmənistanınAzərbaycanərazisin
dətörətdiyiterrorhadisələrinəheç
birmünasibətbildirməmiş,əsrinən
qanlıhadisələrindənbiriolanazər
baycanlılaraqarşıtörədilmişXocalı
soyqırımıiləəlaqədarbeləheçbir
tədbirgörməmişdir.
Ermənilərisəərazilərimiziişğal

etməkləkifayətlənmir,dinivətarixi
abidələrimiziməhvedir,üstəlik
sonzamanlardaölkəmizəqarşı
təxribatlartörətməkdədavamedir

Ordumuzunənsonhərbi
texnologiyalarayiyələn-
məsivəmodernləşməsi
qarşımızdadayananəsas
vəzifələrdənbiriolmuşdur.
Bizsilahlıqüvvələrimizin
döyüşqabiliyyətininartı-
rılmasıüçüninkişafetmiş
hərbisənayesiolandöv-
lətlərləuğurluəməkdaşlıq
həyatakeçiririk.

Xalqorduyainanır,or-
duxalqagüvənir.Bizim
əsasgücümüzvəqüdrə-
timizAliBaşKomandanın
vahidrəhbərliyialtında
formalaşandövlət-xalq-
ordubirliyindədir.Bu
birlikdəngücalanhərb-
çilərimizistənilənmüba-
rizədəqələbəqazanmaq
əzmindədirlər.



dilər.Hətaazğınlaşmışdüşmən
yeniərazilərişğaletməkarzusuna
dadüşmüşdür.Builiniyulayın
daAzərbaycanErmənistandövlət
sərhədininTovuzrayonuistiqa
mətindəErmənistanıntörətdiyi
genişmiqyaslıtəxribatlardatəsdiq
edirki,düşmənyenitorpaqlarələ
keçirməkiddiasındadır.
BeləolanhaldaAzərbaycannə

etməliidi?Əlbətə,bizbutəxribat
larınqarşısınıalmaqüçünəkshü
cuməməliyyatlarınabaşladıqvəbu
əməliyyatlaruğurladavamedərək
xalqımızınərazibütövlüyü,suve
renliyiuğrunda,işğalçılarıtorpaq
larımızdanbirdəfəliksilibtəmiz
ləməkuğrundamüqəddəsVətən
müharibəsinəçevrildi.Bugün
qüdrətliordumuzAliBaşKoman
danınrəhbərliyialtındavəxalqı
mızındəstəyiiləuğurlairəliləyir,
artıqrayonvəkəndlərimizişğaldan
azadolunmağabaşlayıb.Bizim
mübarizəmiztorpaqlarımızınişğal
danazadolunmasıuğrundahaqq
işimizolmaqlayanaşı,beynəlxalq
hüququnbütüntələblərinəuyğun
aparılır.Azərbaycanqoşulduğubü
tünbeynəlxalqkonvensiyalarasa
diqqalır,hərbiəməliyyatlarıdöyüş
meydanındankənaraçıxarmır,dinc
əhali,mülkiinfrastrukturlarhədəfə
alınmır.Əslindəbizimmübarizə
mizeləbeynəlxalqhüququnözünə
xidmətedir.AzərbaycanErmənis
tanıişğalolunmuşərazilərimizdən
çıxararaq,həmdəBMTninTəhlü
kəsizlikŞurasınınbugünəkimiicra
edilməmişqətnamələriniicraedir.
Düşmənisəbizdənfərqliolaraq

döyüşmeydanındauduzurvəhər
zamankıkimibeynəlxalqhüquqa
ziddolanterrorvətəxribatlaraəl
atır.Ermənistanmuzdlulardanvə
terrorçulardanistifadəetməklə,hə
qiqətəuyğunolmayanməlumatlar
yaymaqla,dincəhalini,mülkiob
yektləri,işğalaltındaolantorpaqla
rımızdankənardayerləşənrayon
larıhədəfalmaqlaguyaxalqımızın
mübarizəəzminiqırmaqistəyir.
Acizdüşmənhəmdəüçüncüdöv

lətlərimünaqişəyəcəlbetməklə,
savaşınmiqyasınıgenişləndirmək
vəözünəmütəfiqlərqazanmaqis
təyir,bununlahəmdəAzərbaycan
qarşısındaməğlubiyyətininməsu
liyyətindənqaçmağaçalışır.Bizisə
baxmayaraqki,BMTninnizamna
məsinəəsasənişğalaməruzqalan
ölkəolduğumuzüçünfərdivə
kollektivşəkildəmüdafiəolunmaq
hüququnamalikik,Türkiyə,Pakis

tan,Əfqanıstankimihaqqımüdafiə
edəndostdövlətlərəyalnızmənəvi
dəstəklərinəgörətəşəkküredirikvə
heçbirüçüncüdövlətimünaqişəyə
cəlbetməyəehtiyacımızyoxdur.
Xalqımızəminolsunki,silahlı

qüvvələrimizbugünəkimiəldə
etdiyiuğurlarıdavametdirərək
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
təminedəcəkdir.Xalqlaorduara
sındamöhkəməlaqənin,sarsıl
mazbirliyinvəinamınmövcud
olmasıordumuzungücünüdaha
daartırır.Xalqorduyainanır,
orduxalqagüvənir.Biziməsas
gücümüzvəqüdrətimizAliBaş
Komandanınvahidrəhbərliyi
altındaformalaşandövlətxalq
ordubirliyindədir.Bubirlikdən
gücalanhərbçilərimizistənilən
mübarizədəqələbəqazanmaqəz
mindədirlər.Çünkibugünhərbir
AzərbaycanvətəndaşıiləAzər
baycanəsgərininandıbirdir:

“Biz zə  fər ça  la  ca  ğıq, Qa  ra  bağ  
bi  zim  dir, Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!”
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hərbisənayesiolandövlətlərlə
uğurluəməkdaşlıqhəyatakeçiririk.
Təsadüfideyilki,ordumuzunarse
nalınamüasirhərbsənayesininən
sontexnologiyalarıcəlbolunmuş
vəbununladaAzərbaycanSilahlı
Qüvvələrimodernhərbigücəçev
rilmişdir.
Hərbiəməkdaşlıqsahəsində

qardaşTürkiyəRespublikasıiləsıx
münasibətlərqurulmuşdur.Geniş
tərkibdəhərbinümayəndəheyətlə
rininvəmüdafiənazirlərininqarşı
lıqlısəfərləri,AzərbaycanTürkiyə
birgəhərbitəlimlərininkeçirilməsi,
hərbiməktəblərinproqramlarının
formalaşmasına,kadrlarınhazır
lanmasınaqardaşölkənindəstəyi,
hərbimaliyyəəməkdaşlığısahəsin
dəyenisazişintəsdiqedilməsiTür
kiyəAzərbaycanbirliyininhərbi
sahədəolantəzahürləridir.Yenisa
zişəəsasənAzərbaycanOrdusunun
inkişafınatöhfəverməkməqsədi
iləTürkiyəRespublikasınınqanun
vericiliyinəuyğunolaraqillərüzrə
ayrılacaq,ümumilikdə200milyon
türklirəsininhərbiməqsədlərləmal
vəxidmətlərinsatınalınmasınayö
nəldilməsinəzərdətutulmuşdur.
Hərbisiyasisahədəuğurlu

əməkdaşlığınənmühümnəticələ
rindənbiridəartıqErmənistanınvə
dünyaerməniliyininyalanvəsaxta
iddialarının,əvvəllərolduğukimi,

beynəlxalqsəviyyədəciddidəstək
qazanmamasıdır.Prezidentİlham
Əliyevinmüəyyənetdiyihücum
diplomatiyasıvəAzərbaycanın
beynəlxalqnüfuzununyüksəlməsi
dünyaçapındaerməniyalanlarına
böyükzərbəvurmuşdur.
Şübhəsizki,hərbiqüdrətimizin

ənböyüknailiyyətinibugüntor
paqlarımızınişğaldanazadolun
masıuğrundaapardığımızVətən
müharibəsindəqüdrətliordumu
zuntimsalındagörürük.Çünki
dövlətimizin,xalqımızınvəPre
zidentimizin30ilboyuncasəbirlə
münaqişəninsülhyoluiləhəlledil
məsinədairümidlərinəticəsizqal
mışdır.Bütünbumüddətərzində
dünyayahaqqsəsimiziçatdırma

ğımızavəbeynəlxalqtəşkilatlardan
Ermənistanınişğalçılıqsiyasətinə
sonqoymalarınıtələbetməyimizə
baxmayaraq,BMTTəhlükəsizlik
Şurasınındördqətnaməsibaşda
olmaqla,bütünbeynəlxalqsənəd
ləryalnızkağızüzərindəqalmış
dır.BMTTəhlükəsizlikŞurasının
qətnamələrindəErmənistanınişğal
etdiyiAzərbaycanərazilərindən
qeydşərtsizçıxmasıtələbolunur,
lakinqətnamələrəəməletməmə
sinəbaxmayaraq,bugünəkimiiş
ğalçıdövlətəqarşıheçbirsanksiya,
məcburetmətədbirigörülməmişdir.
Münaqişəninhəlliüçünyaradılmış
beynəlxalqqurumolanATƏTin
Minskqrupuda30ilərzindəheç
birciddiişgörməmişdir.Həmçinin
bumüddətərzindəBMTvəATƏT
kimibeynəlxalqtəşkilatlarazər
baycanlıqaçqınvəməcburiköç
künlərintaleyiiləmaraqlanmamış,
ErmənistanınAzərbaycanərazisin
dətörətdiyiterrorhadisələrinəheç
birmünasibətbildirməmiş,əsrinən
qanlıhadisələrindənbiriolanazər
baycanlılaraqarşıtörədilmişXocalı
soyqırımıiləəlaqədarbeləheçbir
tədbirgörməmişdir.
Ermənilərisəərazilərimiziişğal

etməkləkifayətlənmir,dinivətarixi
abidələrimiziməhvedir,üstəlik
sonzamanlardaölkəmizəqarşı
təxribatlartörətməkdədavamedir

Ordumuzunənsonhərbi
texnologiyalarayiyələn-
məsivəmodernləşməsi
qarşımızdadayananəsas
vəzifələrdənbiriolmuşdur.
Bizsilahlıqüvvələrimizin
döyüşqabiliyyətininartı-
rılmasıüçüninkişafetmiş
hərbisənayesiolandöv-
lətlərləuğurluəməkdaşlıq
həyatakeçiririk.

Xalqorduyainanır,or-
duxalqagüvənir.Bizim
əsasgücümüzvəqüdrə-
timizAliBaşKomandanın
vahidrəhbərliyialtında
formalaşandövlət-xalq-
ordubirliyindədir.Bu
birlikdəngücalanhərb-
çilərimizistənilənmüba-
rizədəqələbəqazanmaq
əzmindədirlər.
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- XX əs  rin əv  və  lin  də baş ve  rən 
tə  la  tüm  lü ha  di  sə  lər za  ma  nı 
bir-bi  ri  nə yar  dım və həm  rəy  li  yi 
ilə döv  lət  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın 
dün  ya  da misli görünməyən 
ör  nə  yi  ni sər  gi  lə  yən Azər  bay -
can və Tür  ki  yə müasir dövr  də 
də bən  zə  ri ol  ma  yan tə  rəf  daş  lı  q 
nü  ma  yiş et  di  rir... 

Ortaqtariximiz,həqiqətəndə,
dünyadamisliolmayanqardaşlıq
örnəkləriiləzəngindir.Bundanbir
müddətəvvəl–sentyabrın15də
Bakınınişğaldanazadolunmasının
102ciildönümünüqeydetdik.1918
ciildəTürkiyəqardaşAzərbayca
nınköməyinəgəldi.NuriPaşanın
komandanlığıaltındaQafqazİslam

OrdusuAzərbaycanOrdusuilə
çiyinçiyinəverərəktarixiqələbəyə
imzaatdı.Hərilsentyabrın15də
Bakınınişğaldanazadedilməsinin
ildönümünüAzərbaycanlabirlik
dəeynicoşquvəhəyəcanlabayram
edirik.
AzərbaycandaMilliMücadilə

ninənağırgünlərindəqardaşınakö
məkəliniuzatdı.Dövrünağırsiyasi
şəraitinəbaxmayaraq,Türkiyənin
QurtuluşSavaşınamaddivəmənəvi
dəstəkverdi.TürkiyəvəAzərbay
canarasındakıbuqarşılıqlıkömək
vəhəmrəyliyiqardaşlıqmünasi
bətindənkənardatəsəvvüretmək
mümkündeyil.Xalqlarımızarasın
dakıqardaşlıqsevgisihərzaman
səmimiolaraqqaldı.Tarixiprosesdə
bütündünyayanümunəolanbu
qarşılıqlıköməyisadəcə“dövlətlər
arasıəməkdaşlıq”kimixarakterizə
etməkböyükhaqsızlıqolardı.Buna
görədəqardaşlığımızınbənzəriol
madığınıhərfürsətdəqürurhissiilə
diləgətiririk.

- Tür  ki  yə-Azər  bay  can hər  bi bir -
li  yi 100 il ön  cə re  gion  da sül  hü 
və sa  bit  li  yi bər  qə  rar et  miş  di. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, bu gün  lər  də 
Azər  bay  can və Tür  ki  yə  nin bir  gə 
ke  çir  dik  lə  ri hər  bi tə  lim  lər hər 
bi  ri  mi  zi duy  ğu  lan  dı  rır, qü  rur 
ve  rir. Am  ma nə  dən  sə Tür  ki -
yə ilə Azər  bay  can ara  sın  da  kı 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq, ümu  miy -
yət  lə, türk döv  lət  lə  ri ara  sın  da  kı 
ya  xın  lıq bə  zi  lə  ri  ni təş  vi  şə sa  lır, 

baş  la  yır  lar “qi  ya  mət sse  na  ri  lə -
ri” ha  sil et  mə  yə. Bu fo  bi  ya nə 
ilə bağ  lı  dır?
Hərşeydənəvvəl,Ermənistanın

sentyabrın27dəsəhərbütüncəbhə
xətiboyuncaAzərbaycanOrdusu
nunmövqelərinəvəmülkiəhalinin
yaşadığıərazilərəağırsilahlarla
mənfurhücumunuənkəskinşəkil
dəpislədiyimiziqeydetməkistəyi
rəm.Hücumlarnəticəsindəhəlak
olanazərbaycanlıbacıqardaşlarımı
zaAllahdanrəhmət,ailələrinəsəbir
vəyaralılaraənqısavaxtdaşəfa
diləyirik.Aralarındaikiuşağında
olduğumülkişəxslərinöldürülmə
sinəgörədərinkədərhissikeçiririk.
Mülkiəhalininqəsdənhədəfseçil

məsihərbicinayətdir.Ermənistan
beynəlxalqhüququsaymadığınıbir
dahanümayişetdirdi.Beynəlxalq
ictimaiyyətiErmənistanınhücum
larınıpisləməyə,işğaletdikləri
ərazilərdənçıxmasıvəhumanitar
hüquqdanirəligələnöhdəliklərinə
əməletməsiüçünErmənistanaçağı
rışetməyədəvətedirik.
Ermənistanınhücumlarınıdəfet

məkvəmülkiəhaliniqorumaqüçün
qanunimüdafiəhüququnaəsasla
naraqAzərbaycanınözərazisində
həyatakeçirdiyihərbiəməliyyatlara
dəstəyimizbirmənalıdır.Hərzaman
qeydetdiyimizkimi,Azərbaycanın
mübarizəsihaqlımübarizədir.Tür
kiyəbuhaqlımübarizəsindəqardaş

Azərbaycanalazımolanhərbirdəs
təyigöstərəcək,hərzamanyanında
olacaq.
Sualınızagəlincəqeydetmə

liyəmki,TürkiyəvəAzərbaycan
olaraqbütünsahələrdəsürdürdü
yümüzstratejimütəfiqlikregion
dadaimisabitliyin,sülhvərifahın
güvənciolmağadavamedir.Azər
baycanlabirlikdəölkələrimizvə
regionlarımızüçünstratejilayihə
lərhəyatakeçirdik.TANAP,BTC,
BTQyalnızözrifahımızüçündeyil,
regionunrifahına,təhlükəsizliyinə
vəsabitliyinətöhfəverənsondərəcə
mühümlayihələrdir.Regionumu
zungələcəyinədaimstratejinöq
teyinəzərdənbaxdıq.Qonşuları

“SƏ  FİR” rub  ri  ka  sı  nın qo  na  ğı Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da  kı föv  qə  la  də və  
sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri ErkanÖzoral:
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- XX əs  rin əv  və  lin  də baş ve  rən 
tə  la  tüm  lü ha  di  sə  lər za  ma  nı 
bir-bi  ri  nə yar  dım və həm  rəy  li  yi 
ilə döv  lət  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın 
dün  ya  da misli görünməyən 
ör  nə  yi  ni sər  gi  lə  yən Azər  bay -
can və Tür  ki  yə müasir dövr  də 
də bən  zə  ri ol  ma  yan tə  rəf  daş  lı  q 
nü  ma  yiş et  di  rir... 

Ortaqtariximiz,həqiqətəndə,
dünyadamisliolmayanqardaşlıq
örnəkləriiləzəngindir.Bundanbir
müddətəvvəl–sentyabrın15də
Bakınınişğaldanazadolunmasının
102ciildönümünüqeydetdik.1918
ciildəTürkiyəqardaşAzərbayca
nınköməyinəgəldi.NuriPaşanın
komandanlığıaltındaQafqazİslam

OrdusuAzərbaycanOrdusuilə
çiyinçiyinəverərəktarixiqələbəyə
imzaatdı.Hərilsentyabrın15də
Bakınınişğaldanazadedilməsinin
ildönümünüAzərbaycanlabirlik
dəeynicoşquvəhəyəcanlabayram
edirik.
AzərbaycandaMilliMücadilə

ninənağırgünlərindəqardaşınakö
məkəliniuzatdı.Dövrünağırsiyasi
şəraitinəbaxmayaraq,Türkiyənin
QurtuluşSavaşınamaddivəmənəvi
dəstəkverdi.TürkiyəvəAzərbay
canarasındakıbuqarşılıqlıkömək
vəhəmrəyliyiqardaşlıqmünasi
bətindənkənardatəsəvvüretmək
mümkündeyil.Xalqlarımızarasın
dakıqardaşlıqsevgisihərzaman
səmimiolaraqqaldı.Tarixiprosesdə
bütündünyayanümunəolanbu
qarşılıqlıköməyisadəcə“dövlətlər
arasıəməkdaşlıq”kimixarakterizə
etməkböyükhaqsızlıqolardı.Buna
görədəqardaşlığımızınbənzəriol
madığınıhərfürsətdəqürurhissiilə
diləgətiririk.

- Tür  ki  yə-Azər  bay  can hər  bi bir -
li  yi 100 il ön  cə re  gion  da sül  hü 
və sa  bit  li  yi bər  qə  rar et  miş  di. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, bu gün  lər  də 
Azər  bay  can və Tür  ki  yə  nin bir  gə 
ke  çir  dik  lə  ri hər  bi tə  lim  lər hər 
bi  ri  mi  zi duy  ğu  lan  dı  rır, qü  rur 
ve  rir. Am  ma nə  dən  sə Tür  ki -
yə ilə Azər  bay  can ara  sın  da  kı 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq, ümu  miy -
yət  lə, türk döv  lət  lə  ri ara  sın  da  kı 
ya  xın  lıq bə  zi  lə  ri  ni təş  vi  şə sa  lır, 

baş  la  yır  lar “qi  ya  mət sse  na  ri  lə -
ri” ha  sil et  mə  yə. Bu fo  bi  ya nə 
ilə bağ  lı  dır?
Hərşeydənəvvəl,Ermənistanın

sentyabrın27dəsəhərbütüncəbhə
xətiboyuncaAzərbaycanOrdusu
nunmövqelərinəvəmülkiəhalinin
yaşadığıərazilərəağırsilahlarla
mənfurhücumunuənkəskinşəkil
dəpislədiyimiziqeydetməkistəyi
rəm.Hücumlarnəticəsindəhəlak
olanazərbaycanlıbacıqardaşlarımı
zaAllahdanrəhmət,ailələrinəsəbir
vəyaralılaraənqısavaxtdaşəfa
diləyirik.Aralarındaikiuşağında
olduğumülkişəxslərinöldürülmə
sinəgörədərinkədərhissikeçiririk.
Mülkiəhalininqəsdənhədəfseçil

məsihərbicinayətdir.Ermənistan
beynəlxalqhüququsaymadığınıbir
dahanümayişetdirdi.Beynəlxalq
ictimaiyyətiErmənistanınhücum
larınıpisləməyə,işğaletdikləri
ərazilərdənçıxmasıvəhumanitar
hüquqdanirəligələnöhdəliklərinə
əməletməsiüçünErmənistanaçağı
rışetməyədəvətedirik.
Ermənistanınhücumlarınıdəfet

məkvəmülkiəhaliniqorumaqüçün
qanunimüdafiəhüququnaəsasla
naraqAzərbaycanınözərazisində
həyatakeçirdiyihərbiəməliyyatlara
dəstəyimizbirmənalıdır.Hərzaman
qeydetdiyimizkimi,Azərbaycanın
mübarizəsihaqlımübarizədir.Tür
kiyəbuhaqlımübarizəsindəqardaş

Azərbaycanalazımolanhərbirdəs
təyigöstərəcək,hərzamanyanında
olacaq.
Sualınızagəlincəqeydetmə

liyəmki,TürkiyəvəAzərbaycan
olaraqbütünsahələrdəsürdürdü
yümüzstratejimütəfiqlikregion
dadaimisabitliyin,sülhvərifahın
güvənciolmağadavamedir.Azər
baycanlabirlikdəölkələrimizvə
regionlarımızüçünstratejilayihə
lərhəyatakeçirdik.TANAP,BTC,
BTQyalnızözrifahımızüçündeyil,
regionunrifahına,təhlükəsizliyinə
vəsabitliyinətöhfəverənsondərəcə
mühümlayihələrdir.Regionumu
zungələcəyinədaimstratejinöq
teyinəzərdənbaxdıq.Qonşuları
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mızlabirlikdəregionumuzufiravan
gələcəyəaparmaqüçünböyüksəylə
çalışdıq.Layihələrimizləenergeti
ka,nəqliyyatsahəsindəqitələrara
sıinteqrasiyanıvəbağlılığıtəmin
etdik.Bütünbuproseslərheçdə
asanolmadı.TürkiyəvəAzərbaycan
olaraqregionumuzdasabitlik,rifah
vətəhlükəsizliyinkeşiyindədurma
ğadavamedəcəyik.
Qeydetdiyinizkimi,Türkiyəvə

Azərbaycanolaraqgörüşmələrma
sasındavəsahədəbiryumruqkimi
olmağımızbəzilərininnarahatlığına
səbəbolur.Müəyyəndairələrqar
daşlığımızıvəhəmrəyliyimizihədəf
seçərək“qiyamətssenariləri”uydu
rurlar.ƏvvəlcəTürkiyəvəAzərbay
canınməqsədvəhədəfərininhər
zamanaçıqvəşəfafolduğunuqeyd
etməkistəyirəm.
Bizsırfregionumuzuntəhlükə

sizliyi,inteqrasiyasıvərifahıüçün
çalışdıq.İstərregionumuzda,istər
digərcoğrafiyalardaheçbirgizli
planımızolmadıvəolmayacaq.Sül
hü,haqqədalətivəhüququmüdafiə
etməkdəgizlədiləsibirşeyinolma
dığıhamıyagünkimiaydındır.
Digərtərəfdənbugünyaşanan

larregionaltəhlükəsizliyikimlərin
təhdidetdiyiniaçıqşəkildəortaya
çıxarır.Hərbiəməkdaşlığımızdan
“qiyamətssenariləri”uyduranların
əsasetibariləregionuntəhlükəsiz
liyiniodaalovaatantərəfəroldu
ğunugörürük.Ermənistanıniyul
ayındadövlətsərhədindənTovuza,
indiisəişğaletdiyiərazilərdənbü
tüncəbhəxətiboyuncaAzərbay
canahücumları30ildirregionda
kiminhaqlı,kiminhaqsızolduğunu
heçbirşübhəyəyolverməyəcəkşə
kildəaçığaçıxarır.“Qiyamətssena
riləri”uyduranlarəslindəözhaqsız
mövqelərinigizləməküçünTürkiyə
vəAzərbaycanaqarşıçirkintəbliğat
aparmaqdadırlar.
Hərdəfədeyirik,regiondasül

hün,sabitliyinvətəhlükəsizliyin
yeganəyoluErmənistanınişğal
etdiyiAzərbaycanərazilərindən
çıxmasıdır.Beynəlxalqtəşkilatların

qərarlarındadaqeydedildiyikimi,
yeganəhəllyolubudur.Beynəlxalq
ictimaiyyətBMTTəhlükəsizlikŞura
sınınvəATƏTinmünaqişəiləbağlı
qəbuletdikləriqərarlarınaartıq
sahibçıxmalıdır.Buqərarlarınnəyə
görəbugünəkimitətbiqolunma
masınınhesabısorğusualedil
məlidir.BMTnınqərarlarıyerinə
yetirilməyənəqədərregiondadaimi
sülh,təhlükəsizlikvəsabitlikdən
danışmaqfaydasızdır.Beynəlxalq
ictimaiyyətartıqbuhəqiqətigörmə
lidir.Haqlınıhaqsızdanayırmadan
probleminbirdəfəlikhəllimüm
kündeyil.TürkiyəPrezidentinin
dəqeydetdiyikimi,Azərbaycanın
haqqına,hüququna,ərazilərinəyö
nəlmişhərcürtəcavüzünqarşısında

durmağa,bütünsiyasi,diplomatik,
sosialəlaqələrimizibuistiqamətdə
səfərbəretməyədavamedəcəyik.

- Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı qar  şı -
lıq  lı hər  bi əmək  daş  lıq bir  li  yi -
mi  zi da  ha da möh  kəm  lən  di  rir. 
Bu əmək  daş  lı  ğı han  sı for  ma  da 
da  ha yük  sək sə  viy  yə  yə çı  xar -
maq olar?
Hərbiəməkdaşlığımızonsuz

damümkünolanənyüksəksəviy
yədədir.Silahlıqüvvələrimizhəril
birgətəlimlərkeçirir.Hərbitəlim
proqramları,yüksəkrütbəliordu
mənsublarınınsəfərlərivəməsləhət
ləşmələrihərbiəməkdaşlığımızın
gələcəkinkişafıüçünzəminyaradır.
Busahədəkimüsbəttempinmü
dafiəsənayesisahəsinədəsirayət
etməsininşahidiyik.Xüsusəndə
Türkiyəninsonillərdəmüdafiə
sənayesindənailolduğuböyüksıç

rayışdanqardaşAzərbaycanında
faydalanmasınıarzuedirik.Azər
baycanüçünyaxındostvəqardaş
olanTürkiyəninmüdafiəsənayesi
sahəsindədəetibarlıtədarükçüola
cağınıbilirik.

- Nailiy  yət  lə  ri  miz dost  la  rı  mı  za 
gü  vən, düş  mən  lə  ri  mi  zə isə göz 
da  ğı ve  rir. Nə vaxt uğur  la  rı  mız 
ço  xal  sa, gö  zü gö  tür  mə  yən  lə  rin 
bi  zə qar  şı hü  cum  la  rı kəs  kin  ləş -
mə  yə baş  la  yır. Xü  su  sən me  dia 
plat  for  ma  sın  da ey  ni təh  did  lə  rə 
və böh  tan  la  ra mə  ruz qa  lı  rıq. 
Ya  ra  dıl  ma  sı plan  laş  dı  rı  lan or  taq 
me  dia plat  for  ma  sı bu is  ti  qa -
mət  də nə ki  mi iş  lər gö  rə bi  lər?
Ortaqmediaplatformasıiləiki

ölkəarasındakıtele
viziyadanbaşlamış
filmistehsalınaqədər
bütünsahələrdəbirgə
layihələrinqəbulu,
təhsilvəmübadilə
proqramlarınınha
zırlanması,texnolo
giyavəinfrastruktur
ortaqlığıiləTürkiyə
vəAzərbaycanəley

hinəaparılanqarayaxmatəbliğatına
qarşımübarizəməsələlərindəbirgə
addımlaratılmaqlamediasahəsində
əməkdaşlığımızıninkişafetdirilməsi
hədəfənir.
Qeydedildiyikimi,Türkiyəvə

Azərbaycanolaraqortaqtəhdidlərlə
qarşıqarşıyayıq.Bunlaryalnızhərbi
vətəhlükəsizliksahəsindəqarşımıza
çıxmır.Eynizamanda,həmTürki
yə,həmdəAzərbaycanayönəlmiş
etimadınzədələnməsivəmənfirəy
yaratmacəhdləriedilir.Sentyabrın
27dənbugünəqədərmətbuatda
vəsosialmediadaçoxsaydasaxta
xəbərləryayımlanır.Bunlaraqarşı
birgəmübarizəaparmalıyıq.Türki
yəAzərbaycanOrtaqMediaPlat
formasıdabunaxidmətedəcək.Bu
platformanınköməyiiləikiölkəme
diasınınəlaqələndirilməsi,xalqların
efektivşəkildəməlumatlandırılma
sı,xüsusilədəsosialmediadanvə

xaricidünyadangələnqarayaxma
təbliğatınaqarşımübarizədəbirgə
strategiyalarişləyibhazırlanması
üçünlazımiaddımlarıatacağıq.

- Döv  lət  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  də iq  ti -
sa  di blok xü  su  si çə  ki  yə ma  lik -
dir. Qar  şı  lıq  lı sər  ma  yə qo  yu  luş -
la  rı  nın ör  nək uğur he  ka  yə  lə  ri 
bu sa  hə  də bö  yük po  ten  sialın 
möv  cud  lu  ğun  dan xə  bər ve  rir. 
Bu po  ten  sial  dan tam is  ti  fa  də 
et  mək üçün nə kimi iş  lər gö  rül -
mə  li  dir?
Türkiyəidxalvəixracsahələrin

dəAzərbaycanıntərəfdaşlarısıra
sındaikinciyerdədir,eynizamanda,
Azərbaycanınikinciənböyükxarici
ticarəttərəfdaşıdır.Engerektikasa
həsiüzrəgöstəricilərindaxiledilmə
diyiTürkiyəStatistikaKomitəsinin
məlumatınagörə,builinyanvariyul
aylarındaikitərəfiticarəthəcmi1,35
milyardABŞdollarıtəşkiletmişdir.
Engerektikasahəsiüzrəgöstəricilə
rindaxiledildiyiAzərbaycanDövlət
GömrükKomitəsininməlumatına
görəisəcariilinilkyeddiaylıqdöv
ründəikitərəfiticarəthəcmikeçən
ilineynidövrüiləmüqayisədə10%
artaraq2,6milyardABŞdollarına
çatmışdır.COVID19pandemiyasına
rəğmən,ölkələrimizarasındaticarət
həcmininartmasısevindiricidir.
DigərsevindiricihalisəAzərbay

canınTürkiyənintəbiiqazidxalında
birinciyerəçıxmasıdır.BundaTA

NAPındaböyükpayıvar.İkitərəfi
ticarəthəcminindövlətbaşçılarımız
tərəfindənirəlisürülən15milyard
dollarlıqhədəfimövcuddur.Bumü
hümməqsədəçatmaqüçünsəyləri
mizidavametdiririk.
Sondövrlərdəmünasibətlərimiz

dəçoxəhəmiyyətliirəliləyişinşahidi
olduq.BakıTbilisiQarsdəmiryolu
xətinin,TANAPın,SOCARınTür
kiyədəkiənmühüminvestisiyası
olan“Star”NeftayırmaZavodunun
açılışıbunlardanilksıradaolanların
bəziləridir.Sonuncudəfə2020ciil
fevralın25dəprezidentlərimizin
həmsədrliyiiləBakışəhərindəke
çirilənAzərbaycanTürkiyəYük
səkSəviyyəliStratejiƏməkdaşlıq
ŞurasınınVIIIİclasındaümumilikdə
14sənədimzaladıqvəbeləcəəmək
daşlıqperspektivimizidahayüksək
səviyyəyəçatdırdıq.Busənədlər
ticarətdənenergetikavənəqliyyata,
hərbiəməkdaşlıqdanvizadanazad
olmaməsələlərinəkimiçoxgeniş
spektriəhatəedir.
Dövlətbaşçılarımızınsərgilə

diklərigüclüsiyasiiradəvəyaxın
dostluqçərçivəsindəmüəyyənləş
dirdikləriyüksəkhədəfəristiqamə
tindətəkcəikitərəfisiyasimünasi
bətlərimizdeyil,eynizamanda,bir
çoxsahələrdəəməkdaşlığımızdaha
dainkişafedəcəkdir.

- XXI yü  zil  li  yin əv  vəl  lə  rin  dən 
baş  la  ya  raq Tür  ki  yə dün  ya si  ya -

sə  tin  də əsas ak  to  ra çev  ri  lib. Su -
ri  ya, İraq, Ara  lıq də  ni  zi  nin şər  qi 
ki  mi mə  sə  lə  lə  ri də göz önün  də 
tu  ta  raq Tür  ki  yə  nin iz  lə  di  yi bu 
si  ya  sə  tin qa  yə  si  ni ne  cə an  la  dar -
dı  nız? 
Əvvəla,Türkiyənindünyasiya

sətindəözgücünüdavamlıolaraq
kompromissizşəkildəhəyatakeçir
diyiprinsipialsiyasətindənaldığını
qeydetməkistəyirəm.
TürkiyəSuriyavəİraqlaənuzun

sərhədlərəsahibolanqonşudur.Ara
lıqdəniziiləənuzunsahiləmaliköl
kədir.Türkiyəbucoğrafiyadaqonaq
deyil,regionölkəsidir.Atdığımızhər
addımhüquqvəmənafelərimizin
tələblərindənirəligəlir.Heçkimin
haqqvəhüququnutələbetmirik.
TürkiyəninSuriya,İraqvəAralıqdə
niziməsələsindəatdığıaddımlarheç
birvəchləneftvətəbiiqazgeosiyasə
tinəhesablanmayıb.Türkiyəbölgədə
sülhvətəhlükəsizlikgörməkdilər.
Türkiyəyerləşdiyicoğrafiyadavə
digərregionlardahəmişəəməkdaş
lığın,sülhünvəədalətintərəfdarı
olmuşdur.ŞərqiAralıqdənizindəki
əsasgözləntimizdənizyurisdiksi
yasısahələrinindüzgünvəədalətli
şəkildəmüəyyənləşdirilməsi,ikincisi
isəadanınortaqsakinləriolanKipr
türklərininhüquqvəmənafelərinin
qorunmasıdır.Türkiyəbuməsələ
lərinhaqlıvəədalətlişəkildəhəll
olunduğutəqdirdəAralıqdənizinin
barışıqdənizinəçevriləcəyinəinanır.
Bizxaricisiyasətimizdəədalət

meyarınıəsasgötürürük.Azərbayca
nadəstəyimizinəsaslarındanbirini
dəməhzbuprinsiptəşkiledir.Azər
baycanhəmbizimqardaşımızdır,
həmdəhaqlıolantərəfdir.1milyon
dançoxbacıqardaşımızın30ildir
doğmayurdyuvasındandidərgin
düşməsi,Azərbaycantorpaqlarının
işğalaltındasaxlanılmasıhaqsız
lıqdırvəədalətsizlikdir.Bu,ənqısa
zamandaaradanqaldırılmalıdırvə
ədalətsizliyəsonqoyulmalıdır.

MübarizƏsgərov
“Milli Məclis” jurnalı  

baş redaktorunun müavini

Bizsırfregionumuzuntəhlükəsizliyi,in-
teqrasiyasıvərifahıüçünçalışdıq.İstər
regionumuzda,istərdigərcoğrafiyalar-
daheçbirgizliplanımızolmadıvəol-
mayacaq.Sülhü,haqq-ədalətivəhüqu-
qumüdafiəetməkdəgizlədiləsibirşeyin
olmadığıhamıyagünkimiaydındır.
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mızlabirlikdəregionumuzufiravan
gələcəyəaparmaqüçünböyüksəylə
çalışdıq.Layihələrimizləenergeti
ka,nəqliyyatsahəsindəqitələrara
sıinteqrasiyanıvəbağlılığıtəmin
etdik.Bütünbuproseslərheçdə
asanolmadı.TürkiyəvəAzərbaycan
olaraqregionumuzdasabitlik,rifah
vətəhlükəsizliyinkeşiyindədurma
ğadavamedəcəyik.
Qeydetdiyinizkimi,Türkiyəvə

Azərbaycanolaraqgörüşmələrma
sasındavəsahədəbiryumruqkimi
olmağımızbəzilərininnarahatlığına
səbəbolur.Müəyyəndairələrqar
daşlığımızıvəhəmrəyliyimizihədəf
seçərək“qiyamətssenariləri”uydu
rurlar.ƏvvəlcəTürkiyəvəAzərbay
canınməqsədvəhədəfərininhər
zamanaçıqvəşəfafolduğunuqeyd
etməkistəyirəm.
Bizsırfregionumuzuntəhlükə

sizliyi,inteqrasiyasıvərifahıüçün
çalışdıq.İstərregionumuzda,istər
digərcoğrafiyalardaheçbirgizli
planımızolmadıvəolmayacaq.Sül
hü,haqqədalətivəhüququmüdafiə
etməkdəgizlədiləsibirşeyinolma
dığıhamıyagünkimiaydındır.
Digərtərəfdənbugünyaşanan

larregionaltəhlükəsizliyikimlərin
təhdidetdiyiniaçıqşəkildəortaya
çıxarır.Hərbiəməkdaşlığımızdan
“qiyamətssenariləri”uyduranların
əsasetibariləregionuntəhlükəsiz
liyiniodaalovaatantərəfəroldu
ğunugörürük.Ermənistanıniyul
ayındadövlətsərhədindənTovuza,
indiisəişğaletdiyiərazilərdənbü
tüncəbhəxətiboyuncaAzərbay
canahücumları30ildirregionda
kiminhaqlı,kiminhaqsızolduğunu
heçbirşübhəyəyolverməyəcəkşə
kildəaçığaçıxarır.“Qiyamətssena
riləri”uyduranlarəslindəözhaqsız
mövqelərinigizləməküçünTürkiyə
vəAzərbaycanaqarşıçirkintəbliğat
aparmaqdadırlar.
Hərdəfədeyirik,regiondasül

hün,sabitliyinvətəhlükəsizliyin
yeganəyoluErmənistanınişğal
etdiyiAzərbaycanərazilərindən
çıxmasıdır.Beynəlxalqtəşkilatların

qərarlarındadaqeydedildiyikimi,
yeganəhəllyolubudur.Beynəlxalq
ictimaiyyətBMTTəhlükəsizlikŞura
sınınvəATƏTinmünaqişəiləbağlı
qəbuletdikləriqərarlarınaartıq
sahibçıxmalıdır.Buqərarlarınnəyə
görəbugünəkimitətbiqolunma
masınınhesabısorğusualedil
məlidir.BMTnınqərarlarıyerinə
yetirilməyənəqədərregiondadaimi
sülh,təhlükəsizlikvəsabitlikdən
danışmaqfaydasızdır.Beynəlxalq
ictimaiyyətartıqbuhəqiqətigörmə
lidir.Haqlınıhaqsızdanayırmadan
probleminbirdəfəlikhəllimüm
kündeyil.TürkiyəPrezidentinin
dəqeydetdiyikimi,Azərbaycanın
haqqına,hüququna,ərazilərinəyö
nəlmişhərcürtəcavüzünqarşısında

durmağa,bütünsiyasi,diplomatik,
sosialəlaqələrimizibuistiqamətdə
səfərbəretməyədavamedəcəyik.

- Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı qar  şı -
lıq  lı hər  bi əmək  daş  lıq bir  li  yi -
mi  zi da  ha da möh  kəm  lən  di  rir. 
Bu əmək  daş  lı  ğı han  sı for  ma  da 
da  ha yük  sək sə  viy  yə  yə çı  xar -
maq olar?
Hərbiəməkdaşlığımızonsuz

damümkünolanənyüksəksəviy
yədədir.Silahlıqüvvələrimizhəril
birgətəlimlərkeçirir.Hərbitəlim
proqramları,yüksəkrütbəliordu
mənsublarınınsəfərlərivəməsləhət
ləşmələrihərbiəməkdaşlığımızın
gələcəkinkişafıüçünzəminyaradır.
Busahədəkimüsbəttempinmü
dafiəsənayesisahəsinədəsirayət
etməsininşahidiyik.Xüsusəndə
Türkiyəninsonillərdəmüdafiə
sənayesindənailolduğuböyüksıç

rayışdanqardaşAzərbaycanında
faydalanmasınıarzuedirik.Azər
baycanüçünyaxındostvəqardaş
olanTürkiyəninmüdafiəsənayesi
sahəsindədəetibarlıtədarükçüola
cağınıbilirik.

- Nailiy  yət  lə  ri  miz dost  la  rı  mı  za 
gü  vən, düş  mən  lə  ri  mi  zə isə göz 
da  ğı ve  rir. Nə vaxt uğur  la  rı  mız 
ço  xal  sa, gö  zü gö  tür  mə  yən  lə  rin 
bi  zə qar  şı hü  cum  la  rı kəs  kin  ləş -
mə  yə baş  la  yır. Xü  su  sən me  dia 
plat  for  ma  sın  da ey  ni təh  did  lə  rə 
və böh  tan  la  ra mə  ruz qa  lı  rıq. 
Ya  ra  dıl  ma  sı plan  laş  dı  rı  lan or  taq 
me  dia plat  for  ma  sı bu is  ti  qa -
mət  də nə ki  mi iş  lər gö  rə bi  lər?
Ortaqmediaplatformasıiləiki

ölkəarasındakıtele
viziyadanbaşlamış
filmistehsalınaqədər
bütünsahələrdəbirgə
layihələrinqəbulu,
təhsilvəmübadilə
proqramlarınınha
zırlanması,texnolo
giyavəinfrastruktur
ortaqlığıiləTürkiyə
vəAzərbaycanəley

hinəaparılanqarayaxmatəbliğatına
qarşımübarizəməsələlərindəbirgə
addımlaratılmaqlamediasahəsində
əməkdaşlığımızıninkişafetdirilməsi
hədəfənir.
Qeydedildiyikimi,Türkiyəvə

Azərbaycanolaraqortaqtəhdidlərlə
qarşıqarşıyayıq.Bunlaryalnızhərbi
vətəhlükəsizliksahəsindəqarşımıza
çıxmır.Eynizamanda,həmTürki
yə,həmdəAzərbaycanayönəlmiş
etimadınzədələnməsivəmənfirəy
yaratmacəhdləriedilir.Sentyabrın
27dənbugünəqədərmətbuatda
vəsosialmediadaçoxsaydasaxta
xəbərləryayımlanır.Bunlaraqarşı
birgəmübarizəaparmalıyıq.Türki
yəAzərbaycanOrtaqMediaPlat
formasıdabunaxidmətedəcək.Bu
platformanınköməyiiləikiölkəme
diasınınəlaqələndirilməsi,xalqların
efektivşəkildəməlumatlandırılma
sı,xüsusilədəsosialmediadanvə

xaricidünyadangələnqarayaxma
təbliğatınaqarşımübarizədəbirgə
strategiyalarişləyibhazırlanması
üçünlazımiaddımlarıatacağıq.

- Döv  lət  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  də iq  ti -
sa  di blok xü  su  si çə  ki  yə ma  lik -
dir. Qar  şı  lıq  lı sər  ma  yə qo  yu  luş -
la  rı  nın ör  nək uğur he  ka  yə  lə  ri 
bu sa  hə  də bö  yük po  ten  sialın 
möv  cud  lu  ğun  dan xə  bər ve  rir. 
Bu po  ten  sial  dan tam is  ti  fa  də 
et  mək üçün nə kimi iş  lər gö  rül -
mə  li  dir?
Türkiyəidxalvəixracsahələrin

dəAzərbaycanıntərəfdaşlarısıra
sındaikinciyerdədir,eynizamanda,
Azərbaycanınikinciənböyükxarici
ticarəttərəfdaşıdır.Engerektikasa
həsiüzrəgöstəricilərindaxiledilmə
diyiTürkiyəStatistikaKomitəsinin
məlumatınagörə,builinyanvariyul
aylarındaikitərəfiticarəthəcmi1,35
milyardABŞdollarıtəşkiletmişdir.
Engerektikasahəsiüzrəgöstəricilə
rindaxiledildiyiAzərbaycanDövlət
GömrükKomitəsininməlumatına
görəisəcariilinilkyeddiaylıqdöv
ründəikitərəfiticarəthəcmikeçən
ilineynidövrüiləmüqayisədə10%
artaraq2,6milyardABŞdollarına
çatmışdır.COVID19pandemiyasına
rəğmən,ölkələrimizarasındaticarət
həcmininartmasısevindiricidir.
DigərsevindiricihalisəAzərbay

canınTürkiyənintəbiiqazidxalında
birinciyerəçıxmasıdır.BundaTA

NAPındaböyükpayıvar.İkitərəfi
ticarəthəcminindövlətbaşçılarımız
tərəfindənirəlisürülən15milyard
dollarlıqhədəfimövcuddur.Bumü
hümməqsədəçatmaqüçünsəyləri
mizidavametdiririk.
Sondövrlərdəmünasibətlərimiz

dəçoxəhəmiyyətliirəliləyişinşahidi
olduq.BakıTbilisiQarsdəmiryolu
xətinin,TANAPın,SOCARınTür
kiyədəkiənmühüminvestisiyası
olan“Star”NeftayırmaZavodunun
açılışıbunlardanilksıradaolanların
bəziləridir.Sonuncudəfə2020ciil
fevralın25dəprezidentlərimizin
həmsədrliyiiləBakışəhərindəke
çirilənAzərbaycanTürkiyəYük
səkSəviyyəliStratejiƏməkdaşlıq
ŞurasınınVIIIİclasındaümumilikdə
14sənədimzaladıqvəbeləcəəmək
daşlıqperspektivimizidahayüksək
səviyyəyəçatdırdıq.Busənədlər
ticarətdənenergetikavənəqliyyata,
hərbiəməkdaşlıqdanvizadanazad
olmaməsələlərinəkimiçoxgeniş
spektriəhatəedir.
Dövlətbaşçılarımızınsərgilə

diklərigüclüsiyasiiradəvəyaxın
dostluqçərçivəsindəmüəyyənləş
dirdikləriyüksəkhədəfəristiqamə
tindətəkcəikitərəfisiyasimünasi
bətlərimizdeyil,eynizamanda,bir
çoxsahələrdəəməkdaşlığımızdaha
dainkişafedəcəkdir.

- XXI yü  zil  li  yin əv  vəl  lə  rin  dən 
baş  la  ya  raq Tür  ki  yə dün  ya si  ya -

sə  tin  də əsas ak  to  ra çev  ri  lib. Su -
ri  ya, İraq, Ara  lıq də  ni  zi  nin şər  qi 
ki  mi mə  sə  lə  lə  ri də göz önün  də 
tu  ta  raq Tür  ki  yə  nin iz  lə  di  yi bu 
si  ya  sə  tin qa  yə  si  ni ne  cə an  la  dar -
dı  nız? 
Əvvəla,Türkiyənindünyasiya

sətindəözgücünüdavamlıolaraq
kompromissizşəkildəhəyatakeçir
diyiprinsipialsiyasətindənaldığını
qeydetməkistəyirəm.
TürkiyəSuriyavəİraqlaənuzun

sərhədlərəsahibolanqonşudur.Ara
lıqdəniziiləənuzunsahiləmaliköl
kədir.Türkiyəbucoğrafiyadaqonaq
deyil,regionölkəsidir.Atdığımızhər
addımhüquqvəmənafelərimizin
tələblərindənirəligəlir.Heçkimin
haqqvəhüququnutələbetmirik.
TürkiyəninSuriya,İraqvəAralıqdə
niziməsələsindəatdığıaddımlarheç
birvəchləneftvətəbiiqazgeosiyasə
tinəhesablanmayıb.Türkiyəbölgədə
sülhvətəhlükəsizlikgörməkdilər.
Türkiyəyerləşdiyicoğrafiyadavə
digərregionlardahəmişəəməkdaş
lığın,sülhünvəədalətintərəfdarı
olmuşdur.ŞərqiAralıqdənizindəki
əsasgözləntimizdənizyurisdiksi
yasısahələrinindüzgünvəədalətli
şəkildəmüəyyənləşdirilməsi,ikincisi
isəadanınortaqsakinləriolanKipr
türklərininhüquqvəmənafelərinin
qorunmasıdır.Türkiyəbuməsələ
lərinhaqlıvəədalətlişəkildəhəll
olunduğutəqdirdəAralıqdənizinin
barışıqdənizinəçevriləcəyinəinanır.
Bizxaricisiyasətimizdəədalət

meyarınıəsasgötürürük.Azərbayca
nadəstəyimizinəsaslarındanbirini
dəməhzbuprinsiptəşkiledir.Azər
baycanhəmbizimqardaşımızdır,
həmdəhaqlıolantərəfdir.1milyon
dançoxbacıqardaşımızın30ildir
doğmayurdyuvasındandidərgin
düşməsi,Azərbaycantorpaqlarının
işğalaltındasaxlanılmasıhaqsız
lıqdırvəədalətsizlikdir.Bu,ənqısa
zamandaaradanqaldırılmalıdırvə
ədalətsizliyəsonqoyulmalıdır.

MübarizƏsgərov
“Milli Məclis” jurnalı  

baş redaktorunun müavini

Bizsırfregionumuzuntəhlükəsizliyi,in-
teqrasiyasıvərifahıüçünçalışdıq.İstər
regionumuzda,istərdigərcoğrafiyalar-
daheçbirgizliplanımızolmadıvəol-
mayacaq.Sülhü,haqq-ədalətivəhüqu-
qumüdafiəetməkdəgizlədiləsibirşeyin
olmadığıhamıyagünkimiaydındır.



38  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ

HÜQUQ

“BöyükErmənistan”xəstəliyinətutulmuşermənidaş
naklarıiləqonşuluqdayaşamaq,özərazimizdədədəba
batorpağımızdabunamərdlərəyerverməkxalqımızın
taleyinəterror,işğal,soyqırım,deportasiyakimifaciələ
rin,dəhşətlərinyazılmasınasəbəboldu.Mənşəetibarıilə
Qafqazxalqlarısırasınamənsubolmayanermənilərsabun
köpüyünəbənzəyənniyyətlərininpuçluğunugöstərmə
məküçünillərdirdəridənqabıqdançıxır,ənalçaqvərəzil
üsullardanistifadəedərəkqonşuxalqlarıntorpaqlarını
zəbtetmək,onlarıözlərinindədəbabayurduadlandır
maqüçünhərcürriyakarlıqdançəkinmirlər.Tarixboyu
ölkəmizəqarşıetniktəmizləmə,soyqırımvəişğalçılıq
siyasətihəyatakeçirənErmənistanfaşistideologiyasından
əlçəkməkistəmir.
Azərbaycanın20faiztorpağınıişğaledərək1milyon

dançoxəhalisiniözdoğmayurdundandidərginsalan
faşistniyyətliermənilərbirçoxbeynəlxalqtəşkilatların
çağırışlarına,BMTTəhlükəsizlikŞurasınındördməlum
qətnaməsinəməhəlqoymayaraqhələdəişğalçımövqe
yindəqalır.XXəsrinKatın,Lidiçe,BabiYarkimidəhşətli
faciələrindənbiriolanXocalısoyqırımıermənilərüçün
yetərliolmadı.“Dənizdəndənizə”kimisarsaqxülyaları
naminəinsanlığaqarşıənağırcinayətlərədincəhalinin
vəhşicəsinəkütləviqırğınınaəlatmaqdanusanmayaner
mənifaşistləriyeniqətliamlaraqərarverdilər.

erməni şovinizminin 
cinayətləri bitmir

Naqif Həmzəyev
MilliMəclisindeputatı

Ermənistan dinc insanları və şəhərləri 
atəşə tutmaqla barbarlığını təsdiq etdi 

Genosid, 
deportasiya, 
terror, 
qəddarlıq... 
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AQRESSİYA

ErməniterrorçularıXocalısoyqı
rımından28ilsonraazərbaycanlılara
qarşınövbətisoyqırımtörətməkdə
dirlər.İşğalçıErmənistanınsilahlı
qüvvələribeynəlxalqhüququnnor
mavəprinsiplərini,1949cuiltarixli
Cenevrəkonvensiyalarıvəonların
əlavəprotokollarını,habelə2020ci
iloktyabrın10dasaat12:00dan
etibarənbaşlayanhumanitaratəşkəs
rejiminintələblərinipozaraq,dinc
sakinlərimizibilərəkdənhədəfəal
maqdadavamedir.

AzərbaycaniləErmənistanara
sındahumanitarəsasdaatəşkəselan
edilməsinəbaxmayaraq,ermənitərəfi
özriyakarxislətinəvətəcavüzkar
mahiyyətinəuyğunolaraqimzala
nanrazılaşmanınbütünmaddələrini
kobudşəkildəpozaraqAzərbaycanın
həmcəbhəboyurayonvəkəndlərini,
həmdəcəbhədənuzaqdayerləşən
şəhərləriniağırartilleriyavəraket
atəşinətutur.Ənacınacaqlısıisəodur
ki,Azərbaycanınikinciənböyük
şəhəriolan,500mindənçoxəhalinin
yaşadığıvəcəbhəxətindənuzaqda
yerləşənGəncədayanmadanerməni
vandallarıtərəfindənraketvəartil
leriyaatəşinəməruzqalır.Oktyabrın
11dəgecəsaatlarındaErmənistanın
siyasihərbirəhbərliyininəmriiləatı

lanqadağanolunmuşraket3yaşayış
binasınıdağıtdı.Ermənistanındinc
vəgünahsızazərbaycanlılaraqarşı
törədilənnövbətiterrorhücumunə
ticəsində5iqadınolmaqla10nəfər
həlakoldu,16sıqadın,6sıazyaşlı
olmaqla40nəfəryaralandı.Uzaq
mənzilliraketləəhalininsıxyaşadığı
Gəncəşəhərinivurmalarıonların
xainplanlarınınbirhissəsiidi.
Hiyləgər,məkrlisiyasətindən

geriqalmayandüşmənGəncəniilk
dəfəoktyabrın4dərakethücumuna

məruzqoymuşdu.Ozaman1nəfər
həlakolmuş,20dənçoxdincsakin
müxtəlifdərəcəlixəsarətalmışdı.
Bütündəyərləriayaqaltınaalmış
çoxradikalbirdüşmənləüzüzə
dayananqədimGəncəşəhəriermə
niterrorizminə,qəddarlığınaqarşı
müqavimətinmətinqalasınaçevrilib.
Heçbirbeynəlxalqkonvensiyavə

hüququtanımayan,bəşəridəyərləri
tapdalayan,əldəolunmuşrazılaş
manı,atəşkəsixaincəsinəpozan
Ermənistanınəməllərinə,Gəncədə
törədilənvandalizmə,soyqırımına28
iləvvəlolduğukimiyenədədünya
birliyi,beynəlxalqtəşkilatlarsəssiz
qalır.Dünyasəsiniçıxarmadıqcada
hadaazğınlaşanermənihakimiyyəti
cəbhədəkiuğursuzluqlarınıörtbas

dıretməküçündincsakinləridaha
intensivatəşətutur,vətəndaşlarımız
arasındatəşvişyaşatmağaçalışır.Ön
cəbhədənuzaqyaşayışməntəqələ
rinə,mülkiobyektlərə,dincəhaliyə,
ocümlədənuşaq,qadınvəqocalara
atılanraketlərsübutedirki,gözünü
qanörtmüşdüşmənözarzuvəxain
niyyətlərinireallaşdırmaqüçünən
şərəfsizaddımlarabeləhazırdır.Dö
yüşmeydanındauduzmağınəvəzini
Azərbaycanındincəhalisinə,mülki
obyektlərinəzərbəendirməkləçıx
maqistəyənErmənistanrəhbərliyinin
cəbhədənuzaqGəncəvəMingəçevir
şəhərlərinivurmasıdövlətterrorizmi
vəbəşəricinayətdir.Ermənistanın
sonaqressiyasıvəsoyqırımaksiyası
insanlıqprinsiplərinəaçılanamansız
atəş,beynəlxalqnormalaraaçıqmey
danoxumaqdır.Dünyadasülhün
vətəhlükəsizliyin,insanhüquqvə
azadlıqlarınınqorunmasına;beynəl
xalqhüququnnormavəprinsipləri
nəəməledilməsinə;mülkiəhalinin
öldürülməsiniqadağanedənbeynəl
xalqkonvensiyalarınyerinəyetiril
məsinəməsuliyyətdaşıyan,buna
nəzarətetməliolanbeynəlxalqtəşki
latlarErmənistanınbəşəriyyətingözü
qarşısındabuqədəraçıqvəbirmənalı
şəkildəmüharibəcinayətitörətməsi
nəlaqeydqalmamalıdır.
Azərbaycanxalqınaqarşıiki

əsrdənartıqdavamedənermənitə
cavüzününqurbanlarıtəkcəsoydaş
larımızdeyil,həmdəyaşıyüzillərlə
ölçüləntariximədəniabidələrimiz,
müqəddəsocaqlarımız,məbədlə
rimizdir.Tarixdəvandalizmdən,
barbarlıq,terrorəməllərindənbaşqa
heçbiriziolmayanErmənistanuzun
illərdirAzərbaycanərazilərindəmə
dəniirsinməhvedilməsinəyönələn
əməllərtörədir,saxtakarlıqlaməşğul
olur.Bugün“əsirlikdə”olantarixi
abidələrimizləyanaşı,döyüşbölgə
sindənxeyliaralıdayerləşənölkəvə
yerliəhəmiyyətlitarixiabidələr,dini
məbədlərdəermənibarbarlığından,
vandallığındanəziyyətçəkir.Ermə
nilərinGəncəniraketatəşinətutması
nəticəsində“İmamzadə”DiniMe



marlıqAbidəKompleksizərərgörüb.
Vaxtıilə“Kişigimnaziyası”kimi
fəaliyyətgöstərən,hazırdaisəAzər
baycanDövlətAqrarUniversitetinin
istifadəsindəolanyerliəhəmiyyət
litarixiabidəhesabedilənbinada
raketzərbəsinintəsirindənyayına
bilməyib.GəncədəkiAleksandNevs
kiRusPravoslavKilsəsidəerməni
vandalizmininhədəfinəçevrilib.
Göründüyükimi,Ermənistan

tərəfinətarixi,nəmədəni,nədədini
dəyərlərəməhəlqoymur.Əslində

təəccüblüdeyil.Özsabitcoğrafiya
sı,konkretbirtarixiyurduolmayan
vəonadəstəkolan,qolqanadaçan
bütünqonşularınındayurdunaxain
cəsinəgözdikən,dincsakinlərinəhü
cumedənlərdənbundanartıqnəgöz
ləməkolar?!Ermənistantərəfindən
Azərbaycanxalqınaqarşıtörədilmiş
cinayətlər,qanlıterroraktlarıhərbi
vəsiyasitəxribatkimiqiymətləndiril
məli,dünyabirliyierməniazğınlıq
larınasəssizqalmamalıdır.İnanırıq
ki,oktyabrın12dəErmənistanın
günahsızmülkiinsanlaravəenerji

infrastrukturunaqarşıhəyatakeçirdi
yirakethücumlarınınsəbəbolduğu
cinayətsəhnələriilətanışolmaqüçün
Gəncəyəsəfərəgələnölkəmizdə
kidiplomatikkorpusunrəhbərləri,
səfirlər,hərbiataşelər,beynəlxalq
təşkilatlarınnümayəndəliklərinin
rəhbərləriermənivəhşiliyinidünyaya
bəyanedəcəklər.Mülkiəhaliyəqarşı
törədilənvandalizmaktınışəkillər
dən,videolardandeyil,canlıizləyən
dünyaxalqlarınınnümayəndələri
hərbicinayətlərtörədən,dincəhalini

hədəfəalanErmənistanınvandallığı
nı,barbarlığını,səngiməkbilməyən
faşistazğınlığınıbeynəlxalqictimaiy
yətəçatdıracaqlar.
Dünyaşahidolsunki,faşistxis

lətliermənidaşnaklarınsaxtatorpaq
iddiasıaltındaAzərbaycanxalqısoy
qırımaməruzqalır,evləriyerləyek
sanedilir,dincsakinlərqətləyetirilir.
Beynəlxalqictimaiyyətgörsünki,bir
tərəfdənişğalçıErmənistanMosk
vadasülhdanışıqlarınagedir,guya
humanistdövlətolduğunugöstərir,
digərtərəfdənisəgecəsaatlarında

Gəncəninmərkəzihissəsindəyer
ləşənçoxmənzilliyaşayışbinalarını
raketatəşinətutur.
Dağıntılarınaltındançıxarılan

yaralıuşaqlardanbiriolanÖmər
Nəsirovundilisöztutartutmazöz
xilaskarlarınadediyi:“Bu,mənim
yadımdançıxmayacaq”sözləriermə
nilərə,ermənivandalizminidolayısı
ilədəstəkləyənlərəbirmesajoldu.
Azyaşlınınüzgözünəbulaşanqanlı
gözyaşları,baxışlarıarxasından
təbəssümləbirlikdədüşmənənifrət

boylandı.Gecəyatdığıyerdədinc
sakinləri,şəhərləriatəşətutmaqlaEr
mənistanadihumanizmprinsiplərin
dənçoxuzaqolduğunu,barbarlığını
növbətidəfətəsdiqetdi.
Regiondasülhvəsabitliyəciddi

təhlükəyaradanişğalçıermənihaki
miyyətinintəxribatçıəməllərininşahi
diolandünya,beynəlxalqictimaiyyət
Azərbaycanaqarşıyönələnişğalçılıq
siyasətinikəskinşəkildəqınamalı,gö
zünüqanörtənErmənistanıbeynəl
xalqhüquqa,humanitaröhdəliklərə
əməletməyəməcburetməlidir.

AQRESSİYA
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QEYD: Jur  na  lı  mız ça  pa ge  dər  kən biz  lər növ  bə  ti er  mə  ni ter  ro 
ru  nun şa  hi  di ol  duq. Okt  yab  rın 17də Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və 
lə  ri tə  rə  fi n  dən  Gən  cə şə  hə  ri növ  bə  ti də  fə ra  ket atə  şi  nə tu  tul 
du. Er  mə  nis  ta  nın ge  cə saat  la  rın  da tö  rət  di  yi bu hər  bi ci  na  yət 
nə  ti  cə  sin  də dinc sa  kin  lər ara  sın  da ölən və ya  ra  lanan  lar var. Baş 
Pro  ku  ror  luq hə  lak ol  muş şəxs  lər  dən 6nın ki  şi, 4nün qa  dın, 
3nün isə az  yaş  lı  ol  du  ğu  nu bil  di  rib. Ba  şı  nı itir  miş Pa  şin  yan hö 
ku  mə  ti  nin bu ci  na  yə  ti  nin ca  va  bı isə da  ha ağır ol  du. Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti xal  qa mü  ra  ciət edə  rək or  du  mu  zun qa  zan  dı  ğı uğur 
lar  dan da  nış  dı və Fü  zu  li şə  hə  ri  nin və ra  yo  nun bir sı  ra kənd  lə 
ri  nin düş  mən iş  ğa  lın  dan azad olun  du  ğu  nu elan et  di. Bu düş 
mə  nə ən la  yiq  li ca  vab idi. Ali Baş Ko  man  dan bil  dir  di ki, bi  zim 
məq  sə  di  miz iş  ğal al  tın  da olan tor  paq  la  rı  mı  zın azad edil  mə  si  dir 
və or  du  muz düş  mə  nə la  yiq  li ca  va  bı dö  yüş mey  da  nın  da ve  rir.  
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban 
Əli  ye  va Er  mə  nis  ta  nın Gən  cə  də tö  rət  di  yi ter  ror ak  tı ilə bağ  lı 
rəs  mi “İns  taq  ram” sə  hi  fə  sin  də pay  la  şım edib: “Bu ge  cə er  mə  ni 
tə  ca  vüz  kar  la  rı Gən  cə  yə xain  cə  si  nə hü  cum edib  lər. Niy  yət sa  də 
və ey  ni za  man  da, dəh  şət  li  dir – müm  kün qə  dər çox  say  lı dinc 
sa  kin  lə  ri məhv et  mək, pa  ni  ka ya  rat  maq, Azər  bay  can xal  qı  nı 
qor  xut  maq. La  kin tə  ca  vüz  kar heç vaxt öz çir  kin məq  səd  lə  ri  nə 
nail ol  ma  ya  caq. Bu şan  lı şə  hə  rin sa  kin  lə  ri ru  hən çox güc  lü  dür 
lər! Gən  cə  Ni  za  mi  dir, Məh  sə  ti  dir, Va  zeh  dir! La  kin Gən  cə tək  cə 
Azər  bay  ca  nın mə  də  ni ir  si de  yil. Gən  cə qə  dim döv  lət  çi  li  yi  mi  zin 
be  şi  yi  dir. Bu, sar  sıl  maz dö  züm, mərd  lik və igid  lik rəm  zi  dir! 
Gən  cə Ca  vad  xa  nın yur  du  dur. Bu şə  hər Şərq  də ilk de  mok  ra  tik 
cüm  hu  riy  yə  tin müs  tə  qil  li  yi uğ  run  da so  na qə  dər vu  ruş  muş şə 
hər  dir. Gən  cə Azər  bay  ca  nın dö  yü  nən ürə  yi  dir və heç kəs heç 
vaxt onun sa  kin  lə  ri  nin məğ  rur ru  hu  nu sın  dı  ra bil  məz!”



Sentyabrın27dənetibarənEr
mənistansilahlıqüvvələritərəfin
dənAzərbaycanınyaşayışməntəqə
lərininartilleriyaatəşinətutulması,
ballistikmərmivəkasetlibaşlığa
malikraketlərləvurulmasıheçbir
dəyərəvəhərbisiyasiəxlaqasığma
maqlabərabər,həmdəmüharibə,
eynizamanda,insanlıqəleyhinə
cinayətlərdir.Üstəlik,eləerməni
tərəfininözününmənbələrimü
sahibələr,memuarlar,videoçəki
lişlərbirmənalıolaraqonudeməyə
əsasverirki,cinayətlərinsubyektiv
cəhətibölgədəazərbaycanlıkimli
yininməhvivəərazinintamolaraq
“təmizlənməsinə”yönəlmişçirkin
niyyətdənibarətdir.Ermənistanın
sabiqprezidentiSerjSarkisyanbri
taniyalıjurnalistTomasdeVaalın
2003cüildədərcolunmuş“Qa
rabağ:ErmənistanvəAzərbaycan
sülhvəsavaşyollarında”əsərində
yeralmışmüsahibəsindəaçıqşəkil
dəqeydedirki,“Xocalıdanqabaq
azərbaycanlılardüşünürdüki,
ermənilərmülkiəhaliyəəlqaldıra
bilməyənxalqdırlar.Bizbustereoti
pisındırdıq”.
Əlbətə,şəxslərvəhakimiyyətlər

dəyişsədə,ideologiyanındəyişmə
məsi,eynitəfəkkürünbugündə
davametməsivəcəbhəxətindəki
təxribatlarVətənmüharibəsinin
alovlanmasınasəbəboldu.
Yenimüharibəniqaçılmazedən

faktlardanbiridəPaşinyanTono
yancütlüyünün“Yenimüharibəvə
yeniərazilər”doktrinasıidi.Butə
cavüzkarproqramınilkinmərhələsi
kimiölkədə“Müdafiəhaqqında”
Qanunadəyişiklikedildi.Livanvə
Suriyadanmuzdlular,habeləPKK
təşkilatınamənsubterrorçularişğal

altındaolanAzərbaycanərazilərin
dəqanunsuzməskunlaşdırılmağa
başladı.
Təcrübəlivəpeşəkardiplomat,

səriştəlirəhbərkimiPrezidentİl
hamƏliyevhadisələrininkişafını
zamanındaçevikvədəqiqqiymət
ləndirərəkhücumdiplomatiyasına
üztutdu,habeləBMTBaşAssamb
leyasının75ciyubileysessiyasında
dünyaictimaiyyətiniErmənistanın
yenimüharibəplanlarıbarədəxə
bərdaretdi.Planetarqurumların
ənənəvihərəkətsizliyivəcəzasızlıq
şəraitindənistifadəedənerməni
ordusununnövbətihücumucənab
İlhamƏliyevinqətiyyətlikoman
danlığı,formalaşanhakimiyyət,
orduvəxalqvəhdətisayəsindəda
yandırıldı,ordumuzunəkshücumu
ilədüşməndarmadağınedildi.
Əlbətə,bütünbunlarınfonunda

İrəvanınyeganəçarəsiErmənista
nınözərazisindənatdığıraketlərlə
mülkiinsanlarıhədəfəalmaq
laAzərbaycantərəfinitəxribata

çəkmək,münaqişəninmahiyyətini
dəyişməkcəhdləriidi.Qarşıtərəf
mülkiinsanlara,yaşayışməntə
qələri,təhsilmüəssisələridədaxil
olmaqlainzibatibinalarahücumları
ilkgünlərboyunlarınaalmasalarda,
Ermənistanbaşnazirininbaşmüşa
viriVaqarşakArutunyanoktyabrın
5də“Rossiya1”telekanalınamüsa
hibəsindəmülkiinsanlarıəhaliara
sındaçaxnaşmayaratmaqməqsədi
iləhədəfəaldıqlarınıbəyanetməklə,
həminəməllərinheçbirhaldatəsa
düfənvəehtiyatsızlıqnəticəsində
törədilmədiyinietirafetmişoldu.
Göründüyükimi,dincsakinləri

hədəfəalmaqhəmniyyətmeyarıilə
bağlıdır,həmdəözxarakterinəgörə
şüurlu,bilərəkdənvəiradəilədiktə
olunanəməllərdir.Müasirdövrdə
“yolunuazmışmərmilər”beləonu
atmışdövlətüçünənyaxşıhalda
üzrxahlıqöhdəliyiiləyanaşı,mülki
məsuliyyətyaratdığıbirşəraitdə
mülkiəhalininqəsdənvəplanlı
şəkildəartilleriyaatəşinətutulma

Ermənistan insanlığa qarşı

Bəhruz Məhərrəmov
MilliMəclisindeputatı,hüquqüzrəfəlsəfədoktoru

Mülki əhalinin qadağan olunmuş silahlarla hədəfə alınması 
müharibə, eyni zamanda, insanlıq əleyhinə cinayətlərdir

MÜHAKİMƏ
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sıheçşübhəsizağırbəşəricinayət
hesabedilməlidir.Beləki,1998ciil
BeynəlxalqCinayətMəhkəməsinin
RomaStatutunun8cimaddəsində
müharibəcinayətlərinin“plan,ya
xudsiyasətçərçivəsindətörədilmə
si”xüsusitəhlükəlihalkimiqəbul
edilir.Bu,ilknövbədəsilahlımü
naqişələrdətətbiqolunanqanunvə
adətlərin,habelə12avqust1949cu
il“Müharibəzamanımülkiəhalinin
mühafizəsihaqqında”IVCenevrə
Konvensiyasının147ci,“Beynəlxalq
xarakterlisilahlımünaqişələrədair”
IƏlavəProtokolun11və85cimad
dələrinin,habelə1966cıilMülkivə
SiyasiHüquqlarhaqqındaBeynəl

xalqPakt,“Uşaqhüquqlarıhaqqın
da”Konvensiyavə“İnsanhüquqla
rınınvəəsasazadlıqlarınmüdafiəsi
haqqında”Konvensiyanınköklü
şəkildəpozuntusudur.
Məlumdurki,Ermənistanın

Azərbaycanaqarşıhərbigüctətbiq
etməsi,təcavüzzamanıbeynəlxalq
humanitarhüququciddişəkildə
pozmasıBMTTəhlükəsizlikŞu
rasının1993cüiltarixli822,853,
874,884saylıqətnamələri,Baş
Assambleyanın14mart2008ciil
tarixli“Azərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərindəvəziyyət”adlıqətna
məsi,BMTTəhlükəsizlikŞurası
sədrinin7bəyanatıkimisənədlər

dəçoxsaylıbeynəlxalqtəşkilatlar
tərəfindənqətişəkildəpislənmiş;
işğalçıErmənistandanhərbiəmə
liyyatlarındayandırılması,hərbibir
ləşməvətexnikanınAzərbaycanın
zəbtolunmuşərazilərindəndərhal
vəqeydşərtsizçıxarılmasıtələb
olunmuşdur.Həmçinin20əqədər
dövlətinmilliqanunvericilikorqanı
Ermənistanınsoyqırımvəinsanlıq
əleyhinəcinayətinsubyektikimi
tanınmasınadairçoxsaylıqərarlar
qəbuletmişdir.
Habelə2015ciiliyunun16

daİnsanHüquqlarıüzrəAvropa
MəhkəməsininBöyükPalatası
“ÇıraqovvəbaşqalarıErmənistana
qarşı”şikayətərizəsiüzrəqərarıilə
Azərbaycanərazisininişğalıfaktını
tanımışvədincsakinlərinAvropa
Konvensiyasınınmüxtəlifmaddə
ləriüzrəhüquqlarınınpozulduğu
qeydedilmişdir.
Lakinbütünbuqərar,qətnamə

vəbəyanatlardaəksolunantələblər
işğalçıErmənistantərəfindənyerinə
yetirilməmiş,sanksiyavəməcburi
icramexanizmlərininişədüşməmə
sicəzasızlıqmühitiyaratmış,Ermə
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nistanınəməllərinidavametdirmə
sinərəvacvermişdir.
Sentyabrın27dənsonrabaşla

nanmüharibədəErmənistanınsiya
sihərbirəhbərliyibeynəlxalqhuma
nitarhüquqnormalarınınaçıqaşkar
pozulmasıilənəticələnəncinayətlər
törətməkdədavamedir.Cəbhəyanı

ərazilərdənkilometrlərcəkənarda
yerləşənGəncə,Mingəçevir,Goran
boykimiiriyaşayışməntəqələrinin
vədincinsanlarınhədəfəçevrilməsi
beynəlxalqcinayətlərinidealməc
muformatınımeydanaçıxarmaq
dadırvətəcavüzkarbuəməllərlə
yalnızmüharibəcinayətlərideyil,
paralelolaraqhəmçinininsanlıq
əleyhinəcinayətlərtörətməkdədir.
Beynəlxalqcinayəthüququna

əsasənmüharibəcinayətləride
dikdəburamüharibəqanunvəya
adətlərinipozmaq,bupozuntularla
işğalolunmuşərazininmülkiəhali
siniöldürmək,işgəncəvermək,qula
çevirməkvəyabaşqaməqsədlə
aparmaq,hərbiəsirlərvəyadəniz
dəolanşəxsləriöldürməkvəya
onlaraişgəncələrvermək,girovları
öldürmək,ictimaivəyaşəxsiəmla
kıtalamaq,şəhərvəkəndləriəsassız
olaraqdağıtmaq,hərbizərurət
olmadantalançılıqvəbaşqacinayət
lərbaşadüşülür.İnsanlıqəleyhinə
cinayətlərintərkibiniisəmühari
bəyəqədərvəyamüharibəzamanı

adamöldürmə,işgəncəvermə,kölə
vəziyyətinəsalma,deportasiyavə
digərqeyriinsanihərəkətlərvəya
siyasi,irqivəyadinimotivlərəəsa
sənmülkiəhalinitəqibetməyara
dır.HəmçininNürnberqTribunalı
Nizamnaməsinin6cımaddəsinə
görə,insanlıqəleyhinəcinayətlərə

müharibəyəqədərvə
yamüharibədöv
ründəmülkiəhaliyə
qarşıtörədilmişadam
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işgəncələr,siyasi,irqi
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Bundanbaşqa,Ermənistanhəm

çinindincsakinlərəqarşı1949cuil
CenevrəKonvensiyası,1980ciilIV
Protokol,2008ciilDublinKonven
siyası,habeləTərksilahüzrəKonf
ranstərəfindənbəşəriyyətüçün
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Hesabedirikki,əməllərinbey
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baxmayaraq,bugünəqədərErmə

nistanhərbisiyasirəhbərliyininmə
suliyyətəcəlbolunmamasıaktual
məsələlərdənbiriolmalıdır.
RomaStatutunun8cimaddəsi
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əməliyyatlardabilavasitəiştiraket
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bütünlükdəbeynəlxalqictimaiyyə
tinnarahatlığınasəbəbolantəh
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vəinsanlıqəleyhinəcinayətlərəgö
rəmühakiməedilərəkcəzalandırıl
masıtamamiləmümkündür.

Müasir dövr  də  “yo  lu  nu az  mış mər  mi  lər” be  lə 
onu at  mış döv  lət üçün ən yax  şı hal  da üzr  xah  lıq 
öh  də  li  yi ilə ya  na  şı, mül  ki mə  su  liy  yət ya  rat  dı  ğı 
bir şə  rait  də mül  ki əha  li  nin qəs  dən və plan  lı şə -
kil  də ar  til  le  ri  ya atə  şi  nə tu  tul  ma  sı heç şüb  hə  siz 
ağır bə  şə  ri ci  na  yət he  sab edil  mə  li  dir. 
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MİRAS MİRAS

Ermənistanınözdövlətmüstəqil
liyinielanetməmişdənəvvəlAzər
baycanaqarşıbaşladığıtəcavüzkarlıq
siyasətimüstəqillikillərində,necəde
yərlər,yalnızsiyasinəzərigörüşol
maqdaqalmadı,gerçəkmüstəviüzə
rindəqanlıpraktikayakeçdi.Öncələr
dahaçoxsosialməişət,incəsənət
aləmindəAzərbaycanmədəniyyət
örnəklərinin“erməniləşdirilmə”si
ninşahidiolurduqsa,həmino
“qanlıpraktika”dövründəerməni
üzüdahaçoxdağıntılar,yoxetmə,
özününküləşdirməkimivandallıq
larlamüşahidəolundu.Yalnız“Sarı
gəlin”imiz,dolmamız,lavaşımız,
qarazurna,kamanvətütəyimiz...
deyil,azərbaycanlılarıntarixboyu
yaratdığı,yaşatdığıvə90cıillərdəiş
ğalaməruzqalanhərdaş,hərtikili...
erməniləşdirməyə(yaxudermənicə
dağıdılmağa)məruzqaldı.Minbir
bəhanəvə“bəzəmə”iləmüharibə
cinayətlərindənyayınmacəhdlərində
bulunsada,Ermənistandövlətinin
işğalbölgəsindəkimaddimədə
niyyətabidələriilədavranışıtam
birinsanlıqcinayətidir.Yalnızyerli
əhəmiyyətliabidələrindeyil,dünya

əhəmiyyətlimədəniyyətincilərinin
dəermənivandallığındanöznəsibini
alması,bizimnecəbirzehniyyətlə,
dahadoğrusu,zehniyyətsizlikləüz
üzəqaldığımızıbirdahagöstərir.Biz
ermənilərintəkcəhərbçilərlədeyil,
dincəhaliilə,körpələrlə,qocalarla
daelanolunmamışmüharibəapar
dıqlarınıbilirik;lakindünyabunu
anlamalıdırki,erməniləryalnızdiri
azərbaycanlılarladeyil,bizimölülərlə
dəmüharibəedir.Cəsədlərüzərində
eksperimentləraparılmasını,ölülərin
təhqiredilməsini,qəbiristanlıqların
dağıdılmasınıbaşqacürnecəizah
etməkolar?!
Bütünbunlarazmışkimi,hərkə

sinbildiyibeynəlxalqhüququnməş
hur“işğalçıişğalınnəticələrindənöz
xeyrinəistifadəedəbilməz”prinsipi
Ermənistantərəfindənhərgün(işğal
bölgəsininhəryerində)pozulur.İşğal
altındakıtorpaqlarınaltında,üstün
dəələkeçənhərşeyitalamağı(şəxsi
mülklərə,işğalçıordununtəminatına
vəişğalçıdövlətinnəfinədaşımağı)
XXIyüzillikdəancaqermənilərözlə
rinəyaraşdırar...Bu,dünyamültikul
turalizmçağırışlarıilə,sivilizasiyalar

arasıdialoqlanecəuzlaşdırıla,necə
izahediləbilər?
İnsancəmiyyətininböyükbirmə

dəniirsəmalikolduğuXXyüzilliyin
sonlarıXXIyüzilliyinəvvəllərindədə
yenəişğalçılıq,soyqırımaktıtörət
mək,hərbicinayətləretməközlüyün
dəbəşərmədəniyyətinəqarşıçıx
maqdır.Əlbətə,buhərbicinayətlər
tamhaqsızyerəedilib,dincinsanla
rın–körpələrin,qadınların,qocaların
qanıtökülüb,minlərləcavanömür
lükşikəstedilib...
Beynəlxalqictimaiyyətmədə

niyyət,maarifvəelmsahələrində
əməkdaşlığıdünyadasülhüvətəh
lükəsizliyitəşviqetməküçünönəmli
biryolhesabedərkən,Ermənistan
tamyolsuzluğuseçib.Beləbiryolsuz,
hüquqtanımazzehniyyətləmədəni
mübadiləməsələn,sülhmədəniy
yətinitəşviqetməkmümkündürmü?
İlkinolaraq,nifrətnitqindənimtina
etməyibeləbacarmayan,mədəniyyət
düşməniErmənistanhakimiyyətinin
qəbuletdiyi,anladığıbirdil,birüs
lubvar:silahdili,müharibəüslubu!
Ermənistandövlətinin“xarak

ter”ibaşqamədəniyyətlərəqarşı
dözümsüzdür.Təsadüfideyilki,
AzərbaycanPrezidenticənabİlham
ƏliyevişğalçıErmənistanı“Failed
state”uğursuzdövlətadlandırıb.
Bizhələonudemirikki,Ermə

nistanfaktikimonoetnikdövlətdir
vəonunlahəmhüduddövlətlərin
heçbirindəbeləetnikmənzərə,daha
doğrusu,mənzərəsizlikyoxdur;həta
dünyanınbaşqabircoğrafiyasındada
hazırdamonoetnikdövləttəsəvvür
etməkçətindir.Üstəlik,həminomo
noetnikdövlətinişğalaməruzqoydu
ğutərəfetnikmənzərəbaxımından
bölgəninənzənginölkəsidir.
Vicdanıolanheçkəsinkaredə

bilməzki,məhzAzərbaycanRespub

likasısivilizasiyalarvəmədəniyyət
lərarasıdialoqunəsasünvanlarından
biridir.Ölkəmizdəinsanlardini,
millimənsubiyyətdənasılıolmaya
raq,minillərboyusərbəstyaşayıb,
yaşayırvəyaşayacaq;buradaheç
birabidədini,milliməzmununa
görəmənfimünasibətgörmür,tam
əksinə,dövləttərəfindənqorunur,
gərəkirsə,təmirbərpaişləriaparılır.
(Bunun“qarşılığında”,dünyacaməş
hurAzərbaycansənətkarlarıBülbül,
NatəvanvəÜzeyirbəyHacıbəylinin
ŞuşadakıbürüncbüstlərininErmə
nistansilahlıqüvvələritərəfindən
gülləbaranedildiyidünyanınbildiyi
acıbirgerçəkdir...)
Busətirlərinyazıldığıgünlərdə

ölkəmizinmusəvivəpravoslavdini
görüşlüvətəndaşlarınınsinaqoqvə
kilsələrdəAzərbaycanOrdusunun
qələbəsiüçündualaretməsidəölkə
mizdəsivilizasiyalarvədinlərarası
dialoqun,həmrəyliyinsəviyyəsini
göstərməkdədir.Bugözəlmənzərə
önündəbirdəqarşıtərəfitəsəvvür
edin:qriqorianməzhəbindənkənar
diniabidələryabarmaqsayıqədər
qalıb(onadaməcburolublar),yada

dağıdılıbvəibadətyerikimideyil,
heyvansaxlamaməntəqəsikimiis
tifadəedilir.Beləbirortamdanəinki
digərdinmənsublarıErmənistan
silahlıqüvvələriüçünduaedər,həta
heçqriqorianməzhəbimənsublarının
duasıdaTanrıqatındaqəbulgörməz.
GəlinErmənistanınbədnamiş

ğalçılıqpraktikasınınmədəniyyət
planındakıacıgerçəkliyininstatistika
sınadiqqətyetirək.AzərbaycanRes
publikasıMədəniyyətNazirliyininən
yenirəsmiaçıqlamasınagörə,işğal
edilmişərazilərdəviranedilmişyaşa
yışevləri,təhsil,sənayevəkəndtəsər
rüfatıobyektləriiləyanaşı,yüzlərlə
mədəniyyətmüəssisəsi,ocümlədən:

4,6milyonkitabfonduolan•

927kitabxana,
808mədəniyyətsarayı,klub•
vəmədəniyyətevi,
85musiqivərəssamlıqmək•
təbiişğaldanvəişğalçılardan
“nəsibini”alıb...

Bununlayanaşı,
100mindənartıqeksponatın•
toplandığı22muzeyvəmu
zeyfilialı,
4rəsmqalereyası,•
4teatrmüəssisəsi,•
2konsertmüəssisəsi,•
8mədəniyyətvəistirahət•
parkı,
işğaladəkdövlətqeydiyyatına•
alınan700dənartıqtarixvə
mədəniyyətabidəsi,

Erməni vandalları mədəni 
abidələrimizi məhv edir

Qənirə Paşayeva
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininsədri
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100mindənartıqeksponatın•
toplandığı22muzeyvəmu
zeyfilialı,
4rəsmqalereyası,•
4teatrmüəssisəsi,•
2konsertmüəssisəsi,•
8mədəniyyətvəistirahət•
parkı,
işğaladəkdövlətqeydiyyatına•
alınan700dənartıqtarixvə
mədəniyyətabidəsi,

Erməni vandalları mədəni 
abidələrimizi məhv edir

Qənirə Paşayeva
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininsədri
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MİRAS

ocümlədən:
Cəbrayılrayonunda11və15•
aşırımlıXudafərinkörpüləri
(VIIXIIyüzillər),
KəlbəcərrayonundaGəncəsar•
vəXudavəndməbədləri(XIII
əsr),
AğdamrayonununXaçın•
Türbətlikəndindəməqbərə
(XIVəsr),
Füzulirayonuərazisində•
dünyanınənqədimsakinlə
rininyaşayışməskənlərindən
olanAzıxmağarası,
ŞuşaDövlətTarixMemarlıq•
Qoruğuvəs.ermənivan
dalizmininacızərbələrinə
məruzqalıb.

Müzəfərordumuzsentyabrın
27dənbəribirçoxərazilərimiziişğal
danazadetdiyi,birçoxməntəqəni
nəzarətaltınagötürdüyüüçünhazır
daişğalçıyalnızErmənistansilahlı
qüvvələrinintamnəzarətialtında
qalmışabidələrəzərərverməkimka
nınamalikdir;lakinbiztaməminik
ki,çoxyaxıngünlərdətorpaqlarımı
zınhamısınıdövlətimizintamnəza
rətinəqaytarıb,oradakıbütünmaddi
mədəniyyətabidələrinidəvandallıq
danqurtaracağıq.
Onudaqeydedəkki,Ermənis

tanınAzərbaycanmədəniirsinə
vandallığıyalnızişğalaltındakıQa
rabağtorpaqlarındabaşverməyib,
ErmənistanRespublikasınınhüdud
larıdaxilindəkibütünmaddimədə
niyyətabidələrimizdəağırmüdaxi
lələrəməruzqalıb,yaxuddağıdılıb.
İşğalçıdövlətinərazisindəçoxsay
datariximemarlıqabidələrimiz
karvansaralar,imarətlər,məscidlər,
mavzoleylər,məqbərələr,qəbirüstü
abidələrvəs.mövcudolub.
XXəsrinəvvəllərindəİrəvanqu

berniyasıərazisində310məscidmöv
cudolubvəonlarınhamısımemarlığı
iləseçilib.İrəvanqalasındakıbütün
tarixiabidələr,ocümlədənİrəvanxa
nınınsarayıvəunikalSərdar(Abbas
Mirzə)məscidiməhvedilib.
BugünErmənistanRespublikası

hüdudlarıdaxilindəazərbaycanlılara

məxsusikitariximemarlıqabidəsi
qorunsada,ermənihiyləgərliyion
lardandayankeçməyibİrəvandakı
ünlüGöyməscidi“farsməscidi”,
İrəvanyaxınlığındakıƏmirSəəd
məqbərəsiniisə“türkmənabidəsi”
kimi“sertifikatlaşdırıb”.
Ermənistanərazisindəkiqəbi

ristanlıqlarımızvandalcasınadağı
dılıb.Azərbaycanlılarıntarixietnik
torpaqlarındakıizlərinisilməklə
yanaşı,bizəməxsustoponimlərəqar
şıdavandallıqedənermənilərtarix

boyuazərbaycanlılarınyaşadığı703
yaşayışməntəqəsininadınırəsmən
dəyişdirib,erməniləşdirib.
HazırdaəsashədəfimizErmə

nistanınişğalınavəterrorunason
verərək,BMTtərəfindəntanınmış
ərazilərimizdəkiabidələrimiziqoru
maaltınaalmaq,onlarıbərpaetmək
olsada,beynəlxalqictimaiyyətin
diqqətiniErmənistanərazisindəki
abidələrimizədəyönəltməkdəfayda
var.Ortayaməntiqisualçıxır:
Tarixboyuözdədəbabatorpaq

larındayaşamışazərbaycanlılarnecə
olabilərki,ErmənistanRespublika
sınınhüdudlarıdaxilindəqalmış
ərazidəbirədədbeləabidəyaratma
mışolsun?
102ilöncəyədəkmövcudolan

abidələrimizbiryana,bəs1988ciilə
dəkqorunubsaxlanmışabidələrimiz
ötənillərərzindəharaqeybolub?!
Cavabbirdir:
Monoetnikbirdövlətinərazisin

dəkibütünqeybolmalarınməsuliy
yətiniməhzermənilərvəErmənistan
dövlətidaşıyır.
Onudaunutmuruqki,Ermənista

nınAzərbaycanaqarşıelanolunma
mışmüharibəsinəticəsindəhəyatını
itirmişneçəsənətadamı,mədəniyyət
xadimivəgələcəyiparlaqistedad
larvardı...Uzaq1919cuilinsoyuq
fevralayının5dəermənipolkovniki
ninbaşçılığıilə“Küllütəpə”deyilən
yerdəbelinəodlusamovarbağlana
raq,beşoğluiləbirlikdəvəhşicəsinə

öldürülənAşıqNəcəf...nəbirinci,nə
dəsonuncuşəhidedilənmədəniyyət
xadimiolmayıb,təəssüfki!
Təsəllimizodurki,hazırdadün

yanınharasındayaşamasındanasılı
olmayaraq,hərbirazərbaycanlının
qüruryeriolanqüdrətlimüstəqil
dövlətimizvarvəmüzəfərordumuz
düşməntapdağıaltındakıtorpaqları
mızıişğaldanazadetməkdədir.
DÖVLƏTİMİZVAROLSUN!

ErmənistanınAzərbaycan
mədəniirsinəvandallı-
ğıyalnızişğalaltındakı
Qarabağtorpaqlarında
başverməyib,Ermənistan
Respublikasınınhüdudları
daxilindəkibütünmaddi-
mədəniyyətabidələrimiz
dəağırmüdaxilələrəmə-
ruzqalıb,yaxuddağıdılıb.
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HƏQİQƏT

ErmənistanAzərbaycan,Dağ
lıqQarabağmünaqişəsitarixində,
nəhayət,ciddidönüşmərhələsiya
şanmaqdadır.İşğalçıErmənistanın
kəskinvəmiqyaslıtəxribatlarıDağ
lıqQarabağmünaqişəsiiləbağlıda
vamedənsülhdanışıqlarınınbütün
perspektivləriniheçəendirmişdi.
Sentyabrın27dəsaat06:00radələ
rindəErmənistansilahlıqüvvələri
genişmiqyaslıtəxribattörədərək
cəbhəboyuzonadayerləşənAzər
baycanOrdusununmövqelərinivə
yaşayışməntəqələrimiziiriçaplısi
lahlar,minaatanlarvəmüxtəlifçaplı
artilleriyaqurğularındanintensiv
atəşətutdu.Azərbaycanərazisində
mülkivətəndaşlarınişanaalmaq
ladüşməntərəffaktikiölkəmizi
əkshəmlətədbirlərigörməyəvadar
etdi.Ermənistan“sülh”əyoxdedi–
düşmənmüharibəniseçdi.
Müharibəyəaparanproseslə

rintəhliligöstərirki,Azərbaycan
ərazilərinin20faiziniişğalaltında
saxlayanErmənistansondönəm
lərdəöztəxribatçıəməllərinin
miqyasınıgenişləndirmişdı.Er
mənistanınifratdərəcədəhərbi
ləşdirilməsivəsilahlandırılması
yenimüharibəocağınıalovlan
dıracaqdıvənişangahdakimin
olduğuhərkəsəaydınidihədəf
Azərbaycanidi.
Ermənistandasiyasi,iqtisadivə

sosialvəziyyətinböhranhəddinə
çatmasıbaşnazirNikolPaşinyanı
ölkədaxilisiyasimüstəvidəağla
sığmazmanevrlərəməcburedirdi.
Onunaddımlarıgetdikcədaha
çoxxaotikxarakteralırdıvəbütün
hüquqiçərçivələriaşırdı.İntensiv
müharibəyəcağırışlarəslindəəhali
arasındaartannarazılıqlarıört
basdıretmək,yalançı“patriotizm”
görüntüsüyaratmaqlaməsələlərin
mahiyyətinitəhrifetməkistəyin
dəndoğurdu.

Təəssüfki,1992ci
ildəndavamedənsülh
danışıqlarıiləDağlıq
Qarabağmünaqişəsinin
həlliistiqamətindəciddi
birirəliləyişəldəolun
madı.ATƏTinMinsk
qrupununhəmsədrliyi
iləaparılandanışıqlar
işğalçıErmənistanın
qeyrikonstruktivmöv
qeyiucbatındandalana
dirəndı.Məsələniqəliz
ləşdirənməqamisəoidi
ki,sülhünəldəolunma
sınıgözlədiyimizhalda,
düşməntərəfiheçbir
məntiqəsığmayanma
neələrləbütünümidləri
heçəendirdi.Sondövrdə
ErmənistanınAzərbayca
nınTovuzrayonuistiqa
mətindəkidövlətsərhə
dindətörətdiyitəxribatın
ardındanölkəninsürətli
silahlanmasıvəhərbiləş
dirilməsiəslindəNikol
Paşinyanınhakimiyyə
tininməkrliplanlarının
olmasındanxəbərverirdi.
Bəli,düşmənsülhəyox,müharibə
yəhazırlaşırdı.
Açıqaşkarmüharibəyəçağırışlar

varidi.ErmənistanınbaşnaziriNi
kolPaşinyanınAzərbaycanınişğal
altındaolanərazilərinəqeyriqanuni
səfərləretməsivəburadahərbihis
sələrəbaşçəkməkləvəziyyətənəza

rətolunmasıkimigörüntüyaratmaq
cəhdlərininəslindəharadanqay
naqlanmasıdahərkəsəaydınidi.
Bucürsəfərlərinmütəmadihalal
masıiləyanaşı,N.Paşinyanınhəyat
yoldaşıAnnaAkopyanınQarabağa
gələrək“Qadınlarsülhnaminə”
çətirialtındayerliqadınlarıhərbi
təlimlərəcəlbetməsiisəmünaqi

şənininkişafındatamamilə
yeniistiqamətləndirməidi.
Azərbaycanınişğalolun
muşDağlıqQarabağvəətraf
rayonlardanözqoşunlarını
çıxarmaqəvəzinəqadınları
dahərbiləşdirməkplanları
Ermənistanınişğalımöh
kəmləndirməkdəisrarlıol
duğunubirdahagöstərirdi.

Sülhdanışıqlarındavasitəçilikedən
ATƏT-inMinskqrupununhəmsədrlərinin
Ermənistanıntəxribatçıəməllərinəsus-
qunluqnümayişetdirərəkseyrçimövqe-
dədayanmasıisə,zənnimizcə,münaqi-
şəninbeləidarəolunmazvəziyyətəgəlib
çıxmasınaəsassəbəboldu.

Mü  ha  ri  bə  yə ge  dən yol

Se  vil Mi  ka  yı  lo  va
MilliMəclisindeputatı
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HƏQİQƏT AKTUAL

Millətçilikvəfaşizmkimitəhlü
kəlimeyilləriözünündövlətsiyasə
tinəçevirmişErmənistanınbey
nəlxalqhüququnbütünnormavə
prinsiplərinəmeydanoxumasıhec
dəyenideyildi.Paşinyanınmuzd
ludəstələrinyaradılmasıiləbağlı
müdafiəbarədəqanunaetmək
istədiyidəyişikliyinmahiyyətin
dəözordusununecəolursaolsun
möhkəmləndirməkniyyətidaya
nırdı.Bundanbaşqa,işğalolunmuş
Azərbaycanərazilərindəqeyriqa
nuniməskunlaşmaaparmaqlaEr
mənistanbeynəlxalqhüquqnorma
larınıbirdahakobudcasınapozur,
Cenevrəkonvensiyalarının,eləcə
də4cüCenevrəKonvensiyasının
işğalaltındaolanərazilərdəməs
kunlaşmanıqadağanedənmüvafiq
müddəalarınaziddfəaliyyətgöstə
rərəkdünyabirliyiningözüqarşı
sındaqanunsuzəməllərinidavam
etdirirdi.
Sülhdanışıqlarındavasitəçi

likedənATƏTinMinskqrupu
nunhəmsədrlərininErmənistanın
təxribatçıəməllərinəsusqunluq
nümayişetdirərəkseyrçimövqedə
dayanmasıisə,zənnimizcə,müna
qişəninbeləidarəolunmazvəziyyə
təgəlibçıxmasınaəsassəbəboldu.
ABŞ,RusiyavəFransanıtəmsil
edənvəkifayətqədərtəcrübəsi
olandiplomatlarınbelə“qeyri
diplomatik”davranışıtəəccüblü
idivəprobleminçözülməsindənə
dərəcədəmaraqlıolmalarıisəsual
yaradırdı.
Hazırdabaşverənböhranlıvə

ziyyətinyetişməsindəqeyriefektiv
vasitəçilikmissiyasıhəyatakeçirən
ATƏThəmçininməsuliyyətdaşıyır.
Zamanındaişğalçıyaqarşılazımi
tədbirləringörülməsiüçünmöv
cudqanuniçərçivələrəəsaslanaraq
tədbirlərgörülsəidi,münaqişənin
həlliprosesindəetinasızmünasibət
sərgilənməsəidi,eləcədətəxribat
laraadekvatcavabverilsəidi,sülh
prosesiifasauğramazdı.
Çoxtəəssüfki,Ermənistantərəfi

danışıqlarprosesindəəsasbaza

sənədlərihesabedilənvəDağlıq
Qarabağmünaqişəsininhəllində
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
ehtivaedənvəbirmənalışəkildə
Ermənistanınişğalçıordusunun
Azərbaycanərazilərindənçıxarıl
masınıtələbedənBMTTəhlükəsiz
likŞurasının4qətnaməsini,eləcə
dəAvropadatəhlükəsizliyintəmin
edilməsiüçünqəbulolunmuşvə
ölkələrinərazibütövlüyünəhörmət
vəsərhədlərintoxunulmazlığıprin
sipiniəksetdirənHelsinkiYekun
Aktınıheçəsaydı.
Tarixitəcrübədünyadüzəni

nətəhdidyaradanvəbeynəlxalq
əməkdaşlığazərbəvuranmüna

qişələrinhəllinəetinasızlığınağır
fəsadlarınınolduğunudəfələrlə
göstərib.Özyurdyuvalarındaqaç
qınvəköçkünvəziyyətinədüşən
1milyondanartıqazərbaycanlının
fundamentalinsanhaqlarıötən
üçonillikərzindəkobudcasına
pozulub.Ermənistanındağıdıcıvə
vəhşiəməlləriişğalaltındaolan
ərazilərdəmaddimədəniirsin
məhvinəyönəlibvəgözbəbəyi
kimiqoruyubbugünümüzəçat
dırdığımıztariximədənivarida
tımız,xüsusiləİslamabidələrielə
hamınıngözüqarşısındaxüsusi
amansızlıqladağıdılıb.Ermənilə
rinətrafmühitə,buyerlərinfauna

vəforasınavurduğuziyantəbiət
üçünsağalmazyaradırvəümumi
likdə,bəşəriyyətəqarşıişlədilən
ağırcinayətdir.Nadirmeşəzolaq
larınınməhvedilməsi,suehtiyat
larınınçirkləndirilməsi,yeraltı
vəyerüstüsərvətlərinisrafçılıqla
dağıdılmasıəslindəciddihəyəcan
siqnalıolmalıidı.Beynəlxalqbir
liyinbuməsələdəsoyuqqanlılığı
anlaşılmazidi.
Azərbaycandövlətibeynəlxalq

qanununaliliyinəvəədalətinə
inanaraqözhaqqişinidavamet
dirirvəbütünyüksəkkürsülərdən
işğalçıErmənistanınbəşəriyyətivə
regionaltəhlükəsizliyitəhdidedən

təcavüzkarsiyasətinivəəməllərini
ifşaedir.PrezidentİlhamƏliyev
DağlıqQarabağmünaqişəsinin
Azərbaycanınərazibütövlüyü
çərçivəsindəhəllininməqbuloldu
ğunubəyanedibvəErmənistanın
işğalçıqüvvələrininAzərbaycanın
hüquqiərazilərindənbirmənalıvə
qeydşərtsizçıxmasımünaqişənin
tarixihəlliüçünyeganəşərtdir.
ErmənistanAzərbaycan,Dağlıq

QarabağmünaqişəsiCənubiQaf
qazdasülhəvətəhlükəsizliyəreal
təhdidmənbəyidir.Butəhdidinbir
dəfəlikvəqətişəkildəaradanqaldı
rılması,tarixiədalətinbərpaolun
masıüçünAzərbaycanPrezidenti,

AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyialtındanizamisilahlı
qüvvələrimizuğurluəkshücum
tədbirlərihəyatakeçirməkdədir.
Azərbaycantorpaqlarınındüşmən
tapdağındantamvəbirdəfəlikazad
olunacağıtarixəisəazqalıb.
Beynəlxalqhüquq,hərbiqüd

rətimiz,eynizamanda,iqtisadi
üstünlüyümüz,əlbətəki,torpaqla
rımızınazadolunmasındaəsasrol
oynayacaq.
Hərgüncəbhədənaldığımızxoş

xəbərlərhərkəsiruhlandırır,vətən
torpaqlarındasərbəstgəzəcəyimiz
günuzaqdadeyil.QarabağAzər
baycandır!

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yevDağlıqQa-
rabağmünaqişəsininAzərbaycanınəra-
zibütövlüyüçərçivəsindəhəllininməqbul
olduğunubəyanedibvəErmənistanınişğal-
çıqüvvələrininAzərbaycanınhüquqiərazi-
lərindənbirmənalıvəqeyd-şərtsizçıxması
münaqişənintarixihəlliüçünyeganəşərtdir.
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HƏQİQƏT AKTUAL

Millətçilikvəfaşizmkimitəhlü
kəlimeyilləriözünündövlətsiyasə
tinəçevirmişErmənistanınbey
nəlxalqhüququnbütünnormavə
prinsiplərinəmeydanoxumasıhec
dəyenideyildi.Paşinyanınmuzd
ludəstələrinyaradılmasıiləbağlı
müdafiəbarədəqanunaetmək
istədiyidəyişikliyinmahiyyətin
dəözordusununecəolursaolsun
möhkəmləndirməkniyyətidaya
nırdı.Bundanbaşqa,işğalolunmuş
Azərbaycanərazilərindəqeyriqa
nuniməskunlaşmaaparmaqlaEr
mənistanbeynəlxalqhüquqnorma
larınıbirdahakobudcasınapozur,
Cenevrəkonvensiyalarının,eləcə
də4cüCenevrəKonvensiyasının
işğalaltındaolanərazilərdəməs
kunlaşmanıqadağanedənmüvafiq
müddəalarınaziddfəaliyyətgöstə
rərəkdünyabirliyiningözüqarşı
sındaqanunsuzəməllərinidavam
etdirirdi.
Sülhdanışıqlarındavasitəçi

likedənATƏTinMinskqrupu
nunhəmsədrlərininErmənistanın
təxribatçıəməllərinəsusqunluq
nümayişetdirərəkseyrçimövqedə
dayanmasıisə,zənnimizcə,müna
qişəninbeləidarəolunmazvəziyyə
təgəlibçıxmasınaəsassəbəboldu.
ABŞ,RusiyavəFransanıtəmsil
edənvəkifayətqədərtəcrübəsi
olandiplomatlarınbelə“qeyri
diplomatik”davranışıtəəccüblü
idivəprobleminçözülməsindənə
dərəcədəmaraqlıolmalarıisəsual
yaradırdı.
Hazırdabaşverənböhranlıvə

ziyyətinyetişməsindəqeyriefektiv
vasitəçilikmissiyasıhəyatakeçirən
ATƏThəmçininməsuliyyətdaşıyır.
Zamanındaişğalçıyaqarşılazımi
tədbirləringörülməsiüçünmöv
cudqanuniçərçivələrəəsaslanaraq
tədbirlərgörülsəidi,münaqişənin
həlliprosesindəetinasızmünasibət
sərgilənməsəidi,eləcədətəxribat
laraadekvatcavabverilsəidi,sülh
prosesiifasauğramazdı.
Çoxtəəssüfki,Ermənistantərəfi

danışıqlarprosesindəəsasbaza

sənədlərihesabedilənvəDağlıq
Qarabağmünaqişəsininhəllində
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
ehtivaedənvəbirmənalışəkildə
Ermənistanınişğalçıordusunun
Azərbaycanərazilərindənçıxarıl
masınıtələbedənBMTTəhlükəsiz
likŞurasının4qətnaməsini,eləcə
dəAvropadatəhlükəsizliyintəmin
edilməsiüçünqəbulolunmuşvə
ölkələrinərazibütövlüyünəhörmət
vəsərhədlərintoxunulmazlığıprin
sipiniəksetdirənHelsinkiYekun
Aktınıheçəsaydı.
Tarixitəcrübədünyadüzəni

nətəhdidyaradanvəbeynəlxalq
əməkdaşlığazərbəvuranmüna

qişələrinhəllinəetinasızlığınağır
fəsadlarınınolduğunudəfələrlə
göstərib.Özyurdyuvalarındaqaç
qınvəköçkünvəziyyətinədüşən
1milyondanartıqazərbaycanlının
fundamentalinsanhaqlarıötən
üçonillikərzindəkobudcasına
pozulub.Ermənistanındağıdıcıvə
vəhşiəməlləriişğalaltındaolan
ərazilərdəmaddimədəniirsin
məhvinəyönəlibvəgözbəbəyi
kimiqoruyubbugünümüzəçat
dırdığımıztariximədənivarida
tımız,xüsusiləİslamabidələrielə
hamınıngözüqarşısındaxüsusi
amansızlıqladağıdılıb.Ermənilə
rinətrafmühitə,buyerlərinfauna

vəforasınavurduğuziyantəbiət
üçünsağalmazyaradırvəümumi
likdə,bəşəriyyətəqarşıişlədilən
ağırcinayətdir.Nadirmeşəzolaq
larınınməhvedilməsi,suehtiyat
larınınçirkləndirilməsi,yeraltı
vəyerüstüsərvətlərinisrafçılıqla
dağıdılmasıəslindəciddihəyəcan
siqnalıolmalıidı.Beynəlxalqbir
liyinbuməsələdəsoyuqqanlılığı
anlaşılmazidi.
Azərbaycandövlətibeynəlxalq

qanununaliliyinəvəədalətinə
inanaraqözhaqqişinidavamet
dirirvəbütünyüksəkkürsülərdən
işğalçıErmənistanınbəşəriyyətivə
regionaltəhlükəsizliyitəhdidedən

təcavüzkarsiyasətinivəəməllərini
ifşaedir.PrezidentİlhamƏliyev
DağlıqQarabağmünaqişəsinin
Azərbaycanınərazibütövlüyü
çərçivəsindəhəllininməqbuloldu
ğunubəyanedibvəErmənistanın
işğalçıqüvvələrininAzərbaycanın
hüquqiərazilərindənbirmənalıvə
qeydşərtsizçıxmasımünaqişənin
tarixihəlliüçünyeganəşərtdir.
ErmənistanAzərbaycan,Dağlıq

QarabağmünaqişəsiCənubiQaf
qazdasülhəvətəhlükəsizliyəreal
təhdidmənbəyidir.Butəhdidinbir
dəfəlikvəqətişəkildəaradanqaldı
rılması,tarixiədalətinbərpaolun
masıüçünAzərbaycanPrezidenti,

AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyialtındanizamisilahlı
qüvvələrimizuğurluəkshücum
tədbirlərihəyatakeçirməkdədir.
Azərbaycantorpaqlarınındüşmən
tapdağındantamvəbirdəfəlikazad
olunacağıtarixəisəazqalıb.
Beynəlxalqhüquq,hərbiqüd

rətimiz,eynizamanda,iqtisadi
üstünlüyümüz,əlbətəki,torpaqla
rımızınazadolunmasındaəsasrol
oynayacaq.
Hərgüncəbhədənaldığımızxoş

xəbərlərhərkəsiruhlandırır,vətən
torpaqlarındasərbəstgəzəcəyimiz
günuzaqdadeyil.QarabağAzər
baycandır!

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yevDağlıqQa-
rabağmünaqişəsininAzərbaycanınəra-
zibütövlüyüçərçivəsindəhəllininməqbul
olduğunubəyanedibvəErmənistanınişğal-
çıqüvvələrininAzərbaycanınhüquqiərazi-
lərindənbirmənalıvəqeyd-şərtsizçıxması
münaqişənintarixihəlliüçünyeganəşərtdir.
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İNTEQRASİYA İNTEQRASİYA

GenişAvrasiyaərazisindəyaşa
yantürkxalqlarıtarixboyuözləri
ninçoxsaylıdövlətləriniyaradıb,
zamanzamanbirbiriiləbirləşib,
ayrılıbvəbugünümüzəzəngin
tarixidövlətçiliktəcrübəsiiləgə
libçatıblar.Türklərindövlətçilik
ənənələridünyasiyasitarixinin
inkişafınaböyüktöhfələrverib
vəhazırdamövcudolanxalqla
rınböyükbirqismibutəcrübədən
bəhrələnərəközdövlətləriniqura
biliblər.Bugündünyanınsiyasi
xəritəsində6müstəqiltürkdövlə
ti,başqadövlətlərintərkibindəisə
onlarcamüxtəlifsiyasi,iqtisadivə
mədənimuxtariyyətstatuslarıilə
yaşayantürktoplumlarıvəonların
yerliözünüidarəqurumlarıvar.
Bunlarlayanaşı,birsıradövlətlərin
ərazilərindəhələdəözfundamen
talhaqlarınıreallaşdırabilməyən
çoxsaylıtürktoplumuvarki,onlar
daözhaqlarınıntanınmasıuğrun
datərkibindəyaşadıqlarıdövlət
lərinrejimlərinəqarşımücadilə
aparırlar.
Sononilliklərəqədəruzun

müddəttürkxalqlarınınyaşadığı

genişcoğrafiməkandabuvəya
digərformada,lakinardıcılolaraq
imperializmsiyasətiyeridilib;bu
xalqlarınnəinkiəraziləri,həmdə
milli,mədəni,intellektualsərvət
ləridəzəbtolunub,bütünmaddi
vəmənəviehtiyatlarhəminsiya
sətinmaraqlarınaxidmətedib.
Lakinmüstəqilləşməiləbaşlayan
vəsuverentürkrespublikalarının
öziradəsiniortayaqoymaqimkan
larınıaçanyenigeosiyasişəraitbu
siyasətintəsirlərinikifayətqədər
azaltdı.XXəsrin90cıillərində
SSRİnintərkibindəkitürkrespub
likalarınınmüstəqilləşməsitürk
dünyasıüçünböyükperspektivlər
açdıvəsovetimperiyasınıntərki
bindənçıxmışAzərbaycan,Türk
mənistan,Özbəkistan,Qazaxıstan
vəQırğızıstanbugünmillimüstə
qillikdayaqlarınımöhkəmləndir
məkləməşğuldurlar.Buxalqların
hərbiriözdövlətlərinidahagüclü,
dahamüasirbirquruluşaçatdır
mağasəygöstərirlər.
Əlbətə,güclüolmaqbirzəru

rətdir,ammagüclüolmaqheçdə
hərşeyinhəllinənailolmaqdemək

deyil.Əslindəgüclüolmaqhəmişə
diqqətmərkəzindəolmaq,rəqabət
dəolandigərdövlətlərinmaneələri
iləüzləşməkvəbumaneələridəf
etməkməcburiyyətindəqalmaq
deməkdir.Güclüolmaqsavaşların
mərkəzindəolmaq,daimgözlənil
məztəhlükələrləüzbəüzqalmaq
deməkdir.
Deməli,sadəcəmüstəqilvə

güclüolmaqmilliazadlıqidealları
mızıntamqələbəsihesabolunabil
məz.Buradaçatışmayandahabir
komponentvar.Bugüngücünbir
liklətamamlanmasıhəqiqətitürk
dünyasınıngələcəyinimüəyyən
edənəsasşərtəçevrilməkdədir.
Müstəqilolmaqvəgüclüolmaq
layanaşı,eynizamanda,birlikdə
olmaqhəmmüstəqilliyimizin,həm
dəgüclüolmağımızınənetibarlı
zəmanətidir.Artıqbütünmüstəqil
türkdövlətlərindəbuparadiqma
dərkedilməkdədir.İndiyədəkbu
istiqamətdəmüəyyənaddımlaratı
lıb,ammadahaqətiyyətliaddımla
rınatılmasınaehtiyacvar.
Müstəqillikdönəmininbaşlan

ğıcındantürkdilliölkələrarasında
davamlıolaraqkeçiriləndostluq,
qardaşlıqvəəməkdaşlıqqurul
tayları,dövlətbaşçılarınınzirvə
toplantıları,TürkdilliDövlətlərin
ƏməkdaşlıqŞurasınıniclasları,
TÜRKSOYçərçivəsindəhəyata
keçiriləntədbirlər,TürkdilliÖlkə
lərinParlamentAssambleyasının
sessiyalarıvədigərbukimitədbir
lərböyüktürkdünyasınıbütöv
ləşdirməyəyönələnfəaliyyətlərin
meydanınıgündəngünəgeniş
ləndirir.Bugüntürkdövlətlərinin
qarşılıqlımünasibətləriiləbağlı
olansənədlərsiyasətdəniqtisadiy
yata,mədəniyyətə,elmvətəhsilə
qədərbütünistiqamətlərdəəlaqə
lərimizinrealəsasınıtəşkiledir.
Beləçoxtərəfiəsaslarüzərində

müasirtürkrespublikalarınınmüş
tərəksiyasiplatforması,iqtisadi
coğrafiyasıvəmillimədəniidenti
fikasiyasıformalaşır.Bugenişlən
məgetdikcədahaçoxsiyasiiqtisa
divəictimaimədəniməzmunalır
vədahaçoxbeynəlxalqəhəmiyyət
kəsbedir.
BugünAvrasiyaməkanındasu

verentürkmillidövlətlərinindaha
sıxmütəfiqliyinədoğruaparan
yenigeosiyasivəziyyətyaranıb.
TürkiyəvəAvropaBirliyiarasın

daonillərləuzanandanışıqların
dayandırılması,artıq30ildənçox
kənargücmərkəzləritərəfindən
Azərbaycanaqarşıhibridmüha
ribəninaparılmasıvəQarabağ
münaqişəsininbaşımızüzərində
“Domoklqılıncı”kimisaxlanması,
MərkəziAsiyatürkrespublikala
rınınkeçmişimperiyanıntəsirin
dəntamazadolabilməməsibiz
türkləridahamütərəqqivədoğru
biryolatürkdövlətləriarasında
mütəfiqliyindərinləşdirilməsi
nəvəonunişləksiyasiəsaslarının
yaradılmasınayönəldir.Bu,bizim
üçüntarixibirfürsət,dünyaüçün

isəAvrasiyadasülhünvəsabitliyin
təminolunmasınaböyükbirtöhfə
imkanıdır.
Türkbirliyinimümkünvəzəruri

edənilkinəsaslartarixənmövcud
durvəbugündəözaktuallığını
qoruyubsaxlayır.Eynisivilizasiya
kodunamənsubluq,dil,dinvəmə
dəniyyəteyniliyi,eləcədəmüstəqil
türkmillidövlətləriarasındabirba
şacoğrafibağlılıqvəənbaşlıcası,
bütüntürkdövlətlərindəxalqın
özündəngələnqarşılıqlıcazibəqüv

vəsibütünbunlarbeynəlxalqbirlik
yaratmatəcrübəsindəöztəsdiqini
tapmışilkinşərtlərdir.Bugündün
yadagedənqloballaşmaprosesləri
türkbirliyininsiyasiəsaslarınıtəşkil
edir.AvropaölkələrininABşəklin
dəsiyasiitifaqsəviyyəsinəqədər
inkişafedəbilməsitürkdövlətləri
arasındakımünasibətlərindəana
lojivektorüzrəsiyasimütəfiqlik
statusunayüksəlməsiüçünnümunə
vətəcrübəyaradıb.Butəcrübənin
müsbətvəmənfixüsusiyyətlərini
nəzərəalmaqlatürkdövlətləriöz
aralarındasiyasibirliyindahamü
kəmməlformasınanailolabilərlər.

TürkDövlətləriBirliyinin(TDB)
təsisedilməsiheçdəmillimüstə
qilliyinitirilməsihesabınadeyil,
əksinədövlətlərüstüsiyasiquru
munhesabınamillidövlətçiliyin
dahadamöhkəmləndirilməsinəvə
hərbirtürkdövlətininxaricitəz
yiqlərəqarşımüqavimətgücünün
artırılmasınaxidmətetməlidir.
Dövlətlərarasısiyasibirliyin

digərbirmühümşərtidəortaq
iqtisadibazarınmövcudluğudur.
Bubaxımdandatürkdövlətlərinin

ayrıayrılıqdamövcud
iqtisadipotensialıku
mulyativşəkildəanaloji
birlikləriniqtisadipo
tensialınıüstələyir.Belə
ki,hazırdatəxminən250
milyontürkəhalisinin
yaşadığıAvrasiyatürk
arealındamövcudolan
təbiiresurslarıntəsdiq
olunmuşhəcmi500mil
yonəhalisiolanABnin
toplamtəbiiresursların
dan2dəfəçoxdur.De
məli,türkcoğrafiyasında
təbiiresurslarınadamba
şınadüşənxüsusiçəki
siAvropayanisbətdə4
dəfəçoxdur.Beləzəngin
iqtisadipotensialama
likolanbirərazidəeyni
etnikkökəsahibolan
xalqlararasındaqarşılıqlı
siyasiiqtisadi,mədəni

Müstəqilolmaqvə
güclüolmaqlayanaşı,
eynizamanda,birlikdə
olmaqhəmmüstəqilli-
yimizin,həmdəgüclü
olmağımızınənetibarlı
zəmanətidir.Artıqbü-
tünmüstəqiltürkdöv-
lətlərindəbuparadiq-
madərkedilməkdədir.

Güclənərək birləşmək və 
birləşərək güclənmək

Cavanşir Feyziyev
MilliMəclisindeputatı,fəlsəfəüzrəfəlsəfədoktoru
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məgetdikcədahaçoxsiyasiiqtisa
divəictimaimədəniməzmunalır
vədahaçoxbeynəlxalqəhəmiyyət
kəsbedir.
BugünAvrasiyaməkanındasu

verentürkmillidövlətlərinindaha
sıxmütəfiqliyinədoğruaparan
yenigeosiyasivəziyyətyaranıb.
TürkiyəvəAvropaBirliyiarasın

daonillərləuzanandanışıqların
dayandırılması,artıq30ildənçox
kənargücmərkəzləritərəfindən
Azərbaycanaqarşıhibridmüha
ribəninaparılmasıvəQarabağ
münaqişəsininbaşımızüzərində
“Domoklqılıncı”kimisaxlanması,
MərkəziAsiyatürkrespublikala
rınınkeçmişimperiyanıntəsirin
dəntamazadolabilməməsibiz
türkləridahamütərəqqivədoğru
biryolatürkdövlətləriarasında
mütəfiqliyindərinləşdirilməsi
nəvəonunişləksiyasiəsaslarının
yaradılmasınayönəldir.Bu,bizim
üçüntarixibirfürsət,dünyaüçün

isəAvrasiyadasülhünvəsabitliyin
təminolunmasınaböyükbirtöhfə
imkanıdır.
Türkbirliyinimümkünvəzəruri

edənilkinəsaslartarixənmövcud
durvəbugündəözaktuallığını
qoruyubsaxlayır.Eynisivilizasiya
kodunamənsubluq,dil,dinvəmə
dəniyyəteyniliyi,eləcədəmüstəqil
türkmillidövlətləriarasındabirba
şacoğrafibağlılıqvəənbaşlıcası,
bütüntürkdövlətlərindəxalqın
özündəngələnqarşılıqlıcazibəqüv

vəsibütünbunlarbeynəlxalqbirlik
yaratmatəcrübəsindəöztəsdiqini
tapmışilkinşərtlərdir.Bugündün
yadagedənqloballaşmaprosesləri
türkbirliyininsiyasiəsaslarınıtəşkil
edir.AvropaölkələrininABşəklin
dəsiyasiitifaqsəviyyəsinəqədər
inkişafedəbilməsitürkdövlətləri
arasındakımünasibətlərindəana
lojivektorüzrəsiyasimütəfiqlik
statusunayüksəlməsiüçünnümunə
vətəcrübəyaradıb.Butəcrübənin
müsbətvəmənfixüsusiyyətlərini
nəzərəalmaqlatürkdövlətləriöz
aralarındasiyasibirliyindahamü
kəmməlformasınanailolabilərlər.

TürkDövlətləriBirliyinin(TDB)
təsisedilməsiheçdəmillimüstə
qilliyinitirilməsihesabınadeyil,
əksinədövlətlərüstüsiyasiquru
munhesabınamillidövlətçiliyin
dahadamöhkəmləndirilməsinəvə
hərbirtürkdövlətininxaricitəz
yiqlərəqarşımüqavimətgücünün
artırılmasınaxidmətetməlidir.
Dövlətlərarasısiyasibirliyin

digərbirmühümşərtidəortaq
iqtisadibazarınmövcudluğudur.
Bubaxımdandatürkdövlətlərinin

ayrıayrılıqdamövcud
iqtisadipotensialıku
mulyativşəkildəanaloji
birlikləriniqtisadipo
tensialınıüstələyir.Belə
ki,hazırdatəxminən250
milyontürkəhalisinin
yaşadığıAvrasiyatürk
arealındamövcudolan
təbiiresurslarıntəsdiq
olunmuşhəcmi500mil
yonəhalisiolanABnin
toplamtəbiiresursların
dan2dəfəçoxdur.De
məli,türkcoğrafiyasında
təbiiresurslarınadamba
şınadüşənxüsusiçəki
siAvropayanisbətdə4
dəfəçoxdur.Beləzəngin
iqtisadipotensialama
likolanbirərazidəeyni
etnikkökəsahibolan
xalqlararasındaqarşılıqlı
siyasiiqtisadi,mədəni

Müstəqilolmaqvə
güclüolmaqlayanaşı,
eynizamanda,birlikdə
olmaqhəmmüstəqilli-
yimizin,həmdəgüclü
olmağımızınənetibarlı
zəmanətidir.Artıqbü-
tünmüstəqiltürkdöv-
lətlərindəbuparadiq-
madərkedilməkdədir.

Güclənərək birləşmək və 
birləşərək güclənmək

Cavanşir Feyziyev
MilliMəclisindeputatı,fəlsəfəüzrəfəlsəfədoktoru



İNTEQRASİYA

sosialmünasibətlərinyeniəsas
larüzərində,yəniitifaqəsasları
üzərindəqurulmasıdünyadabirlik
yaratmatəcrübəsininənuğurlu
nümunəsiolabilər.
Müasirtürkrespublikalarının

özaralarındaonlarıciddişəkildə
toqquşduracaq“daxiliziddiyyətlər
təhlükəsi”dəyoxdur.Lakintürk
dünyasınınbütövlüyünüsarsıt
maqistəyənlərtərəfindən“xarici
təhlükə”həmişəbuərazilərinbaşı
üzərindəqarabuludkimidola
şıbvədolaşmaqdadır.Hərcür
təhlükəyəqarşısəfərbərolmaq,
güclənərəkbirləşməkvəbirləşərək
güclənməkzərurətibugüntürk
dünyasınınvarolmaqgerçəkliyi
dir.Bugünhərbirtürkdövlətinin
özərazisindəmillihegemonluğu
nuqoruyubsaxlayabilməsibütün
türkcoğrafiyasındatürkhege
monluğununtəminedilməsindən
birbaşaasılıdır.
Hadisələrinbugünəqədərkiin

kişafıgöstərirki,türkdövlətlərinin
özaralarındasiyasibirlikyaratma
sıüçünilkinmərhələartıqgeri
dədir.İndidövlətlərarasımünasi
bətlərineləbirmərhələsinəkeçid
etməklazımdırki,oradabütüntürk
dövlətlərininproblemləribirarada
müzakirəolunsunvədünyasiyasə
tinəvahidplatformadanortaqtürk
mövqeyindənbəyanedilsin.Bu
mərhələyəkeçidinilkaddımlarıisə
AzərbaycanTürkiyəmünasibətlə
rinindinamikasındançoxasılıdır.
Hazırdabuikidövlət“birmillət,
ikidövlət”paradiqmasıəsasında
özlərinindaxilivəxaricisiyasətlə
riniuğurlauzlaşdırırlar.Buyanaş
mabeynəlxalqmüstəvidəhəriki
dövlətinmövqeyinimöhkəmləndi
rənənsəmərəliyanaşmadır.Son30
ildəTürkiyəAzərbaycanmünasi
bətlərininqardaşlıqmünasibətləri
nəyüksəlməsionlarınbeynəlxalq
siyasətdəvahidplatformadan
çıxışetməsinitəminedibvəhəriki
ölkəninmillitəhlükəsizlikməsə
lələriənvacibortaqməsələolaraq
dəyərləndirilir.

Qarabağmünaqişəsininhəlliilə
bağlıTürkiyəninmövqeyi,eləcədə
Türkiyəyəqarşıtəcridsiyasətinə
Azərbaycandövlətininreaksiyası
bumünasibətlərinaçıqgörünən
tərəfəridir.Bölgədəhərbisiyasi
vəziyyətinmürəkkəbləşəcəyihalda
isəbuqarşılıqlıdəstəyinbəyanat
lardanəməlimüstəviyəkeçəcəyi
artıqheçkiməsirrdeyil.
Ammatürkdövlətlərininprob

lemləriyalnızQarabağvəKipr
münaqişəsiilə,eləcədəTürki
yəninregiondasıxışdırılmasıilə
qurtarmır.MərkəziAsiyatürk
respublikalarıdaərazilərinivəiq
tisadipotensiallarınıözxalqlarının
mənafeyinəuyğunistifadəetmək
dəböyükçətinliklərləüzləşirlər.
Türkmənistanın,Özbəkistanın,
QazaxıstanınvəQırğızıstanınay
rıayrılıqdaözgücünəmüstəqil
siyasətyürütməkimkanlarıməh
duddur.Onlarnəqədərmüstəqil

siyasətyürütməyəçalışsalarda,
böyükgüclərintəzyiqləriqarşı
sındabəzənbeynəlxalqsiyasətin
konyunkturasınatabeolaraqöz
millimaraqlarınıgüzəştəgetmə
liolurlar.Bütünbuamillərtürk
dövlətləriarasındadahaoptimal
inteqrasiyazərurətiniitifaqzəru
rətinidoğurur.
BuprosesdəAzərbaycantürk

dünyasınınqərbiiləşərqinibirbi
rinəbağlayanənvacibhəlqərolu
nuoynayır.Xəzərdənizisahillərin
dəAvrasiyaüçünəvəzsizstrateji
əhəmiyyətdaşıyanbirbölgədə
yerləşənAzərbaycanözərazisində
geniştürkcoğrafiyasındayaşayan

insanların,malvəəmtəəninqarşı
lıqlıhərəkətinitəminedənbeynəl
xalqnəqliyyatkommunikasiya
larınınqovşağınıyaradıb.Qərblə
ŞərqməhzAzərbaycanüzərindən
birbiriilətəmasqurur,ticarətedir,
elmitexnikitəcrübələrinvəeləcə
dəmalikolduğumədənidəyər
lərinmübadiləsinihəyatakeçirir.
BubaxımdanAzərbaycanTürkiyə
münasibətlərininitifaqsəviyyə
sinəyüksəldilməsihəmdəbütün
türkdünyasınıbirbirinəbağlayan
cazibəmərkəzirolundaçıxışedə
bilər.Bumissiyanınuğurlahəyata
keçməsiisəbütüntürkdövlətlə
rindətürkbirliyinədoğruatılacaq
addımlarınqətiyyətindənvəardı
cıllığındanasılıdır.
TürkDövlətləriBirliyininyara

dılmasıvəmöhkəmlənməsidigər
dövlətlərəvəonlarınbirliklərinə
qarşıdeyil.Beləbirmütəfiqlik,
öznövbəsində,dünyabirliyini

dəgücləndirən,
beynəlxalqaləmə
yenienerjiverən,
qlobalsiyasətin
qeyribərabərlik,
dominantlaşma,
bloklaşma,sepa
ratizm,təcridçilik
vəs.kimineqativ
tendensiyalarına
qarşımüqaviməti
artıranbirpro

sesdir.XXəsrdəAvropaBirliyi
bəşəriyyətintarixisiyasihəyatın
da,beynəlxalqsülhüntəminatında
hansıroluoynamışdısa,XXIəsrdə
yarananTürkDövlətləriBirliyidə
eynifunksiyanı,lakindahaböyük
siyasitəcrübəvəpotensiallayerinə
yetirməkimkanlarıqazanabilər.
Bugünbirlikqlobalvəregional

siyasətinoriyentasiyalarınımüəy
yənedənənbaşlıcaamildir.Birlik
imkanlarındanrasionalşəkildə
istifadəedilmədiyitəqdirdəisə
suverentürkmillidövlətlərinin
hansısabirsuperdövlətinvəyagüc
mərkəzinin“himayəsi”altınakeç
məsiqaçılmazolabilər.

Azərbaycan-Türkiyəmünasibətlərininittifaq
səviyyəsinəyüksəldilməsihəmdəbütüntürk
dünyasınıbir-birinəbağlayancazibəmərkəzi
rolundaçıxışedəbilər.Bumissiyanınuğurla
həyatakeçməsiisəbütüntürkdövlətlərində
türkbirliyinədoğruatılacaqaddımlarınqətiy-
yətindənvəardıcıllığındanasılıdır.

TarixboyuAzərbaycanın,
eynizamanda,bütün
Qafqazıntaleyindəəhə

miyyətliroluüçəsasregiondöv
lətiolanTürkiyə,Rusiyavəİran
oynamışdır.Buölkələrinhərbiri
özününQafqazsiyasətinəçoxciddi
diqqətyetirmişvəbölgədəcərəyan
edənhadisələrəfəalmüdaxiləsiilə
seçilmişdir.Fərqlidövrlərdəüstün
lükbuvəyadigərdövlətəkeçmiş
olsada,sonəsrlərdəRusiyanın
bölgəüzərindəsiyasivəhərbihege
monluğudahabarizşəkildəözünü
göstərmişdir.
1918ciildəAzərbaycanXalq

Cümhuriyyətininqurulmasıprose
sindəbirmüddətTürkiyəfaktoru
bölgədəciddiağırlıqqazansada,
sonradanbolşevikRusiyasınınhər
üçCənubiQafqazölkəsininişğalı
iləyenidənhegemonluqimkanla
rıuzunmüddətRusiyanınəlində
cəmlənmişdir.AncaqAzərbaycan
xalqıüçünTürkiyəninbuqısamüd
dətlixilaskarlıqmissiyasıəsrlərə
sığmayanbirhadisəolaraqyaddaş
lardayeralmışdır.
RusiyadanfərqliolaraqAzər

baycaniləTürkiyəarasındaəlaqə
lərindahasabittəməllərimövcud
dur.Ortaqsoykökü,dil,dinbirliyi,
oxşarmədənimiras,adətənənələr
buəlaqələrişərtləndirənamillər
kimixarakterizəolunur.Türkiyə
vəAzərbaycanöztarixlərininən
mürəkkəbdövrlərindəbirbirinə
dəstəkolduqlarınınümayişetdir
mişlər.1918ciildəNuruPaşanın
komandanlığıiləQafqazİslam
Ordusunungərginsiyasimübari
zələrvəağırdöyüşlərnəticəsində
Bakınıermənibolşevikhərbibir
ləşmələrininişğalındanxilasetməsi
Azərbaycanüçündövlətquruculu
ğuprosesinisürətləndirənönəmli

dönüşnöqtəsiidi.AnadoludaQazi
MustafaKamalAtatürkünöndərliyi
iləaparılanmilliazadlıqmübarizə
sinəAzərbaycanoğullarınınmaddi
vəmənəviyardımgöstərməsidə
unudulmaztarixiepizodlardanbiri
olaraqxatırlanmaqdadır.
Azərbaycan1991ciildəöz

müstəqilliyinibərpaedəndənsonra
1991ciilnoyabrın9daonutanıyan
ilkdövlətməhzTürkiyəolmuşdur.
1992ciilyanvarın14dəAzərbay
canTürkiyədiplomatikəlaqələri
yaradılmışdır.Həminvaxtdan
TürkiyəninAzərbaycanda,1992ci
ilinavqustundanisəAzərbaycanın
Türkiyədədiplomatikmissiyası
fəaliyyətəbaşlamışdır.
Məhzbudövrdəndünyacoğra

fiyasındaikiqardaşdövlətinvahid
platformadançıxışıhərkəstərə
findəntəbiibirdurumkimiqəbul
olunur.AzərbaycanTürkiyəüçün
Qafqazdaolduğukimi,həmdə
OrtaAsiyavəXəzərbölgəsindədi

gərdövlətlərlə,xüsusənbaşqatürk
dövlətləriləəlaqələrqurmaqüçün
mühümvasitərolunuoynayır.Tür
kiyəAzərbaycanüçünbeynəlxalq
aləmdəmütəfiqvədayaqdırsa,
Azərbaycanındagüclüdövlətol
masıTürkiyənindünyasiyasətində
gücününvərolununartırmasıde
məkdir.Onagörədəhərikidövlə
tinmünasibətləribeynəlxalqhüquq
normalarındanirəligələnprinsiplər
əsasındainkişafetdirilməkdədir.
AzərbaycanvəTürkiyəarasında

əlaqələrinbeləsəviyyədəinkişafı
təkcəbudövlətlərindeyil,həmdə
regionunümumitərəqqisinə,sül
hünvəiqtisadiinkişafınbərqərar
olmasınamühümtöhfələrverir.
Eynizamanda,türkdünyasının

dahasıxşəkildəbirarayagəlməsi
nibugünşərtləndirənənmühüm
amillərdənbiridəməhzAzərbay
canvəTürkiyəninmünasibətlərinin
inkişafındankeçir.Prezidentİlham
Əliyevbununlabağlıbildirmişdir:

TürkiyəAzərbaycan 
münasibətləri yeni mərhələdə

Fazil Mustafa
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsisədrininmüavini,

BöyükQuruluşPartiyasınınsədri
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İNTEQRASİYA

sosialmünasibətlərinyeniəsas
larüzərində,yəniitifaqəsasları
üzərindəqurulmasıdünyadabirlik
yaratmatəcrübəsininənuğurlu
nümunəsiolabilər.
Müasirtürkrespublikalarının

özaralarındaonlarıciddişəkildə
toqquşduracaq“daxiliziddiyyətlər
təhlükəsi”dəyoxdur.Lakintürk
dünyasınınbütövlüyünüsarsıt
maqistəyənlərtərəfindən“xarici
təhlükə”həmişəbuərazilərinbaşı
üzərindəqarabuludkimidola
şıbvədolaşmaqdadır.Hərcür
təhlükəyəqarşısəfərbərolmaq,
güclənərəkbirləşməkvəbirləşərək
güclənməkzərurətibugüntürk
dünyasınınvarolmaqgerçəkliyi
dir.Bugünhərbirtürkdövlətinin
özərazisindəmillihegemonluğu
nuqoruyubsaxlayabilməsibütün
türkcoğrafiyasındatürkhege
monluğununtəminedilməsindən
birbaşaasılıdır.
Hadisələrinbugünəqədərkiin

kişafıgöstərirki,türkdövlətlərinin
özaralarındasiyasibirlikyaratma
sıüçünilkinmərhələartıqgeri
dədir.İndidövlətlərarasımünasi
bətlərineləbirmərhələsinəkeçid
etməklazımdırki,oradabütüntürk
dövlətlərininproblemləribirarada
müzakirəolunsunvədünyasiyasə
tinəvahidplatformadanortaqtürk
mövqeyindənbəyanedilsin.Bu
mərhələyəkeçidinilkaddımlarıisə
AzərbaycanTürkiyəmünasibətlə
rinindinamikasındançoxasılıdır.
Hazırdabuikidövlət“birmillət,
ikidövlət”paradiqmasıəsasında
özlərinindaxilivəxaricisiyasətlə
riniuğurlauzlaşdırırlar.Buyanaş
mabeynəlxalqmüstəvidəhəriki
dövlətinmövqeyinimöhkəmləndi
rənənsəmərəliyanaşmadır.Son30
ildəTürkiyəAzərbaycanmünasi
bətlərininqardaşlıqmünasibətləri
nəyüksəlməsionlarınbeynəlxalq
siyasətdəvahidplatformadan
çıxışetməsinitəminedibvəhəriki
ölkəninmillitəhlükəsizlikməsə
lələriənvacibortaqməsələolaraq
dəyərləndirilir.

Qarabağmünaqişəsininhəlliilə
bağlıTürkiyəninmövqeyi,eləcədə
Türkiyəyəqarşıtəcridsiyasətinə
Azərbaycandövlətininreaksiyası
bumünasibətlərinaçıqgörünən
tərəfəridir.Bölgədəhərbisiyasi
vəziyyətinmürəkkəbləşəcəyihalda
isəbuqarşılıqlıdəstəyinbəyanat
lardanəməlimüstəviyəkeçəcəyi
artıqheçkiməsirrdeyil.
Ammatürkdövlətlərininprob

lemləriyalnızQarabağvəKipr
münaqişəsiilə,eləcədəTürki
yəninregiondasıxışdırılmasıilə
qurtarmır.MərkəziAsiyatürk
respublikalarıdaərazilərinivəiq
tisadipotensiallarınıözxalqlarının
mənafeyinəuyğunistifadəetmək
dəböyükçətinliklərləüzləşirlər.
Türkmənistanın,Özbəkistanın,
QazaxıstanınvəQırğızıstanınay
rıayrılıqdaözgücünəmüstəqil
siyasətyürütməkimkanlarıməh
duddur.Onlarnəqədərmüstəqil

siyasətyürütməyəçalışsalarda,
böyükgüclərintəzyiqləriqarşı
sındabəzənbeynəlxalqsiyasətin
konyunkturasınatabeolaraqöz
millimaraqlarınıgüzəştəgetmə
liolurlar.Bütünbuamillərtürk
dövlətləriarasındadahaoptimal
inteqrasiyazərurətiniitifaqzəru
rətinidoğurur.
BuprosesdəAzərbaycantürk

dünyasınınqərbiiləşərqinibirbi
rinəbağlayanənvacibhəlqərolu
nuoynayır.Xəzərdənizisahillərin
dəAvrasiyaüçünəvəzsizstrateji
əhəmiyyətdaşıyanbirbölgədə
yerləşənAzərbaycanözərazisində
geniştürkcoğrafiyasındayaşayan

insanların,malvəəmtəəninqarşı
lıqlıhərəkətinitəminedənbeynəl
xalqnəqliyyatkommunikasiya
larınınqovşağınıyaradıb.Qərblə
ŞərqməhzAzərbaycanüzərindən
birbiriilətəmasqurur,ticarətedir,
elmitexnikitəcrübələrinvəeləcə
dəmalikolduğumədənidəyər
lərinmübadiləsinihəyatakeçirir.
BubaxımdanAzərbaycanTürkiyə
münasibətlərininitifaqsəviyyə
sinəyüksəldilməsihəmdəbütün
türkdünyasınıbirbirinəbağlayan
cazibəmərkəzirolundaçıxışedə
bilər.Bumissiyanınuğurlahəyata
keçməsiisəbütüntürkdövlətlə
rindətürkbirliyinədoğruatılacaq
addımlarınqətiyyətindənvəardı
cıllığındanasılıdır.
TürkDövlətləriBirliyininyara

dılmasıvəmöhkəmlənməsidigər
dövlətlərəvəonlarınbirliklərinə
qarşıdeyil.Beləbirmütəfiqlik,
öznövbəsində,dünyabirliyini

dəgücləndirən,
beynəlxalqaləmə
yenienerjiverən,
qlobalsiyasətin
qeyribərabərlik,
dominantlaşma,
bloklaşma,sepa
ratizm,təcridçilik
vəs.kimineqativ
tendensiyalarına
qarşımüqaviməti
artıranbirpro

sesdir.XXəsrdəAvropaBirliyi
bəşəriyyətintarixisiyasihəyatın
da,beynəlxalqsülhüntəminatında
hansıroluoynamışdısa,XXIəsrdə
yarananTürkDövlətləriBirliyidə
eynifunksiyanı,lakindahaböyük
siyasitəcrübəvəpotensiallayerinə
yetirməkimkanlarıqazanabilər.
Bugünbirlikqlobalvəregional

siyasətinoriyentasiyalarınımüəy
yənedənənbaşlıcaamildir.Birlik
imkanlarındanrasionalşəkildə
istifadəedilmədiyitəqdirdəisə
suverentürkmillidövlətlərinin
hansısabirsuperdövlətinvəyagüc
mərkəzinin“himayəsi”altınakeç
məsiqaçılmazolabilər.

Azərbaycan-Türkiyəmünasibətlərininittifaq
səviyyəsinəyüksəldilməsihəmdəbütüntürk
dünyasınıbir-birinəbağlayancazibəmərkəzi
rolundaçıxışedəbilər.Bumissiyanınuğurla
həyatakeçməsiisəbütüntürkdövlətlərində
türkbirliyinədoğruatılacaqaddımlarınqətiy-
yətindənvəardıcıllığındanasılıdır.

TarixboyuAzərbaycanın,
eynizamanda,bütün
Qafqazıntaleyindəəhə

miyyətliroluüçəsasregiondöv
lətiolanTürkiyə,Rusiyavəİran
oynamışdır.Buölkələrinhərbiri
özününQafqazsiyasətinəçoxciddi
diqqətyetirmişvəbölgədəcərəyan
edənhadisələrəfəalmüdaxiləsiilə
seçilmişdir.Fərqlidövrlərdəüstün
lükbuvəyadigərdövlətəkeçmiş
olsada,sonəsrlərdəRusiyanın
bölgəüzərindəsiyasivəhərbihege
monluğudahabarizşəkildəözünü
göstərmişdir.
1918ciildəAzərbaycanXalq

Cümhuriyyətininqurulmasıprose
sindəbirmüddətTürkiyəfaktoru
bölgədəciddiağırlıqqazansada,
sonradanbolşevikRusiyasınınhər
üçCənubiQafqazölkəsininişğalı
iləyenidənhegemonluqimkanla
rıuzunmüddətRusiyanınəlində
cəmlənmişdir.AncaqAzərbaycan
xalqıüçünTürkiyəninbuqısamüd
dətlixilaskarlıqmissiyasıəsrlərə
sığmayanbirhadisəolaraqyaddaş
lardayeralmışdır.
RusiyadanfərqliolaraqAzər

baycaniləTürkiyəarasındaəlaqə
lərindahasabittəməllərimövcud
dur.Ortaqsoykökü,dil,dinbirliyi,
oxşarmədənimiras,adətənənələr
buəlaqələrişərtləndirənamillər
kimixarakterizəolunur.Türkiyə
vəAzərbaycanöztarixlərininən
mürəkkəbdövrlərindəbirbirinə
dəstəkolduqlarınınümayişetdir
mişlər.1918ciildəNuruPaşanın
komandanlığıiləQafqazİslam
Ordusunungərginsiyasimübari
zələrvəağırdöyüşlərnəticəsində
Bakınıermənibolşevikhərbibir
ləşmələrininişğalındanxilasetməsi
Azərbaycanüçündövlətquruculu
ğuprosesinisürətləndirənönəmli

dönüşnöqtəsiidi.AnadoludaQazi
MustafaKamalAtatürkünöndərliyi
iləaparılanmilliazadlıqmübarizə
sinəAzərbaycanoğullarınınmaddi
vəmənəviyardımgöstərməsidə
unudulmaztarixiepizodlardanbiri
olaraqxatırlanmaqdadır.
Azərbaycan1991ciildəöz

müstəqilliyinibərpaedəndənsonra
1991ciilnoyabrın9daonutanıyan
ilkdövlətməhzTürkiyəolmuşdur.
1992ciilyanvarın14dəAzərbay
canTürkiyədiplomatikəlaqələri
yaradılmışdır.Həminvaxtdan
TürkiyəninAzərbaycanda,1992ci
ilinavqustundanisəAzərbaycanın
Türkiyədədiplomatikmissiyası
fəaliyyətəbaşlamışdır.
Məhzbudövrdəndünyacoğra

fiyasındaikiqardaşdövlətinvahid
platformadançıxışıhərkəstərə
findəntəbiibirdurumkimiqəbul
olunur.AzərbaycanTürkiyəüçün
Qafqazdaolduğukimi,həmdə
OrtaAsiyavəXəzərbölgəsindədi

gərdövlətlərlə,xüsusənbaşqatürk
dövlətləriləəlaqələrqurmaqüçün
mühümvasitərolunuoynayır.Tür
kiyəAzərbaycanüçünbeynəlxalq
aləmdəmütəfiqvədayaqdırsa,
Azərbaycanındagüclüdövlətol
masıTürkiyənindünyasiyasətində
gücününvərolununartırmasıde
məkdir.Onagörədəhərikidövlə
tinmünasibətləribeynəlxalqhüquq
normalarındanirəligələnprinsiplər
əsasındainkişafetdirilməkdədir.
AzərbaycanvəTürkiyəarasında

əlaqələrinbeləsəviyyədəinkişafı
təkcəbudövlətlərindeyil,həmdə
regionunümumitərəqqisinə,sül
hünvəiqtisadiinkişafınbərqərar
olmasınamühümtöhfələrverir.
Eynizamanda,türkdünyasının

dahasıxşəkildəbirarayagəlməsi
nibugünşərtləndirənənmühüm
amillərdənbiridəməhzAzərbay
canvəTürkiyəninmünasibətlərinin
inkişafındankeçir.Prezidentİlham
Əliyevbununlabağlıbildirmişdir:

TürkiyəAzərbaycan 
münasibətləri yeni mərhələdə

Fazil Mustafa
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsisədrininmüavini,

BöyükQuruluşPartiyasınınsədri
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“TürkiyəAzərbaycanəlaqələri,
eynizamanda,bütüntürkdünyası
üçündəmühümroloynayır.Biz
türkdünyasınınbirləşməsi,türkdil
lidövlətlərarasındaəlaqələrininki
şafıüçünbirgəsəylərgöstəririk”.
Hazırdasiyasimüstəvidəöl

kələrimizarasındayüksəksəviy
yədəmünasibətlərformalaşsada,
iqtisadisahədəəlaqələringüc

ləndirilməsinədəxüsusidiqqət
yetirilməkdədir.ÇünkiAzərbaycan
vəTürkiyəninmövcudpotensialı
iqtisadisferadaəlaqələrin,xüsusən
dəqarşılıqlıticarətdövriyyəsinin
həcmininindikiiləmüqayisədə
xeylidərəcədəartırılmasınaimkan
verir.İndiyədəkbuistiqamətdəbir
sıramühümaddımlaratılıb.
1994cüilsentyabrın20dəim

zalanmış“Əsrinmüqaviləsi”ndə
“Türkpetrolları”şirkətininxarici
neftşirkətlərikonsorsiumunda
təmsilolunmasıTürkiyəiləAzər
baycanarasındastratejiəməkdaşlı
ğıninkişafınınrealtəzahürüidi.
2006cıiliyulun13dəAralıqdə

nizininTürkiyəsahilindəkiCeyhan

terminalındaBakıTbilisiCeyhan
neftixracborukəməriişəsalınmış
vəbununlaikiölkəniniştiraketdiyi
beynəlxalqtranskontinentallayi
həhəyatakeçirilmişdir.2007ciilin
yanvarayındaBakıTbilisiƏrzu
rumqazkəməriistismaraverilmiş
dir.
AzərbaycanTürkiyəəməkdaş

lığıCənubiQafqazınsabitliyi,təh
lükəsizliyivədavamlıinkişafıüçün
dahaböyükönəmkəsbedir.
Azərbaycanbirbirininardın

caqlobalsiyasətəcidditəsiredən
beynəlxalqlayihələrhəyatakeçirir.
Buradailknövbədəvurğulanabilər
ki,BakıTbilisiQarsınaçılışından
sonraqlobalenerjitəhlükəsizliyi

üçünprinsipialəhəmiyyətdaşıyan
TANAPınişəsalınmasıözlüyündə
əhəmiyyətlihadisəkimiqəbuledil
məkdədir.BumənadaTANAPı
haqlıolaraq“enerjininİpəkYolu”
adlandırırlar.
Bufaktorunardıncaqeydolun

malıdırki,AzərbaycanvəTürkiyə
silahlıqüvvələriterrorlamübarizə
aparırlar.Onlaruzunillərdirki,bü
tünregionatəhlükətörədənterror
ünsürlərininqarşısınıkəsiblər.Baş
qaheçbirregionölkəsibucürardı
cıllıqlaterrorlamübarizəaparmır.
Deməli,regionunseparatizmdənvə
terrordanxilasıTürkiyəAzərbay
canəməkdaşlığınıngüclənməsiilə
birbaşabağlıdır.

Digərtərəfdən,dünyaüçünbö
yükəhəmiyyətiolanikiəməkdaşlıq
dəhliziAzərbaycanvəTürkiyədən
keçir.Onlardanbiri“Birqurşaq,
biryol”layihəsiiləbağlıdır.Birsıra
dairələrinmüqavimətinəbaxmaya
raq,bulayihəninCənubiQafqazda
anaxətiAzərbaycanoldu.Azər
baycanhazırdaŞərqQərb,Şimal
CənubvəCənubQərbnəqliyyat
marşrutlarınınqovşaqməkanıdır.
BakıartıqAvrasiyanınəsasnəq
liyyatqovşağıfunksiyasınıyerinə
yetirir.Digərəməkdaşlıqsahəsi
CənubQazDəhlizidir.Bumarşrut
Avropanınenerjitəhlükəsizliyində
ciddiroloynayacaq.
BaşqabiramilisəTürkiyənin

artıqdünyamiqyasındasözünü
deyənvəbirsıraaspektlərdəqlobal
siyasətingündəminimüəyyənləşdi
rəndövlətolmasıiləbağlıdır.
BuradaAzərbaycanqazının

TürkiyəyəvəAvropanındigərölkə
lərinəsatışınınartıqreallaşmasını
davurğulamaqmümkündür.Bu
layihələrAzərbaycanınvəTürki
yənin,eləcədəAvropanınvədigər
regionlarınenerjitəhlükəsizliyinin
təminolunmasındamühümrol
oynayır.
TürkiyəvəAzərbaycanıntəşəb

büsüiləölkələrimizvəbütövlükdə
bölgəüçünönəmlibirsıralayihələr
həyatakeçirilir.BakıTbilisiQars
xəti,Marmarayvətikintisidavam
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edənsürətliqatarlayihələriilə
yalnızTürkiyədeyil,Gürcüstanvə
AzərbaycandaAsiyaAvropadəhli
zininənsərfəlivəetibarlıvariantı
halınagələcək.
AzərbaycanvəTürkiyəarasın

dakımünasibətlərbugünhəriki
ölkəninrəhbərliyitərəfindənhəyata
keçiriləndüzgün,məqsədyönlü
siyasətinməntiqinəticəsiolaraq
dahayüksəksəviyyəyəçatmaqda,
birsırasahələrüzrəisəkeyfiyyətcə
yenimərhələyəkeçməkdədir.
Azərbaycanərazilərinin20

faizininErmənistansilahlıqüvvə
ləritərəfindənişğalaltındasaxlan
masınaetirazəlamətiolaraqoölkə
iləsərhədlərinibağlamışTürkiyə

hazırdaDağlıqQarabağmünaqişə
sininhəlliistiqamətindədəxüsusi
fəallıqgöstərir,buməsələdəölkəmi
zinədalətlimövqeyinətamdəstək
verir.Ümumişəkildədeyəbilərik
ki,beynəlxalqtəşkilatlardamüxtəlif
beynəlxalqvəregionalməsələləruz
rəAzərbaycanlaTürkiyəninmövqe
ləriçoxyaxındır;tərəfərregionalvə
beynəlxalqtəşkilatlardaməsləhət
ləşmələraparır,birbirinəqarşılıqlı
dəstəkverir.Azərbaycanbeynəlxalq
təşkilatlarçərçivəsindəTürkiyəilə
faydalıəməkdaşlıqedir.Türkiyə
vəAzərbaycanarasındaəlaqələrin
gücləndirilməsiQafqazbölgəsində
sabitliyintəminedilməsinəyönə
lib.Türkiyəardıcılolaraqbütün

beynəlxalqtəşkilatlardaAzərbay
canınErmənistansilahlıqüvvələri
tərəfindənişğaledilmişərazilərinin
azadolunmasını,buməsələiləbağlı
BMTninmüvafiqqətnamələrinin
həyatakeçirilməsinitələbedir.
2020ciiliniyulundaErmənista

nınTovuztəxribatızamanıTürki
yəninbirmənalıdəstəyinibildirmə
si,ardıncaavqustayındaTürkiyə
vəAzərbaycanordularının10gün
davamedənmüxtəlifbölgələrdəki
təlimlərihəmtəcrübəqazanmaq,
həmdəbuikiölkəninqardaşlığını
nümayişetdirməkbaxımındanbö
yükönəmdaşıyır.
Nəhayət,2020ciilsentyabrın

27dəErmənistanordusununtəx

ribatlarınınqarşısınıalmaqməq
sədiiləəkshücumakeçərəkişğal
olunmuştorpaqlarımızıazadetmək
istəyənAzərbaycanınyanındatə
rəddüdsüzdəstəyiniifadəedən,
özistənilənresurslarınıbudəstə
yimöhkəmlətməküçünverməyə
hazırolduğunubəyanedənbirTür
kiyəgücüdayanırdı;istərdöyüş
sahəsində,istərsədədiplomatik
cəbhədəAzərbaycanınproblemini
birbaşaözproblemiolaraqgörən
birTürkiyəqardaşlığıdayanırdı.
Bütünbunlarölkələrimizara

sındaəldəolunanyenirazılaşma
lar,imzalananmüqavilələrbirdaha
xalqlarımızındostluq,qardaşlıq
münasibətlərinindahadamöhkəm

lənməsindən,onunsarsılmazlığın
danxəbərverir.
İkiölkəarasındamünasibətlərin

xarakterindəndanışarkənbirmə
sələyədədiqqətyetirməkistərdik.
TürkiyəninvəAzərbaycanındövlət
vəhökumətbaşçılarınınxaricəilk
rəsmisəfərlərinəbiribiriniziyarət
etmələriiləbaşlamalarıartıqxoş
ənənəyəçevrilib.ÖlkəPreziden
tiİlhamƏliyevikiilöncəyenidən
buyüksəkməqamaseçildiyində
ilkrəsmixaricisəfəriniTürkiyə
Cümhuriyyətinəetdi.Buənənə
niAzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisininSədriSahibəQafarova
dadavametdirərək2020ciilsent
yabrın1012dəilkrəsmisəfərini

Türkiyəyəetdivəbuölkəninali
rəhbərliyiiləqardaşlıqmünasi
bətlərinininkişafınafaydalıolan
görüşlərkeçirdi.Eyniənənəyəsa
diqlikhərzamanTürkiyərəhbərliyi
tərəfindəndəqorunmaqdadır.
YekunolaraqTürkiyəvəAzər

baycanmünasibətlərininənyeni
mərhələsininmahiyyətiniAzərbay
canRespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevçoxdəqiqifadəetməkdədir:
“TürkiyəAzərbaycanəlaqələriindi
ənyüksəksəviyyədədir.Buəlaqə
lərstratejixarakterdaşıyır,dostluq,
qardaşlıqprinsiplərinəəsaslanır.Bizi
birləşdirənhəmtarixiköklər,həm
mədəniəlaqələr,bizimkeçmişimiz
vəbugünküsiyasimaraqlarımızdır”.
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Azərbaycandövlətimillima
raqlaraəsaslananmüstəqil
xaricisiyasətyürüdür.Bu

siyasətinəsasınıbeynəlxalqhüqu
qunnormavəprinsipləri,ocümlə
dəndövlətlərinsuverenliyivəərazi
bütövlüyünəhörmət,daxiliişlərə
müdaxiləedilməməsiprinsipləri
təşkiledir.ÜmummilliliderHey
dərƏliyevinxaricisiyasətkursunu
yenireallıqlarmüstəvisindəuğur
ladavametdirənPrezidentİlham
Əliyevinsiyasiiradəsi,uzaqgörən
liyivəyüksəkdiplomatikməharəti
sayəsindəAzərbaycanbeynəlxalq
münasibətləringüclüaktorunaçev
rilib,etibarlıtərəfdaşkiminüfuz
qazanıb.Nəticədəbugünölkəmiz
yalnızregiondadeyil,beynəlxalq
aləmdədəcərəyanedənproseslərə
təsirgöstərməkimkanıəldəedib.
BuradayalnızAzərbaycanınzəngin
karbohidrogenehtiyatlarıvəixrac
imkanları,əlverişlicoğrafivəziyyəti
yox,həmçinintərəfdaşlarlabəra
bərhüquqlumünasibətləryarada
bilməsi,beynəlxalqəməkdaşlığa,
sülhəvətəhlükəsizliyəverdiyitöh
fə,ölkədaxilindəmövcudolanicti
maisiyasisabitlik,rasionalinkişaf
vədigəramillərböyükroloynayır.
İstərikitərəfi,istərsədəçox

tərəfimüstəvidəuğurlahəyata
keçirilənxaricisiyasətkursunun
prioritetlərindənbiridəbeynəlxalq
təşkilatlarlaəməkdaşlığıninkişaf
etdirilməsidir.HazırdaAzərbay
canbütünnüfuzlubeynəlxalqvə
regionaltəşkilatlarınüzvüolmaqla
bərabər,Avropaİtifaqı,NATOvə
digərtəşkilatlarlamüxtəlifproq
ramlarçərçivəsindəfəaləməkdaşlıq
edir.BuəməkdaşlıqAzərbaycanın
dünyabirliyininbərabərhüquqlu
üzvüolmasınıtəminetməkləyana
şı,Ermənistantərəfindəntorpaqla

rımızın20faizininişğalı,1milyon
dançoxinsanınqaçqınvəməcburi
köçkündüşməsiiləbağlıhəqiqətlə
ridünyayaçatdırmaq,ərazibütöv
lüyümüzünbərpasıüçünbeynəl
xalqsəyləriartırmaqbaxımından
mühüməhəmiyyətdaşıyır.

RəsmiBakınınəməkdaşlıq
əlaqələrinəböyükönəmverdi
yinüfuzlutəşkilatlardanbiridə
Avropaİtifaqıdır.Dünyadabaş
verənsiyasivəiqtisadiproseslərdə
fəaliştirakedən,əsasgücmərkəz
lərindənsayılanAvropaİtifaqı
iləmünasibətlərimizinhüquqi
çərçivəsini1996cıilaprelin22
dəLüksemburqdaimzalananvə
1999cuiliyunun22dənqüvvəyə
minənTərəfdaşlıqvəƏməkdaş
lıqSazişitəşkiledir.SazişdəAİ
iləAzərbaycanarasındasiyasivə
ticarətsahəsindəəməkdaşlıq,ölkə
qanunvericiliyininAvropanınhü
quqsisteminəuyğunlaşdırılması
məsələləriözəksinitapıb.2004cü
ildəqurumunŞərqədoğrugeniş
ləndirilməsiiləAzərbaycanınCə
nubiQafqazölkəsiolaraqAvropa
QonşuluqSiyasətinədaxiledilməsi
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PrezidentİlhamƏliyevinsiyasi
iradəsi,uzaqgörənliyivəyük-
səkdiplomatikməharətisayə-
sindəAzərbaycanbeynəlxalq
münasibətləringüclüaktoruna
çevrilib,etibarlıtərəfdaşkimi
nüfuzqazanıb.Nəticədəbu
günölkəmizyalnızregionda
deyil,beynəlxalqaləmdədə
cərəyanedənproseslərətəsir
göstərməkimkanıəldəedib.

Öl  kə  mi  zin Aİ ilə əmək  daş  lı  ğı bə  ra  bər  hü  quq  lu 
və qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı tə  rəf  daş  lı  ğa əsas  la  nır

Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can: 
gə  lə  cək pers  pek  tiv  lər

Emin Hacıyev
MilliMəclisindeputatı,iqtisadelmləriüzrəfəlsəfədoktoru
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AvropaİtifaqıAzərbaycanəlaqə
lərindəyenisəhifəaçıb.
AvropaİtifaqıiləAzərbaycan

arasındaəməkdaşlığındigərbir
istiqamətiŞərqTərəfdaşlığıtəşəb
büsüçərçivəsindəhəyatakeçirilir.
2008ciildərəsmiBakısözügedən
proqramaqoşulmaqlatərəfərara
sındasiyasiiqtisadiəməkdaşlıq
dahadagenişlənib,keyfiyyətcə
yenimərhələyəqədəmqoyub.Şərq
Tərəfdaşlığınınəsasməqsədləri
tərəfdaşölkələrvəAvropaİtifaqı
arasındaazadticarətməkanının
formalaşdırılması,vizarejiminin
sadələşdirilməsivətədricənləğvi,
tərəfdaşölkələrləmünasibətindörd
platformademokratiya,səmə
rəliidarəçilikvəsabitlik;Avropa
İtifaqınınsiyasətinəyaxınlaşmavə
iqtisadiinteqrasiya;enerjitəhlü
kəsizliyi;insanlararasıtəmaslar
çərçivəsindəçoxtərəfiəməkdaşlıq
strukturununqurulmasıdır.
AzərbaycanınAvropaİtifaqıilə

əməkdaşlığıvəgenişlənənəlaqələr
siyasi,iqtisadi,ocümlədən
enerji,ticarət,investisiyalarvə
digərsahələrdəinkişafedir.Mə
lumdurki,ölkəmizbugünitifa

qınenerjitəhlükəsizliyinintəmin
edilməsindəmühümroloynayır.
Azərbaycanhazırdabirliyinneft
tələbatının5faiziniödəyir.Bakı
həmçininXəzərdənizininqazre
surslarınınAvropanınyeni“enerji
damarı”hesabolunanCənubQaz
DəhlizivasitəsiiləAvropabazarla
rınaçatdırılmasındahəlledicirola
malikdir.Azərbaycanınneftqaz
potensialı,yeniyataqlarınaşkar
olunmasıonudeməyəəsasverir
ki,respublikamızhələuzunmüd
dətAvropanınenerjitəchizatçısı
olacaq.
AvropaİtifaqıiləAzərbaycan

nəqliyyat,ocümlədənbeynəlxalq
yükdaşımalarsahəsindədəəmək
daşlıqedir.Beləki,Azərbaycan
həmdəqlobalnəqliyyatkommu
nikasiyadəhlizlərininreallaşması
iləŞərqiQərblə,ŞimalıCənubla
birləşdirənmühümnəqliyyatqov
şağı,tarixiİpəkYolununüstündə
yerləşənölkəolmaqlaqitələrarası
logistikadacəlbedicimövqeyəsa
hibdir.“DəmirİpəkYolu”adlandı
rılanBakıTbilisiQarsdəmiryolu
isəquruxətləbirbaşaAvropaya
çıxışimkanıyaradır.

HazırdaAvropaİtifaqıAzərbay
canınticarəttərəfdaşlarıarasında
birinciyeritutur.Respublikamızın
ümumiixracatının60faizəyaxını,
eynizamanda,xariciticarətdövriy
yəsinin40faizindənçoxutəşkilat
üzvüolanölkələrinpayınadüşür.
Qurumaüzvdövlətləriqtisadiyyatı
mıza,enerjivəqeyrineftsektoruna
sərmayəqoyuluşlarınıartırmaqda
dır.İndiyədəkAvropaİtifaqıAzər
baycaniqtisadiyyatına33milyard
dollar,AzərbaycanisəAİyə15mil
yarddollarsərmayəyatırıb.Ölkə
mizdətəşkilataüzvölkələrin1600
şirkətifəaliyyətgöstərir.Qərbdən
yenitexnologiyavəinnovasiyanın
transferindəmaraqlıolanAzərbay
canAvropaİtifaqıiləkiçikvəorta
sahibkarlığıninkişafıiləbağlıəmək
daşlıqedir.Ocümlədən:
23ölkəiləikiqatvergitutma

aradanqaldırılıb;
18ölkəiləsərmayələrintəşviqi

vəqarşılıqlıqorunmasıhaqqında
sazişlərimzalanıb;
14ölkəiləhökumətlərarasıko

missiyayaradılıb.
Həmçinintərəfərarasındavi

zalarınsadələşdirilməsivəicazəsiz

yaşayanşəxslərinreadmissiyası
haqqındasazişlərimzalanıb.Azər
baycanAvropaİtifaqıilə“Tvin
ninq”,“TAIEX”,“SIGMA”,Texniki
Dəstək,BüdcəyəDəstəkalətləriçər
çivəsindədəəməkdaşlıqedir.
Lakintərəfərarasındamünasi

bətlərinsınağaçəkildiyivaxtlarda
olub.AzərbaycanAvropaİtifaqı
münasibətlərindənnarahatlıqke
çirənmüəyyəndairələrzamanza
manfəallaşaraqtərəfərarasında
anlaşılmazlıqyaratmağaçalışıb.
Qeydedəkki,Avropaİtifaqının

ŞərqTərəfdaşlığıvəAİölkələrinin
dövlətvəhökumətbaşçılarının,
AvropaKomissiyasıvəAİŞura
sırəhbərlərinin,həmçininAvropa
ParlamentivəAİnindigərstruk
turlarınınyüksəkvəzifəlirəsmilə
rininiştirakıilə2015ciildəRiqada
keçirilmişzirvəgörüşündənsonra
AvropaİtifaqıAzərbaycanmünasi
bətlərindəmahiyyətcəyenimərhələ
başlayıb.Dövlətimizingöstərdiyi
israrlımövqenəticəsindəAİrəhbər
şəxslərininölkəmizəsəfərləritəşkil
edilibvəqurumtərəfindənTərəf
daşlıqvəƏməkdaşlıqSazişiniəvəz
ləyəcəkyeniikitərəfisazişlayihəsi
üzrədanışıqlaramandatverilib.Bu
nunlada,Avropaİtifaqıilədialoq
dadahaoptimalvəbərabərhüquqlu
tərəfdaşlığaəsaslananəməkdaşlığın
bünövrəsiqoyulub.StratejiTərəf
daşlıqSazişikimiyenivəhərtərəfi
sazişinhazırlanmasıüçüntəşkilatla
danışıqlarabaşlanılıb.
AvropaİtifaqıŞurasınınPre

zidentiDonaldTuskundəvətiilə
2017ciilnoyabrın24dəkeçirilən
ŞərqTərəfdaşlığıSammitininple
narsessiyasındaiştirakedəncənab
PrezidentİlhamƏliyevçıxışında
deyib:“Avropaİtifaqıilətərəfdaşlıq
Azərbaycanınxaricisiyasətininəsas
prioritetlərindənbiridir.Azərbaycan
Avropaİtifaqınaüzvolan9ölkəilə
stratejitərəfdaşlıqbəyannamələri
qəbuledib.Bu,odeməkdirki,Avro
paİtifaqınaüzvölkələrinüçdəbiri
Azərbaycanıstratejitərəfdaşhesab
edir.Bu,gənc,müstəqilölkəüçün

çoxvacibdirvəəlbətəki,bizAvro
paİtifaqıiləAzərbaycanarasında
gələcəkrazılaşmanıstratejiəlaqələ
ringücləndirilməsindədahamü
hümbirmərhələhesabedirik”.
Xüsusiolaraqvurğulamalıyıq

ki,AvropaİtifaqıAzərbaycanın
ərazibütövlüyünü,suverenli
yinivəmüstəqilliyinidəstəkləyir.
Qurumaüzvölkələrinheçbiri
DağlıqQarabağdakıterrorçurejimi
tanımır.VŞərqTərəfdaşlığıSammi
tininBirgəBəyannaməsində(2017
ciil)Azərbaycanınərazibütövlüyü
vəsuverenliyibirdahadəstəklənib.
SənədindigərbəndindəŞərq
Tərəfdaşlığıölkələrininərazilərində
başverənbütünmünaqişələrin
beynəlxalqhüququnnormavə
prinsipləriəsasındahəllolunması
vurğulanıb.Ermənistantərəfinin
bubəndəonunişğalçımaraqlarına
cavabverənmaddələrinəlavə
edilməsicəhdləripuçaçıxıb.
2018ciiliyulun11dəAvropa

İtifaqıiləAzərbaycanarasında
qəbulolunmuş“TərəfdaşlıqPriori
tetləri”adlımühümsənəddədə
Azərbaycanınərazibütövlüyünə,
suverenliyinə,sərhədlərimizinto
xunulmazlığınadəstəkvəhörmət
ifadəedilib.2019cuiliyulun9da
AvropaİtifaqıŞurasınınPreziden
tiDonaldTuskunölkəmizəsəfəri
zamanıkeçiriləngörüşdəcənab
PrezidentİlhamƏliyevAzərbay
canınAvropaİtifaqıiləəlaqələrinə
daimböyükəhəmiyyətverdiyini
vurğulayaraq,“TərəfdaşlıqPriori
tetləri”nimühümsənədadlandırıb.
ErmənistandanAzərbaycanın

işğaledilmişərazilərinəmagistral
yolunçəkilməsiiləəlaqədarbuil
mayın11dəAvropaParlamen
tiüzvlərininbirgəbəyanatıisəöz
konkretliyivədəqiqmövqeyiilə
fərqlənib.SənəddəAvropaParla
mentininməruzəçiləriErmənistan
tərəfindənverilənbuqərarıbey
nəlxalqhüququnpozulmasıkimi
qiymətləndirib.Beləliklə,işğalfaktı
Avropaqurumlarıtərəfindənnöv
bətidəfətəsdiqolunub.

Bütünbuaddımlarındavamıola
raq,AzərbaycanAvropaİtifaqıilə
bərabərhüquqlutərəfdaşkimiiqtisa
divəsiyasiəməkdaşlığıgücləndir
məkəzmindədir.CənabPrezident
İlhamƏliyeviyunun18dəŞərqTə
rəfdaşlığıölkələrininvideokonfrans
formatındakeçirilənsammitindəki
çıxışındabirdahavurğulayıbki,
yenitərəfdaşlıqsazişiiləbağlıdanı
şıqlaryekunmərhələdədir,mətnin
90faiziartıqrazılaşdırılıb.Dövlət
başçısı2018ciildəBrüsseldəAzər
baycanvəAvropaİtifaqıarasında
parafanan“TərəfdaşlıqPrioritet
ləri”ndəhərikitərəfinmüstəqillik,
suverenlik,ərazibütövlüyüvəbey
nəlxalqsəviyyədətanınmışsərhəd
lərinintoxunulmazlığıprinsiplərinə
sadiqliyininəksolunduğunuxatır
ladaraqbildiribki,Ermənistanvə
Azərbaycanarasındaolanmünaqişə
eyniprinsiplərəsasındahəlledilmə
lidir.CənabPrezidentİlhamƏliyev
bəyanedibki,danışıqlarınmahiyyət
vəformatınıməhvetməyəçalışan
Ermənistanbaşnazirinindediyi
ninəksinəolaraq,DağlıqQarabağ
Ermənistandeyil,DağlıqQarabağ
Azərbaycandırvəbütündünyabu
nubelətanıyır.Azərbaycanınərazi
bütövlüyübərpaolunmalıdır!
Ümumilikdə,AzərbaycanAvro

paİtifaqımünasibətlərihərşeydən
əvvəlbərabərhüquqluvəqarşılıqlı
surətdəfaydalıəməkdaşlığaəsasla
nır.Əgərgələcəkdətəşkilatölkəmi
zəqarşıikilistandartsiyasətinəbaş
vurmasa,qəbuledilənqərarlarda
təzyiqelementləriolmasa,Azər
baycanlamünasibətlərindahasü
rətliinkişafınınşahidiolacağıq.
Demokratikinkişafyolututan,

insanhüquqvəazadlıqlarınınyük
səksəviyyədəmüdafiəsinitəmin
edənAzərbaycanqlobalməkanda
özününmüstəqilxaricisiyasətini
yürütməkiqtidarındadır.Suveren
liyimizintəminatçısıisəxalqaar
xalanaraq,heçbirxaricidövlətdən
asılıolmayanmüstəqildaxilivə
xaricisiyasəthəyatakeçirənPrezi
dentimizcənabİlhamƏliyevdir.
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AvropaİtifaqıAzərbaycanəlaqə
lərindəyenisəhifəaçıb.
AvropaİtifaqıiləAzərbaycan

arasındaəməkdaşlığındigərbir
istiqamətiŞərqTərəfdaşlığıtəşəb
büsüçərçivəsindəhəyatakeçirilir.
2008ciildərəsmiBakısözügedən
proqramaqoşulmaqlatərəfərara
sındasiyasiiqtisadiəməkdaşlıq
dahadagenişlənib,keyfiyyətcə
yenimərhələyəqədəmqoyub.Şərq
Tərəfdaşlığınınəsasməqsədləri
tərəfdaşölkələrvəAvropaİtifaqı
arasındaazadticarətməkanının
formalaşdırılması,vizarejiminin
sadələşdirilməsivətədricənləğvi,
tərəfdaşölkələrləmünasibətindörd
platformademokratiya,səmə
rəliidarəçilikvəsabitlik;Avropa
İtifaqınınsiyasətinəyaxınlaşmavə
iqtisadiinteqrasiya;enerjitəhlü
kəsizliyi;insanlararasıtəmaslar
çərçivəsindəçoxtərəfiəməkdaşlıq
strukturununqurulmasıdır.
AzərbaycanınAvropaİtifaqıilə

əməkdaşlığıvəgenişlənənəlaqələr
siyasi,iqtisadi,ocümlədən
enerji,ticarət,investisiyalarvə
digərsahələrdəinkişafedir.Mə
lumdurki,ölkəmizbugünitifa

qınenerjitəhlükəsizliyinintəmin
edilməsindəmühümroloynayır.
Azərbaycanhazırdabirliyinneft
tələbatının5faiziniödəyir.Bakı
həmçininXəzərdənizininqazre
surslarınınAvropanınyeni“enerji
damarı”hesabolunanCənubQaz
DəhlizivasitəsiiləAvropabazarla
rınaçatdırılmasındahəlledicirola
malikdir.Azərbaycanınneftqaz
potensialı,yeniyataqlarınaşkar
olunmasıonudeməyəəsasverir
ki,respublikamızhələuzunmüd
dətAvropanınenerjitəchizatçısı
olacaq.
AvropaİtifaqıiləAzərbaycan

nəqliyyat,ocümlədənbeynəlxalq
yükdaşımalarsahəsindədəəmək
daşlıqedir.Beləki,Azərbaycan
həmdəqlobalnəqliyyatkommu
nikasiyadəhlizlərininreallaşması
iləŞərqiQərblə,ŞimalıCənubla
birləşdirənmühümnəqliyyatqov
şağı,tarixiİpəkYolununüstündə
yerləşənölkəolmaqlaqitələrarası
logistikadacəlbedicimövqeyəsa
hibdir.“DəmirİpəkYolu”adlandı
rılanBakıTbilisiQarsdəmiryolu
isəquruxətləbirbaşaAvropaya
çıxışimkanıyaradır.

HazırdaAvropaİtifaqıAzərbay
canınticarəttərəfdaşlarıarasında
birinciyeritutur.Respublikamızın
ümumiixracatının60faizəyaxını,
eynizamanda,xariciticarətdövriy
yəsinin40faizindənçoxutəşkilat
üzvüolanölkələrinpayınadüşür.
Qurumaüzvdövlətləriqtisadiyyatı
mıza,enerjivəqeyrineftsektoruna
sərmayəqoyuluşlarınıartırmaqda
dır.İndiyədəkAvropaİtifaqıAzər
baycaniqtisadiyyatına33milyard
dollar,AzərbaycanisəAİyə15mil
yarddollarsərmayəyatırıb.Ölkə
mizdətəşkilataüzvölkələrin1600
şirkətifəaliyyətgöstərir.Qərbdən
yenitexnologiyavəinnovasiyanın
transferindəmaraqlıolanAzərbay
canAvropaİtifaqıiləkiçikvəorta
sahibkarlığıninkişafıiləbağlıəmək
daşlıqedir.Ocümlədən:
23ölkəiləikiqatvergitutma

aradanqaldırılıb;
18ölkəiləsərmayələrintəşviqi

vəqarşılıqlıqorunmasıhaqqında
sazişlərimzalanıb;
14ölkəiləhökumətlərarasıko

missiyayaradılıb.
Həmçinintərəfərarasındavi

zalarınsadələşdirilməsivəicazəsiz

yaşayanşəxslərinreadmissiyası
haqqındasazişlərimzalanıb.Azər
baycanAvropaİtifaqıilə“Tvin
ninq”,“TAIEX”,“SIGMA”,Texniki
Dəstək,BüdcəyəDəstəkalətləriçər
çivəsindədəəməkdaşlıqedir.
Lakintərəfərarasındamünasi

bətlərinsınağaçəkildiyivaxtlarda
olub.AzərbaycanAvropaİtifaqı
münasibətlərindənnarahatlıqke
çirənmüəyyəndairələrzamanza
manfəallaşaraqtərəfərarasında
anlaşılmazlıqyaratmağaçalışıb.
Qeydedəkki,Avropaİtifaqının

ŞərqTərəfdaşlığıvəAİölkələrinin
dövlətvəhökumətbaşçılarının,
AvropaKomissiyasıvəAİŞura
sırəhbərlərinin,həmçininAvropa
ParlamentivəAİnindigərstruk
turlarınınyüksəkvəzifəlirəsmilə
rininiştirakıilə2015ciildəRiqada
keçirilmişzirvəgörüşündənsonra
AvropaİtifaqıAzərbaycanmünasi
bətlərindəmahiyyətcəyenimərhələ
başlayıb.Dövlətimizingöstərdiyi
israrlımövqenəticəsindəAİrəhbər
şəxslərininölkəmizəsəfərləritəşkil
edilibvəqurumtərəfindənTərəf
daşlıqvəƏməkdaşlıqSazişiniəvəz
ləyəcəkyeniikitərəfisazişlayihəsi
üzrədanışıqlaramandatverilib.Bu
nunlada,Avropaİtifaqıilədialoq
dadahaoptimalvəbərabərhüquqlu
tərəfdaşlığaəsaslananəməkdaşlığın
bünövrəsiqoyulub.StratejiTərəf
daşlıqSazişikimiyenivəhərtərəfi
sazişinhazırlanmasıüçüntəşkilatla
danışıqlarabaşlanılıb.
AvropaİtifaqıŞurasınınPre

zidentiDonaldTuskundəvətiilə
2017ciilnoyabrın24dəkeçirilən
ŞərqTərəfdaşlığıSammitininple
narsessiyasındaiştirakedəncənab
PrezidentİlhamƏliyevçıxışında
deyib:“Avropaİtifaqıilətərəfdaşlıq
Azərbaycanınxaricisiyasətininəsas
prioritetlərindənbiridir.Azərbaycan
Avropaİtifaqınaüzvolan9ölkəilə
stratejitərəfdaşlıqbəyannamələri
qəbuledib.Bu,odeməkdirki,Avro
paİtifaqınaüzvölkələrinüçdəbiri
Azərbaycanıstratejitərəfdaşhesab
edir.Bu,gənc,müstəqilölkəüçün

çoxvacibdirvəəlbətəki,bizAvro
paİtifaqıiləAzərbaycanarasında
gələcəkrazılaşmanıstratejiəlaqələ
ringücləndirilməsindədahamü
hümbirmərhələhesabedirik”.
Xüsusiolaraqvurğulamalıyıq

ki,AvropaİtifaqıAzərbaycanın
ərazibütövlüyünü,suverenli
yinivəmüstəqilliyinidəstəkləyir.
Qurumaüzvölkələrinheçbiri
DağlıqQarabağdakıterrorçurejimi
tanımır.VŞərqTərəfdaşlığıSammi
tininBirgəBəyannaməsində(2017
ciil)Azərbaycanınərazibütövlüyü
vəsuverenliyibirdahadəstəklənib.
SənədindigərbəndindəŞərq
Tərəfdaşlığıölkələrininərazilərində
başverənbütünmünaqişələrin
beynəlxalqhüququnnormavə
prinsipləriəsasındahəllolunması
vurğulanıb.Ermənistantərəfinin
bubəndəonunişğalçımaraqlarına
cavabverənmaddələrinəlavə
edilməsicəhdləripuçaçıxıb.
2018ciiliyulun11dəAvropa

İtifaqıiləAzərbaycanarasında
qəbulolunmuş“TərəfdaşlıqPriori
tetləri”adlımühümsənəddədə
Azərbaycanınərazibütövlüyünə,
suverenliyinə,sərhədlərimizinto
xunulmazlığınadəstəkvəhörmət
ifadəedilib.2019cuiliyulun9da
AvropaİtifaqıŞurasınınPreziden
tiDonaldTuskunölkəmizəsəfəri
zamanıkeçiriləngörüşdəcənab
PrezidentİlhamƏliyevAzərbay
canınAvropaİtifaqıiləəlaqələrinə
daimböyükəhəmiyyətverdiyini
vurğulayaraq,“TərəfdaşlıqPriori
tetləri”nimühümsənədadlandırıb.
ErmənistandanAzərbaycanın

işğaledilmişərazilərinəmagistral
yolunçəkilməsiiləəlaqədarbuil
mayın11dəAvropaParlamen
tiüzvlərininbirgəbəyanatıisəöz
konkretliyivədəqiqmövqeyiilə
fərqlənib.SənəddəAvropaParla
mentininməruzəçiləriErmənistan
tərəfindənverilənbuqərarıbey
nəlxalqhüququnpozulmasıkimi
qiymətləndirib.Beləliklə,işğalfaktı
Avropaqurumlarıtərəfindənnöv
bətidəfətəsdiqolunub.

Bütünbuaddımlarındavamıola
raq,AzərbaycanAvropaİtifaqıilə
bərabərhüquqlutərəfdaşkimiiqtisa
divəsiyasiəməkdaşlığıgücləndir
məkəzmindədir.CənabPrezident
İlhamƏliyeviyunun18dəŞərqTə
rəfdaşlığıölkələrininvideokonfrans
formatındakeçirilənsammitindəki
çıxışındabirdahavurğulayıbki,
yenitərəfdaşlıqsazişiiləbağlıdanı
şıqlaryekunmərhələdədir,mətnin
90faiziartıqrazılaşdırılıb.Dövlət
başçısı2018ciildəBrüsseldəAzər
baycanvəAvropaİtifaqıarasında
parafanan“TərəfdaşlıqPrioritet
ləri”ndəhərikitərəfinmüstəqillik,
suverenlik,ərazibütövlüyüvəbey
nəlxalqsəviyyədətanınmışsərhəd
lərinintoxunulmazlığıprinsiplərinə
sadiqliyininəksolunduğunuxatır
ladaraqbildiribki,Ermənistanvə
Azərbaycanarasındaolanmünaqişə
eyniprinsiplərəsasındahəlledilmə
lidir.CənabPrezidentİlhamƏliyev
bəyanedibki,danışıqlarınmahiyyət
vəformatınıməhvetməyəçalışan
Ermənistanbaşnazirinindediyi
ninəksinəolaraq,DağlıqQarabağ
Ermənistandeyil,DağlıqQarabağ
Azərbaycandırvəbütündünyabu
nubelətanıyır.Azərbaycanınərazi
bütövlüyübərpaolunmalıdır!
Ümumilikdə,AzərbaycanAvro

paİtifaqımünasibətlərihərşeydən
əvvəlbərabərhüquqluvəqarşılıqlı
surətdəfaydalıəməkdaşlığaəsasla
nır.Əgərgələcəkdətəşkilatölkəmi
zəqarşıikilistandartsiyasətinəbaş
vurmasa,qəbuledilənqərarlarda
təzyiqelementləriolmasa,Azər
baycanlamünasibətlərindahasü
rətliinkişafınınşahidiolacağıq.
Demokratikinkişafyolututan,

insanhüquqvəazadlıqlarınınyük
səksəviyyədəmüdafiəsinitəmin
edənAzərbaycanqlobalməkanda
özününmüstəqilxaricisiyasətini
yürütməkiqtidarındadır.Suveren
liyimizintəminatçısıisəxalqaar
xalanaraq,heçbirxaricidövlətdən
asılıolmayanmüstəqildaxilivə
xaricisiyasəthəyatakeçirənPrezi
dentimizcənabİlhamƏliyevdir.
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İnkişafınagörəregionunlider
dövlətiolanAzərbaycanhəyatake
çirdiyidüşünülmüşvəməqsədyönlü
siyasətə,həmçininənağırməqamlar
dabeləvətəndaşlarınsağlamlığının
vətəhlükəsizliyininqorunması,o
cümlədənsosialmüdafiəsinintəmin
olunmasıistiqamətindəatılanad
dımlaragörədünyaüçünnümunə
təşkiledir.Dünyaölkələrininaylar
dıryeninövkoronavirus(COVID
19)infeksiyasıiləapardığımübarizə
fonundaölkəmizdəgörülənişlərin
timsalındabizbirdahabununşahi
diyik.Beləki,pandemiyanəticəsin
dəiqtisadiyyatımənfitəsirəməruz
qalanəksərölkələrmaliyyəyardımı
üçünmüvafiqbeynəlxalqqurumlara
müraciətedir,lakinAzərbaycanpan
demiyanınyaratdığıbütünçətinliklə
riöziqtisadiimkanlarıhesabınadəf
edəbilir.Heçşübhəsiz,buimkanları
əldəetməkməhzdüşünülmüşvə

məqsədyönlüsiyasət,cəmiyyətin
bütünsektorlarınıehtivaedənmü
tərəqqiislahatlar,ocümlədənsosial
iqtisadihəyatınmüxtəlifsahələrinin
inkişafıiləbağlıyerinəyetirilənmü
vafiqdövlətproqramlarınəticəsində
mümkünolub.
Məhzbununnəticəsidirki,bu

günAzərbaycandabütünsahələrdə
uğurlarəldəedilir.Ölkəmizdəqaza
nılanbuuğurlardangənclərəxüsusi
paydüşürdesək,heçdəyanılmarıq.
Əslində,gənclərinbuməsələdəfərq
ləndirilməsi,onlarınirəliçəkilməsi
heçdətəsadüfideyil.Bu,Uluöndər
HeydərƏliyevtərəfindənəsasıqo
yulansiyasətin,ənənəninuğurla
davametdirilməsininnəticəsidir.
Əlbətə,həmÜmummillilider,

həmdəcənabPrezidentingənclər
ləbağlıimzaladıqlarıfərmanlar,
sərəncamlar,təsdiqlənənmüvafiq
dövlətproqramlarıbarədəsaat

larla,bəlkədəgünlərlədanışmaq,
yazmaqolar.Ancaqhesabedirəm
ki,sadəcəUluöndərin1994cü
ildə“GənclərvəİdmanNazirliyi
ninyaradılmasıhaqqında”Fərman
imzalamasını,həmçininbugün
gənclərəbütünsahələrdəözimkan
larınınümayişetdirməküçünhər
cürşəraitinyaradılmasını,müxtəlif
vəzifətəyinatlarındabacarıqlıgənc
kadrlaraxüsusiönəmverilməsini
xatırlatmaqlaölkəmizdəgəncnəslə
hansıdəyərinverildiyiniqeydet
məkolar.
Onudademəyiözüməborcbi

lirəmki,Azərbaycandövləti,eyni
zamanda,gənclərinvətənpərvər
lik,azərbaycançılıqvədövlətçilik,
millimənəvidəyərlərimizəhörmət
ruhundatərbiyəolunmasıməsələ
sinəxüsusihəssaslıqlayanaşır.Yəni
dövlətinsiyasətiondanibarətdirki,
Azərbaycangəncləribilikli,savadlı,
vətənəbağlıolsunlarvəölkəmizin
gələcəkinkişafınatöhfələriniver
sinlər.
Öznövbəsindəgənclərimizdə

dövlətimiz,şəxsəncənabPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənonlarabəs
lənənümidləridoğruldurlar.Yəni
Azərbaycangənclərivətənpərvər
dir,milliruhdatərbiyəalırvəson
hadisələrdəbunubirdahatəsdiq
etdi.Məlumdurki,Azərbaycan
özününərazibütövlüyününpozul
masıfaktıiləheçvaxtbarışmayıb
vəbundansonradabarışmayacaq.
Ölkəmizbizimüçünbirnömrəli
milliməsələolanDağlıqQarabağ
problemininhəllindəbeləprinsipial
yanaşmasərgiləyərkənilknövbədə
özününordusunaarxalanır.
AzərbaycanErmənistandövlət

sərhədininTovuzrayonuistiqamə
tindəişğalçıdövlətinhərbiböl
mələrininiyulun12dəvəsonrakı
günlərdətörətdikləritəxribatların
qarşısınınqətiyyətləalınmasısilahlı
qüvvələrimizinzəfərtarixinənöv
bətişanlısəhifəkimiyazılıb.Təbii
ki,ordumuzunbuuğurlarıhəmdə
ordudaxidmətedəngənclərinvə
tənpərvərlikruhundanasılıdır.

Təsadüfideyilki,Azərbaycan
cəmiyyəti,ocümlədəndəgəncləri
mizhəminvaxtdüşməntəxribatının
qarşısınırəşadətləalanordumuza
qətiyyətlidəstəkgöstərdilər.
Gənclərimizəyaradılanhərtərəf

lişəraitdəndanışarkən,təbiiolaraq
onlarıntəhsiliməsələsinə,dahadoğ
rusu,dövlətimizinbusahədəatdığı
addımlaradadiqqətyetirməkyerinə
düşər.Məlumolduğukimi,ölkəmiz
dəhərbirsahədəmüşahidəolunan
dinamikinkişaftəhsilsektorunda
daaşkarşəkildənəzərəçarpır.Onu
daqeydedimki,təhsilininkişafı
istiqamətindəhəyatakeçirilənişlər
davamlıxarakterdaşıyırvəpande
miyadövründəatılanaddımlarbunu
birdahatəsdiqləyir.
DigərtərəfdəncənabPrezident

İlhamƏliyevin,ocümlədənBirin
civitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınxüsusidiqqətvəqayğısı
sayəsindəölkəmizdəidmanıninkişa
fıistiqamətindədəönəmliaddımlar
atılıbki,budayenəgənclərimizin
dahasağlamböyüməsinəhesabla
nanuğurlubirsiyasətdir.İdmançı

larımızınnüfuzlubeynəlxalqidman
yarışlarındauğurlarqazanmalarıisə
busahədəçəkilənzəhmətinhədər
getmədiyinitəsdiqləyir.
Fikrimcə,yuxarıdasadalananlar

ölkəmizdəgənclərəyaradılanşə
rait,onlaragöstərilənetimadbarədə
dəyərlioxucularımızdamüəyyən
təsəvvürformalaşdıracaqvəəslində,
buradanöqtəqoymaqolardı.Lakin
bu,birhəqiqətdirki,dünyasürətlə
yenilənir,dəyişirvəbudəyişimdən
kənardaqalmamaqüçünölkəmizdə
digərsahələrləyanaşıgənclərsiyasə
tində,bununlabağlıqərarvəqanun
lardadadavamlıyeniliklərinedilməsi
vacibdir.Təbiiki,buişdəəsasməsu
liyyətbizlərinMilliMəclisinGənclər
vəidmankomitəsininüzərinədüşür.
Bizdəbuvəzifəninöhdəsindənla
yiqincəgəlməküçündavamlıolaraq
gənclərvəidmantəşkilatları,həm
çinindövlətorqanlarıiləyaxından
əməkdaşlıqedirik.Birsözlə,Azərbay
cangəncliyininsağlam,vətənpərvər,
bilikliböyüməsivəyeniləşəndünya
iləayaqlaşabilməsiüçünlazımolan
bütünaddımlaratılır.

Azərbaycan gəncliyinin sağlam, vətənpərvər, 
 bilikli böyüməsi və yeniləşən dünya ilə ayaqlaşa 
bilməsi üçün lazım olan bütün addımlar atılır

Mütərəqqi dövlət siyasəti 
gənclərə geniş imkanlar yaradıb

Vüqar İskəndərov
MilliMəclisindeputatı

Bütünsahələrdəhərtərəfi
inkişafedəngənclərimiz
bugünölkəmizinənşərəfi

anındada-Vətənmüharibəsində
dəüzərinədüşənməsuliyyətihiss
edirvəönsıralardadayanmağı
özlərinəşərəfbilirlər.AliBaşKo-
mandanİlhamƏliyevinçağırışına
cavabverənonminlərləgəncimiz
SəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağı-
rışüzrəDövlətXidmətinəmüraciət
edərəkkönüllüşəkildədöyüşlərdə
iştiraketməkistəyinibildirib.Belə
vətənpərvərgənclərimizinsayının
çoxolması,əlbəttə,ordumuzun
rəşadətiniartırır;bununnəticə-
sidirki,deqredasiyayauğramış
Ermənistanhərbiqüvvələrinəgöz
açmağaimkanvermirlər.Əlbət-
tə,müasirgənclərimizdərkedir
ki,bugünapardıqlarımübarizə
haqqmübarizəsidir.Onlartorpaq-
larımızınazadolunması,Şuşada,
XankəndidəAzərbaycanbayrağı-
nındalğalanmasıyolundacanla-
rındanbeləkeçməyəhazırdırlar.
Onagörədəbizimdüşmənlərimiz
kimimuzdludöyüşçüaxtarmağa
ehtiyacımızyoxdur.Beləgənclə-
riolanordu,əlbəttə,dünyanınən
güclüordularındanbiridir.Onların
AliBaşKomandanınətrafındasıx
birləşməsi,hərandöyüşəhazır
olmasıbizibirdahaəminedirki,
tezliklədüşmənlərimizəelədərs
verəcəyikki,onlarbirdahabizim
torpaqlaragözdikəbilməyəcək.
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çirdiyidüşünülmüşvəməqsədyönlü
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dabeləvətəndaşlarınsağlamlığının
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cümlədənsosialmüdafiəsinintəmin
olunmasıistiqamətindəatılanad
dımlaragörədünyaüçünnümunə
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19)infeksiyasıiləapardığımübarizə
fonundaölkəmizdəgörülənişlərin
timsalındabizbirdahabununşahi
diyik.Beləki,pandemiyanəticəsin
dəiqtisadiyyatımənfitəsirəməruz
qalanəksərölkələrmaliyyəyardımı
üçünmüvafiqbeynəlxalqqurumlara
müraciətedir,lakinAzərbaycanpan
demiyanınyaratdığıbütünçətinliklə
riöziqtisadiimkanlarıhesabınadəf
edəbilir.Heçşübhəsiz,buimkanları
əldəetməkməhzdüşünülmüşvə

məqsədyönlüsiyasət,cəmiyyətin
bütünsektorlarınıehtivaedənmü
tərəqqiislahatlar,ocümlədənsosial
iqtisadihəyatınmüxtəlifsahələrinin
inkişafıiləbağlıyerinəyetirilənmü
vafiqdövlətproqramlarınəticəsində
mümkünolub.
Məhzbununnəticəsidirki,bu

günAzərbaycandabütünsahələrdə
uğurlarəldəedilir.Ölkəmizdəqaza
nılanbuuğurlardangənclərəxüsusi
paydüşürdesək,heçdəyanılmarıq.
Əslində,gənclərinbuməsələdəfərq
ləndirilməsi,onlarınirəliçəkilməsi
heçdətəsadüfideyil.Bu,Uluöndər
HeydərƏliyevtərəfindənəsasıqo
yulansiyasətin,ənənəninuğurla
davametdirilməsininnəticəsidir.
Əlbətə,həmÜmummillilider,

həmdəcənabPrezidentingənclər
ləbağlıimzaladıqlarıfərmanlar,
sərəncamlar,təsdiqlənənmüvafiq
dövlətproqramlarıbarədəsaat

larla,bəlkədəgünlərlədanışmaq,
yazmaqolar.Ancaqhesabedirəm
ki,sadəcəUluöndərin1994cü
ildə“GənclərvəİdmanNazirliyi
ninyaradılmasıhaqqında”Fərman
imzalamasını,həmçininbugün
gənclərəbütünsahələrdəözimkan
larınınümayişetdirməküçünhər
cürşəraitinyaradılmasını,müxtəlif
vəzifətəyinatlarındabacarıqlıgənc
kadrlaraxüsusiönəmverilməsini
xatırlatmaqlaölkəmizdəgəncnəslə
hansıdəyərinverildiyiniqeydet
məkolar.
Onudademəyiözüməborcbi

lirəmki,Azərbaycandövləti,eyni
zamanda,gənclərinvətənpərvər
lik,azərbaycançılıqvədövlətçilik,
millimənəvidəyərlərimizəhörmət
ruhundatərbiyəolunmasıməsələ
sinəxüsusihəssaslıqlayanaşır.Yəni
dövlətinsiyasətiondanibarətdirki,
Azərbaycangəncləribilikli,savadlı,
vətənəbağlıolsunlarvəölkəmizin
gələcəkinkişafınatöhfələriniver
sinlər.
Öznövbəsindəgənclərimizdə

dövlətimiz,şəxsəncənabPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənonlarabəs
lənənümidləridoğruldurlar.Yəni
Azərbaycangənclərivətənpərvər
dir,milliruhdatərbiyəalırvəson
hadisələrdəbunubirdahatəsdiq
etdi.Məlumdurki,Azərbaycan
özününərazibütövlüyününpozul
masıfaktıiləheçvaxtbarışmayıb
vəbundansonradabarışmayacaq.
Ölkəmizbizimüçünbirnömrəli
milliməsələolanDağlıqQarabağ
problemininhəllindəbeləprinsipial
yanaşmasərgiləyərkənilknövbədə
özününordusunaarxalanır.
AzərbaycanErmənistandövlət

sərhədininTovuzrayonuistiqamə
tindəişğalçıdövlətinhərbiböl
mələrininiyulun12dəvəsonrakı
günlərdətörətdikləritəxribatların
qarşısınınqətiyyətləalınmasısilahlı
qüvvələrimizinzəfərtarixinənöv
bətişanlısəhifəkimiyazılıb.Təbii
ki,ordumuzunbuuğurlarıhəmdə
ordudaxidmətedəngənclərinvə
tənpərvərlikruhundanasılıdır.

Təsadüfideyilki,Azərbaycan
cəmiyyəti,ocümlədəndəgəncləri
mizhəminvaxtdüşməntəxribatının
qarşısınırəşadətləalanordumuza
qətiyyətlidəstəkgöstərdilər.
Gənclərimizəyaradılanhərtərəf

lişəraitdəndanışarkən,təbiiolaraq
onlarıntəhsiliməsələsinə,dahadoğ
rusu,dövlətimizinbusahədəatdığı
addımlaradadiqqətyetirməkyerinə
düşər.Məlumolduğukimi,ölkəmiz
dəhərbirsahədəmüşahidəolunan
dinamikinkişaftəhsilsektorunda
daaşkarşəkildənəzərəçarpır.Onu
daqeydedimki,təhsilininkişafı
istiqamətindəhəyatakeçirilənişlər
davamlıxarakterdaşıyırvəpande
miyadövründəatılanaddımlarbunu
birdahatəsdiqləyir.
DigərtərəfdəncənabPrezident

İlhamƏliyevin,ocümlədənBirin
civitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınxüsusidiqqətvəqayğısı
sayəsindəölkəmizdəidmanıninkişa
fıistiqamətindədəönəmliaddımlar
atılıbki,budayenəgənclərimizin
dahasağlamböyüməsinəhesabla
nanuğurlubirsiyasətdir.İdmançı

larımızınnüfuzlubeynəlxalqidman
yarışlarındauğurlarqazanmalarıisə
busahədəçəkilənzəhmətinhədər
getmədiyinitəsdiqləyir.
Fikrimcə,yuxarıdasadalananlar

ölkəmizdəgənclərəyaradılanşə
rait,onlaragöstərilənetimadbarədə
dəyərlioxucularımızdamüəyyən
təsəvvürformalaşdıracaqvəəslində,
buradanöqtəqoymaqolardı.Lakin
bu,birhəqiqətdirki,dünyasürətlə
yenilənir,dəyişirvəbudəyişimdən
kənardaqalmamaqüçünölkəmizdə
digərsahələrləyanaşıgənclərsiyasə
tində,bununlabağlıqərarvəqanun
lardadadavamlıyeniliklərinedilməsi
vacibdir.Təbiiki,buişdəəsasməsu
liyyətbizlərinMilliMəclisinGənclər
vəidmankomitəsininüzərinədüşür.
Bizdəbuvəzifəninöhdəsindənla
yiqincəgəlməküçündavamlıolaraq
gənclərvəidmantəşkilatları,həm
çinindövlətorqanlarıiləyaxından
əməkdaşlıqedirik.Birsözlə,Azərbay
cangəncliyininsağlam,vətənpərvər,
bilikliböyüməsivəyeniləşəndünya
iləayaqlaşabilməsiüçünlazımolan
bütünaddımlaratılır.

Azərbaycan gəncliyinin sağlam, vətənpərvər,
 bilikli böyüməsi və yeniləşən dünya ilə ayaqlaşa 
bilməsi üçün lazım olan bütün addımlar atılır

Mütərəqqi dövlət siyasəti 
gənclərə geniş imkanlar yaradıb

Vüqar İskəndərov
MilliMəclisindeputatı

Bütünsahələrdəhərtərəfi
inkişafedəngənclərimiz
bugünölkəmizinənşərəfi

anındada-Vətənmüharibəsində
dəüzərinədüşənməsuliyyətihiss
edirvəönsıralardadayanmağı
özlərinəşərəfbilirlər.AliBaşKo-
mandanİlhamƏliyevinçağırışına
cavabverənonminlərləgəncimiz
SəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağı-
rışüzrəDövlətXidmətinəmüraciət
edərəkkönüllüşəkildədöyüşlərdə
iştiraketməkistəyinibildirib.Belə
vətənpərvərgənclərimizinsayının
çoxolması,əlbəttə,ordumuzun
rəşadətiniartırır;bununnəticə-
sidirki,deqredasiyayauğramış
Ermənistanhərbiqüvvələrinəgöz
açmağaimkanvermirlər.Əlbət-
tə,müasirgənclərimizdərkedir
ki,bugünapardıqlarımübarizə
haqqmübarizəsidir.Onlartorpaq-
larımızınazadolunması,Şuşada,
XankəndidəAzərbaycanbayrağı-
nındalğalanmasıyolundacanla-
rındanbeləkeçməyəhazırdırlar.
Onagörədəbizimdüşmənlərimiz
kimimuzdludöyüşçüaxtarmağa
ehtiyacımızyoxdur.Beləgənclə-
riolanordu,əlbəttə,dünyanınən
güclüordularındanbiridir.Onların
AliBaşKomandanınətrafındasıx
birləşməsi,hərandöyüşəhazır
olmasıbizibirdahaəminedirki,
tezliklədüşmənlərimizəelədərs
verəcəyikki,onlarbirdahabizim
torpaqlaragözdikəbilməyəcək.
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AFƏTHƏSƏNOVA
HörmətliAfətxanım!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı, ta  nın  mış ic  ti  mai xa  di  mi yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm.
Siz Azər  bay  ca  nın dil  bər gu  şə  lə  rin  dən olan Qu  ba  da dün  ya  ya göz aç  mış, bu  ra  da bö  yü  müş və or  ta təh  sil al  mı  sı  nız. İlk 

əmək fəaliy  yə  ti  nə də doğ  ma ra  yo  nu  nuz  da sa  də zəh  mət ada  mı ki  mi baş  la  mı  sı  nız. Gənc yaş  la  rı  nız  dan el  mə, təh  si  lə, ic  ti  mai 
iş  lə  rə bö  yük ma  raq gös  tər  di  yi  niz  dən bö  yük ar  zu  lar  la Mosk  va şə  hə  ri  nə yol  lan  mış, Ümu  mitt   i  faq Le  nin Kom  mu  nist Gənc -
lər İtt   i  fa  qı (ÜLK  Gİ) Mər  kə  zi Ko  mi  tə  si ya  nın  da Ali Kom  so  mol Mək  tə  bi  nə da  xil ol  muş, ta  rix  çi ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lən  mi  si  niz.

Təh  si  li  ni  zi ba  şa vur  duq  dan son  ra doğ  ma el-oba  nı  za qa  yı  da  raq kom  so  mol və par  ti  ya işin  də təq  di  rə  la  yiq fəaliy  yət 
gös  tər  miş, gənc  lə  rin ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lər  də fəal iş  ti  ra  kı üçün bö  yük əmək sərf et  mi  si  niz. 

Siz hə  ya  tı  nı  zın bir ne  çə ili  ni şə  rəfl   i müəl  lim  lik pe  şə  si  nə həsr et  miş, gənc nəs  lə ta  rix el  mi  nin sir  lə  ri  ni öy  rət  mi  si  niz. 
Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  ti  nin “Türk-slav  yan əla  qə  lə  ri” el  mi-təd  qi  qat la  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın el  mi iş  çi  si ola  raq ça  lış  mı  sı  nız.

Son  ra  lar Qu  ba və Su  ra  xa  nı ra  yon  la  rı ic  ra ha  ki  miy  yət  lə  ri baş  çı  la  rı  nın müavi  ni ki  mi fəaliy  yə  ti  ni  zi da  vam et  dir  mi  si -
niz. İş  lə  di  yi  niz və rəh  bər  lik et  di  yi  niz bü  tün kol  lek  tiv  lər  də vic  dan  lı, mə  su  liy  yət  li, zəh  mət  se  vər bir in  san ki  mi ta  nın  mış, 
in  san  la  ra fər  di ya  naş  ma tər  zi  niz, sə  mi  mi və meh  ri  ban mü  na  si  bə  ti  niz  lə hər bir kə  sin də  rin rəğ  bə  ti  ni qa  zan  mı  sı  nız.

Bu ki  mi key  fi y  yət  lə  ri  niz sa  yə  sin  də öl  kə hə  ya  tın  da baş ve  rən ha  di  sə  lə  rə yük  sək və  tən  daş  lıq möv  qe  yin  dən ya  na  şan 
YAP üz  vü ki  mi se  çi  ci  lə  rin eti  ma  dı  nı qa  za  na  raq VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə de  pu  tat se  çil  mi  si  niz. Siz doğ  ma Azər  bay  ca  nı -
mız  da 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, par  la  men  tin 
Tə  bii eh  ti  yat  lar, ener  ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya, Elm və təh  sil ko  mi  tə  lə  ri  nin üz  vü ki  mi qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na la  yiq  li töh  fə  lər 
ve  rir  si  niz. 

Mil  li Məc  li  sin Çe  xi  ya, İs  pa  ni  ya, İta  li  ya, Ru  si  ya, Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup -
la  rı  nın üz  vü ki  mi par  la  men  tin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da səy  lə  ri  ni  zi əsir  gə  mir  si  niz. Se  çi  ci  lə  ri  niz  lə mü  tə  ma  di 
ola  raq gö  rü  şür, on  la  rın qay  ğı  la  rı ilə ma  raq  la  nır, prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə kö  mək  lik gös  tə  rir  si  niz. 
HörmətliAfətxanım!
Si  zi bir da  ha yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə ürək  dən təb  rik edir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı, ailə səadə  ti, 

fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,3sentyabr2020-ciil

ƏZİZƏLƏKBƏROV-60
HörmətliƏzizmüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı, ta  nın  mış zi  ya  lı -

nı, fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə 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 tə  lə  bə  lik il  lə  rin  dən el  mə ma  ra  ğı  nız -
la fərq  lən  miş, Azər  bay  can  Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  ni 
bi  tir  dik  dən son  ra müəl  lim ki  mi əmək fəaliy  yə  ti  nə 
baş  la  mı  sı  nız. La  kin 1988-ci il  də Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si nə  ti  cə  sin  də 
Siz də min  lər  lə soy  da  şı  mız ki  mi Er  mə  nis  ta  nın Ve  di 
ra  yo  nun  dan - doğ  ma yur  du  nuz  dan de  por  ta  si  ya 
edil  miş, Ba  kı şə  hə  rin  də məs  kun  laş  mı  sı  nız. 

Siz Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın 
Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tun  da fəaliy  yə  tə baş  la  mış, el  mi 
araş  dır  ma  lar apar  mı  sı  nız. Uğur  lu el  mi araş  dır  ma  la  rı  nı  zın nə  ti  cə  si ola  raq 1992-ci il  də dis  ser  ta  si  ya mü  da  fi ə edə  rək fi  -
lo  lo  gi  ya elm  lə  ri na  mi  zə  di (fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru) el  mi də  rə  cə  si  ni al  mı  sı  nız. Siz AMEA-nın Ədə  biy  yat İns  ti  tu -
tun  da el  mi iş  çi, bö  yük el  mi iş  çi, böl  mə mü  di  ri və  zi  fə  lə  rin  də ça  lış  mış, bu elm oca  ğı  nın Folk  lor İns  ti  tu  tu  nun şö  bə mü  di  ri 
ol  muş, ha  zır  da hə  min ins  ti  tu  tun apa  rı  cı el  mi iş  çi  si ki  mi fəaliy  yə  ti  ni  zi da  vam et  di  rir  si  niz. Bu sa  hə  də  ki uğur  lu fəaliy  yə -
ti  niz nə  ti  cə  sin  də 2012-ci il  də folk  lor  şü  nas  lıq üz  rə do  sent el  mi adı  na la  yiq gö  rül  mü  sü  nüz. Azər  bay  can  lı  la  rın qaç  qın  lıq 
ta  ri  xi, de  por  ta  si  ya və soy  qı  rı  m ta  ri  xi, xal  qı  mı  zın mə  də  niy  yə  ti, folk  lo  ru və “er  mə  ni mə  sə  lə  si”nin if  şa  sı ilə bağ  lı el  mi 
araş  dır  ma  la  rı  nız çox də  yər  li  dir.

Öl  kə  nin el  mi-ədə  bi ic  ti  maiy  yə  ti Si  zi on  lar  la ki  ta  bın, yüz  lər  lə el  mi, el  mi-pub  li  sist mə  qa  lə  nin müəl  li  fi  ki  mi yax  şı ta  nı  yır.
1991-1998-ci il  lər  də mət  buat  da ça  lı  şar  kən Siz “Ana və  tən”, “Ağ  rı  dağ” qə  zet  lə  ri  nin baş re  dak  to  ru, “Xalq qə  ze  ti”nin 

şö  bə mü  di  ri ol  muş, “Hə  sən bəy Zər  da  bi”, “Qı  zıl qə  ləm” me  dia mü  ka  fat  la  rı  na la  yiq gö  rül  mü  sü  nüz. Azər  bay  can Ya  zı -
çı  lar Bir  li  yi  nin və Azər  bay  can Jur  na  list  lər Bir  li  yi  nin üz  vü  sü  nüz.

Siz həm də Azər  bay  can Qaç  qın  lar Cə  miy  yə  ti  nin səd  ri, Azər  bay  can Mil  li En  sik  lo  pe  di  ya  sı  nın həm  müəl  lifl   ə  rin  dən bi -
ri, “Ağ  rı  dağ” Nəş  riy  ya  tı  nın di  rek  to  ru və Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən əra  zi  lə  ri  mi  zin iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  na dəy  miş 
zi  ya  nın he  sab  lan  ma  sı üz  rə İş  çi Qru  pu  nun üz  vü  sü  nüz.

Xal  qın zi  ya  lı  sı ki  mi qa  zan  dı  ğı  nız hör  mət və eh  ti  ram Si  zə VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də de  pu  tat man  da  tı qa -
zan  dı  rıb. Bu gün müs  tə  qil Azər  bay  can par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı, Mil  li Məc  li  sin Əmək və so  sial si  ya  sət və Mə  də  niy  yət 
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, Tür  ki  yə, İran, Ma  ca  rıs  tan, Öz  bə  kis  tan və 
Türk  mə  nis  tan  la par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rın  da fəaliy  yət gös  tə  rir  si  niz. 

Hör  mət  li Əziz müəl  lim! 
Gör  kəm  li alim, fəal ic  ti  mai xa  dim, Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin şə  rəfl   i adı ilə bağ  lı olan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı -

nın üz  vü ki  mi  Siz ge  niş ic  ti  maiy  yə  tin rəğ  bə  ti  ni qa  zan  mı  sı  nız. 
Si  zi 60 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı ar  zu  la  yır, 

çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni  uğur  lar di  lə  yi  rəm. 
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,5oktyabr2020-ciil
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AFƏTHƏSƏNOVA
HörmətliAfətxanım!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı, ta  nın  mış ic  ti  mai xa  di  mi yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm.
Siz Azər  bay  ca  nın dil  bər gu  şə  lə  rin  dən olan Qu  ba  da dün  ya  ya göz aç  mış, bu  ra  da bö  yü  müş və or  ta təh  sil al  mı  sı  nız. İlk 

əmək fəaliy  yə  ti  nə də doğ  ma ra  yo  nu  nuz  da sa  də zəh  mət ada  mı ki  mi baş  la  mı  sı  nız. Gənc yaş  la  rı  nız  dan el  mə, təh  si  lə, ic  ti  mai 
iş  lə  rə bö  yük ma  raq gös  tər  di  yi  niz  dən bö  yük ar  zu  lar  la Mosk  va şə  hə  ri  nə yol  lan  mış, Ümu  mitt   i  faq Le  nin Kom  mu  nist Gənc -
lər İtt   i  fa  qı (ÜLK  Gİ) Mər  kə  zi Ko  mi  tə  si ya  nın  da Ali Kom  so  mol Mək  tə  bi  nə da  xil ol  muş, ta  rix  çi ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lən  mi  si  niz.

Təh  si  li  ni  zi ba  şa vur  duq  dan son  ra doğ  ma el-oba  nı  za qa  yı  da  raq kom  so  mol və par  ti  ya işin  də təq  di  rə  la  yiq fəaliy  yət 
gös  tər  miş, gənc  lə  rin ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lər  də fəal iş  ti  ra  kı üçün bö  yük əmək sərf et  mi  si  niz. 

Siz hə  ya  tı  nı  zın bir ne  çə ili  ni şə  rəfl   i müəl  lim  lik pe  şə  si  nə həsr et  miş, gənc nəs  lə ta  rix el  mi  nin sir  lə  ri  ni öy  rət  mi  si  niz. 
Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  ti  nin “Türk-slav  yan əla  qə  lə  ri” el  mi-təd  qi  qat la  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın el  mi iş  çi  si ola  raq ça  lış  mı  sı  nız.

Son  ra  lar Qu  ba və Su  ra  xa  nı ra  yon  la  rı ic  ra ha  ki  miy  yət  lə  ri baş  çı  la  rı  nın müavi  ni ki  mi fəaliy  yə  ti  ni  zi da  vam et  dir  mi  si -
niz. İş  lə  di  yi  niz və rəh  bər  lik et  di  yi  niz bü  tün kol  lek  tiv  lər  də vic  dan  lı, mə  su  liy  yət  li, zəh  mət  se  vər bir in  san ki  mi ta  nın  mış, 
in  san  la  ra fər  di ya  naş  ma tər  zi  niz, sə  mi  mi və meh  ri  ban mü  na  si  bə  ti  niz  lə hər bir kə  sin də  rin rəğ  bə  ti  ni qa  zan  mı  sı  nız.

Bu ki  mi key  fi y  yət  lə  ri  niz sa  yə  sin  də öl  kə hə  ya  tın  da baş ve  rən ha  di  sə  lə  rə yük  sək və  tən  daş  lıq möv  qe  yin  dən ya  na  şan 
YAP üz  vü ki  mi se  çi  ci  lə  rin eti  ma  dı  nı qa  za  na  raq VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə de  pu  tat se  çil  mi  si  niz. Siz doğ  ma Azər  bay  ca  nı -
mız  da 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, par  la  men  tin 
Tə  bii eh  ti  yat  lar, ener  ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya, Elm və təh  sil ko  mi  tə  lə  ri  nin üz  vü ki  mi qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na la  yiq  li töh  fə  lər 
ve  rir  si  niz. 

Mil  li Məc  li  sin Çe  xi  ya, İs  pa  ni  ya, İta  li  ya, Ru  si  ya, Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup -
la  rı  nın üz  vü ki  mi par  la  men  tin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da səy  lə  ri  ni  zi əsir  gə  mir  si  niz. Se  çi  ci  lə  ri  niz  lə mü  tə  ma  di 
ola  raq gö  rü  şür, on  la  rın qay  ğı  la  rı ilə ma  raq  la  nır, prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə kö  mək  lik gös  tə  rir  si  niz. 
HörmətliAfətxanım!
Si  zi bir da  ha yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə ürək  dən təb  rik edir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı, ailə səadə  ti, 

fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,3sentyabr2020-ciil

ƏZİZƏLƏKBƏROV-60
HörmətliƏzizmüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı, ta  nın  mış zi  ya  lı -

nı, fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə 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 tə  lə  bə  lik il  lə  rin  dən el  mə ma  ra  ğı  nız -
la fərq  lən  miş, Azər  bay  can  Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  ni 
bi  tir  dik  dən son  ra müəl  lim ki  mi əmək fəaliy  yə  ti  nə 
baş  la  mı  sı  nız. La  kin 1988-ci il  də Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si nə  ti  cə  sin  də 
Siz də min  lər  lə soy  da  şı  mız ki  mi Er  mə  nis  ta  nın Ve  di 
ra  yo  nun  dan - doğ  ma yur  du  nuz  dan de  por  ta  si  ya 
edil  miş, Ba  kı şə  hə  rin  də məs  kun  laş  mı  sı  nız. 

Siz Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın 
Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tun  da fəaliy  yə  tə baş  la  mış, el  mi 
araş  dır  ma  lar apar  mı  sı  nız. Uğur  lu el  mi araş  dır  ma  la  rı  nı  zın nə  ti  cə  si ola  raq 1992-ci il  də dis  ser  ta  si  ya mü  da  fi ə edə  rək fi  -
lo  lo  gi  ya elm  lə  ri na  mi  zə  di (fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru) el  mi də  rə  cə  si  ni al  mı  sı  nız. Siz AMEA-nın Ədə  biy  yat İns  ti  tu -
tun  da el  mi iş  çi, bö  yük el  mi iş  çi, böl  mə mü  di  ri və  zi  fə  lə  rin  də ça  lış  mış, bu elm oca  ğı  nın Folk  lor İns  ti  tu  tu  nun şö  bə mü  di  ri 
ol  muş, ha  zır  da hə  min ins  ti  tu  tun apa  rı  cı el  mi iş  çi  si ki  mi fəaliy  yə  ti  ni  zi da  vam et  di  rir  si  niz. Bu sa  hə  də  ki uğur  lu fəaliy  yə -
ti  niz nə  ti  cə  sin  də 2012-ci il  də folk  lor  şü  nas  lıq üz  rə do  sent el  mi adı  na la  yiq gö  rül  mü  sü  nüz. Azər  bay  can  lı  la  rın qaç  qın  lıq 
ta  ri  xi, de  por  ta  si  ya və soy  qı  rı  m ta  ri  xi, xal  qı  mı  zın mə  də  niy  yə  ti, folk  lo  ru və “er  mə  ni mə  sə  lə  si”nin if  şa  sı ilə bağ  lı el  mi 
araş  dır  ma  la  rı  nız çox də  yər  li  dir.

Öl  kə  nin el  mi-ədə  bi ic  ti  maiy  yə  ti Si  zi on  lar  la ki  ta  bın, yüz  lər  lə el  mi, el  mi-pub  li  sist mə  qa  lə  nin müəl  li  fi  ki  mi yax  şı ta  nı  yır.
1991-1998-ci il  lər  də mət  buat  da ça  lı  şar  kən Siz “Ana və  tən”, “Ağ  rı  dağ” qə  zet  lə  ri  nin baş re  dak  to  ru, “Xalq qə  ze  ti”nin 

şö  bə mü  di  ri ol  muş, “Hə  sən bəy Zər  da  bi”, “Qı  zıl qə  ləm” me  dia mü  ka  fat  la  rı  na la  yiq gö  rül  mü  sü  nüz. Azər  bay  can Ya  zı -
çı  lar Bir  li  yi  nin və Azər  bay  can Jur  na  list  lər Bir  li  yi  nin üz  vü  sü  nüz.

Siz həm də Azər  bay  can Qaç  qın  lar Cə  miy  yə  ti  nin səd  ri, Azər  bay  can Mil  li En  sik  lo  pe  di  ya  sı  nın həm  müəl  lifl   ə  rin  dən bi -
ri, “Ağ  rı  dağ” Nəş  riy  ya  tı  nın di  rek  to  ru və Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən əra  zi  lə  ri  mi  zin iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  na dəy  miş 
zi  ya  nın he  sab  lan  ma  sı üz  rə İş  çi Qru  pu  nun üz  vü  sü  nüz.

Xal  qın zi  ya  lı  sı ki  mi qa  zan  dı  ğı  nız hör  mət və eh  ti  ram Si  zə VI ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də de  pu  tat man  da  tı qa -
zan  dı  rıb. Bu gün müs  tə  qil Azər  bay  can par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı, Mil  li Məc  li  sin Əmək və so  sial si  ya  sət və Mə  də  niy  yət 
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, Tür  ki  yə, İran, Ma  ca  rıs  tan, Öz  bə  kis  tan və 
Türk  mə  nis  tan  la par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rın  da fəaliy  yət gös  tə  rir  si  niz. 

Hör  mət  li Əziz müəl  lim! 
Gör  kəm  li alim, fəal ic  ti  mai xa  dim, Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin şə  rəfl   i adı ilə bağ  lı olan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı -

nın üz  vü ki  mi  Siz ge  niş ic  ti  maiy  yə  tin rəğ  bə  ti  ni qa  zan  mı  sı  nız. 
Si  zi 60 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı ar  zu  la  yır, 

çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni  uğur  lar di  lə  yi  rəm. 
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,5oktyabr2020-ciil
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QAYĞI QAYĞI

ÜmummilliliderHey
dərƏliyevinbaşladığı
sosialsiyasətiuğurla

davametdirəncənabPrezident
İlhamƏliyevinsosialsiyasətinin
təməlindəikiəsasprinsipdayanır:
sosialədalətvəsosialrifah.Heç
təsadüfideyildirki,bizimdövlət
büdcəmizdəsosialxərclərinpayı
nın30%dənyüksəkolmasıartıq
ənənəhalınıalmışdır.
PrezidentİlhamƏliyevinsosial

siyasətininhəyatakeçirilməsin
dəAzərbaycanRespublikasının
BirincivitseprezidentiMehriban
xanımƏliyevanınxüsusiiştirakını
qeydetməliyik.Bütünictimaisiya
sifəaliyyətiboyuhumanitar,sosial
sahələridaimdiqqətmərkəzində
saxlayanMehribanxanımƏliyeva
ölkəPrezidentiİlhamƏliyevinso
sialsiyasətkursununuğurlareal
laşmasındaənböyüksilahdaşıdır.
MehribanxanımƏliyevanıntəşəb
büsüiləbirçoxsosial,humanitar
layihələrin,ocümlədənailəquran
şəxslərinnikahöncəkiicbaritibbi

müayinəsininhəyatakeçirilməsi,
anavəuşaqlarınmühafizəsi,talas
semiyavəhemofiliyaxəstələrinə
dəstəkhaqqında,habeləvalideyn
himayəsindənməhrumuşaqların,
eləcədəIvəIIqrupəliluşaqların
təhsilhaqlarınınödənilməsinin
dövlətbüdcəsitərəfindənhəyata
keçirilməsinitəminedənqanun
vericilikaktlarınınqəbuledilməsi
olduqcaəhəmiyyətlidir.
CənabPrezidentinmüvafiqfər

manıilə2016cıildəqəbuledilmiş
“Milliiqtisadiyyatımızınperspek
tiviüzrəstratejiyolxəritəsi”11
prioritetistiqamətimüəyyənləşdir
divəsosialiqtisadiinkişafımızın
yenimərhələsinəqədəmqoyduğu
muzubəyanetdi.
İlhamƏliyevhərzamansöylə

yirki,bizimsiyasətinmərkəzində
Azərbaycanxalqıvəonunsosial
rifahhalıdayanır.Azərbaycan
Prezidentisözünəslmənasın
dahəmişəaztəminatlıinsanların
yanındadır.2018ciilinsonunda
ölkəbaşçısıözadgünündə1000

nəfərlikməcburiköçkünailəsi
üçünAbşeronrayonundasalınmış
yaşayışkompleksininaçılışməra
simindəiştiraketdi.Dahasonra
2019cuilinilkayındabirqrup
şəhidailəsiniqəbuletdi,onlarla
görüşdüvəbugörüşdənsonra
imzaladığısərəncamla1997ci
iləqədərşəhidolmuş12min750
nəfərə11minmanatlıqbirdəfəlik
müavinətinverilməsiiləbağlısə
rəncamimzaladı.
İlhamƏliyevin2018ciildə

iqtisadisahədəbaşladığıislahat
larındavamıolaraq2019cuildə
dərinsosial,idarəetməvəstruk
turislahatlarıaparılmışdır.Cənab
Prezidentin30ayaxınfərmanvə
sərəncamınıəhatəedən2sosial
islahatlarzərfi4,2milyonvətən
daşımızınsosialrifahhalınınciddi
şəkildəyaxşılaşmasınamadditə
minatyaratmışdır.
Ötənilpensiyatəminatısahə

sindəaparılanislahatlarnəticəsin
dəDövlətSosialMüdafiəFondu
nungəlirləri364,4milyonmanat
artaraq4milyard116milyon700
minmanattəşkiletmiş,ölkəüzrə
əməkpensiyalarınınortaaylıq
məbləği256manatdan295manata
yüksəlmiş,başqasözlə,15,3%art
mışdır.Əməkpensiyalarınınmi
nimumməbləğiisə119manatdan
200manatayüksəlmiş,başqasözlə,
72%artmışdır.Buartım600min
nəfərpensiyaçınınhəyatsəviyyəsi
ninyüksəlməsinəxidmətetmişdir.
İslahatlarnəticəsindəminimum
pensiyanınalıcılıqqabiliyyətinə
görəAzərbaycanMDBməkanında
birinciyerəyüksəlmişdir.
Aparılanislahatlarnəticəsində

ölkəüzrəminimuməməkhaqqı
nınməbləği2dəfəyəyaxınartaraq
130manatdan250manataçatdı
rılmışdır.Ölkəüzrə1milyon350

minişçininəməkhaqqıəhəmiyyət
lidərəcədəyüksəlmişdir.
Problemlikreditlərinhəlliilə

bağlıdövlətbüdcəsindən640
milyonmanatməbləğindəvəsait
ayrılmış,900minəqədərvətənda
şınkreditborcudövləttərəfindən
qarşılanmışdır.
Özünəməşğulluqproqramının

genişlənməsini,132növxidmət
təklifedən“DOST”mərkəzlərinin
yaranmasını,21sosialtəminatnövü
üzrəelektrontəyinatsistemlərinin
istifadəyəverilməsini,ünvanlıso
sialyardımvəəlilliktəyinatısahə
sindəşəfafığıntəminedilməsini,
əhalininhəssasqruplarıolanşəhid
ailələrinin,Qarabağəlillərinin,
məcburiköçkünlərinmənziltəmi
natınınyaxşılaşdırılmasısahəsində
görülənişləridəsosialsahədəhö
kumətinuğurlufəaliyyətisiyahısı
naəlavəetməkyerinədüşərdi.
Qeydedəkki,əhaliyəgöstə

rilənsosialxidmətlərinelektron
laşdırılması,operativləşdirilməsi
vəbusahədəvətəndaşlaradəstək
verilməsiistiqamətindədünyanın
ənqabaqcıltəcrübələriöyrənilirvə
tətbiqedilir.Xüsusəndə“DOST”
mərkəzlərininmahiyyətivətəndaş
laraqısamüddətərzindəlayiqli,
mədənixidmətgöstərmək,onların
sosialehtiyaclarınıöyrənməkvə

buehtiyaclarıntəminolunması
istiqamətindəişlərgörməkdir.Bu,
ənyeniyanaşmaüsuludur,dünya
daheçyerdəbeləmərkəzyoxdur.
Sosialqanunvericiliyindavamlı

təkmilləşdirilməsidaimgündəm
dədir.Ünvanlıyardımproqra
mınıntəkmilləşdirilməsi,sosial
müavinətnövlərininrestrukturi
zasiyası,ehtiyacmeyarınınyaşayış
minimumunaçatdırılması,mini
mumistehlaksəbətinədaxilolan
malvəxidmətlərinçeşidininvə
miqdarınınartırılmasıməsələləri,
sosialipotekaşərtlərininyumşal
dılmasıvəəhatədairəsiningeniş
ləndirilməsiproblemlərininhəlli
indidahaçoxaktuallıqkəsbedir.
Əminəmki,yaxındövrlərdəbu
məsələlərdəözhəllinitapacaqdır.
Dünyanıcənginəalmışkoro

naviruspandemiyası2020ciildə
bütündövlətlərivəxalqlarısınağa
çəkdi.Birçoxölkələrinliderləri
“öncəiqtisadiyyatı,yoxsainsanları
xilasetməli”dilemmasınımüzaki
rəyəçıxarandaAzərbaycanPrezi
dentiözdoğmaxalqınınəsllideri
kimibirmənalıvəqətişəkildəsöy
lədi:“Buradabizikiamilarasında
seçimetməliyikiqtisadifəallıq,
insanlarınsağlamlığı.Mənimse
çimimbirmənalıdırinsanların
sağlamlığı!“
CənabPrezidentinsərəncamı

iləkoronaviruspandemiyasının
mənfitəsirininazaldılmasıiləbağlı
həyatakeçiriləntədbirlərsırasında
əhalininsosialmüdafiəsininqo
runmasınadaciddiönəmverildi.
Daxilisiyasətindəvətəndaşları

nınsosialmüdafiəsinivəsosialrifa
hınıprioritetistiqamətkimimüəy
yənedənAzərbaycandövlətihər
zamankıkimibuçətinvaxtlardada
xalqınyanındaolduğunuözəməli
fəaliyyətiiləbirdahatəsdiqetdi.
Hərşeydənöncəbildirimki,

koronaviruslamübarizəçərçivə
sindəhəyatakeçirilənsosialmüda
fiətədbirləriçoxşaxəlidir,4istiqa
məti,10tədbirinəzərdətuturvə
3.500.000insanıəhatəedir,maliy
yətutumuisə600milyonmanata
yaxındır.

Aparılanislahatlarnəticə-
sindəölkəüzrəminimum
əməkhaqqınınməbləği2
dəfəyəyaxınartaraq130
manatdan250manata
çatdırılmışdır.Ölkəüzrə
1milyon350minişçinin
əməkhaqqıəhəmiyyətli
dərəcədəyüksəlmişdir.

Sosial sahədə innovativ tətbiqlər

Musa Quliyev
MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsininsədri
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QAYĞI QAYĞI

ÜmummilliliderHey
dərƏliyevinbaşladığı
sosialsiyasətiuğurla

davametdirəncənabPrezident
İlhamƏliyevinsosialsiyasətinin
təməlindəikiəsasprinsipdayanır:
sosialədalətvəsosialrifah.Heç
təsadüfideyildirki,bizimdövlət
büdcəmizdəsosialxərclərinpayı
nın30%dənyüksəkolmasıartıq
ənənəhalınıalmışdır.
PrezidentİlhamƏliyevinsosial

siyasətininhəyatakeçirilməsin
dəAzərbaycanRespublikasının
BirincivitseprezidentiMehriban
xanımƏliyevanınxüsusiiştirakını
qeydetməliyik.Bütünictimaisiya
sifəaliyyətiboyuhumanitar,sosial
sahələridaimdiqqətmərkəzində
saxlayanMehribanxanımƏliyeva
ölkəPrezidentiİlhamƏliyevinso
sialsiyasətkursununuğurlareal
laşmasındaənböyüksilahdaşıdır.
MehribanxanımƏliyevanıntəşəb
büsüiləbirçoxsosial,humanitar
layihələrin,ocümlədənailəquran
şəxslərinnikahöncəkiicbaritibbi

müayinəsininhəyatakeçirilməsi,
anavəuşaqlarınmühafizəsi,talas
semiyavəhemofiliyaxəstələrinə
dəstəkhaqqında,habeləvalideyn
himayəsindənməhrumuşaqların,
eləcədəIvəIIqrupəliluşaqların
təhsilhaqlarınınödənilməsinin
dövlətbüdcəsitərəfindənhəyata
keçirilməsinitəminedənqanun
vericilikaktlarınınqəbuledilməsi
olduqcaəhəmiyyətlidir.
CənabPrezidentinmüvafiqfər

manıilə2016cıildəqəbuledilmiş
“Milliiqtisadiyyatımızınperspek
tiviüzrəstratejiyolxəritəsi”11
prioritetistiqamətimüəyyənləşdir
divəsosialiqtisadiinkişafımızın
yenimərhələsinəqədəmqoyduğu
muzubəyanetdi.
İlhamƏliyevhərzamansöylə

yirki,bizimsiyasətinmərkəzində
Azərbaycanxalqıvəonunsosial
rifahhalıdayanır.Azərbaycan
Prezidentisözünəslmənasın
dahəmişəaztəminatlıinsanların
yanındadır.2018ciilinsonunda
ölkəbaşçısıözadgünündə1000

nəfərlikməcburiköçkünailəsi
üçünAbşeronrayonundasalınmış
yaşayışkompleksininaçılışməra
simindəiştiraketdi.Dahasonra
2019cuilinilkayındabirqrup
şəhidailəsiniqəbuletdi,onlarla
görüşdüvəbugörüşdənsonra
imzaladığısərəncamla1997ci
iləqədərşəhidolmuş12min750
nəfərə11minmanatlıqbirdəfəlik
müavinətinverilməsiiləbağlısə
rəncamimzaladı.
İlhamƏliyevin2018ciildə

iqtisadisahədəbaşladığıislahat
larındavamıolaraq2019cuildə
dərinsosial,idarəetməvəstruk
turislahatlarıaparılmışdır.Cənab
Prezidentin30ayaxınfərmanvə
sərəncamınıəhatəedən2sosial
islahatlarzərfi4,2milyonvətən
daşımızınsosialrifahhalınınciddi
şəkildəyaxşılaşmasınamadditə
minatyaratmışdır.
Ötənilpensiyatəminatısahə

sindəaparılanislahatlarnəticəsin
dəDövlətSosialMüdafiəFondu
nungəlirləri364,4milyonmanat
artaraq4milyard116milyon700
minmanattəşkiletmiş,ölkəüzrə
əməkpensiyalarınınortaaylıq
məbləği256manatdan295manata
yüksəlmiş,başqasözlə,15,3%art
mışdır.Əməkpensiyalarınınmi
nimumməbləğiisə119manatdan
200manatayüksəlmiş,başqasözlə,
72%artmışdır.Buartım600min
nəfərpensiyaçınınhəyatsəviyyəsi
ninyüksəlməsinəxidmətetmişdir.
İslahatlarnəticəsindəminimum
pensiyanınalıcılıqqabiliyyətinə
görəAzərbaycanMDBməkanında
birinciyerəyüksəlmişdir.
Aparılanislahatlarnəticəsində

ölkəüzrəminimuməməkhaqqı
nınməbləği2dəfəyəyaxınartaraq
130manatdan250manataçatdı
rılmışdır.Ölkəüzrə1milyon350

minişçininəməkhaqqıəhəmiyyət
lidərəcədəyüksəlmişdir.
Problemlikreditlərinhəlliilə

bağlıdövlətbüdcəsindən640
milyonmanatməbləğindəvəsait
ayrılmış,900minəqədərvətənda
şınkreditborcudövləttərəfindən
qarşılanmışdır.
Özünəməşğulluqproqramının

genişlənməsini,132növxidmət
təklifedən“DOST”mərkəzlərinin
yaranmasını,21sosialtəminatnövü
üzrəelektrontəyinatsistemlərinin
istifadəyəverilməsini,ünvanlıso
sialyardımvəəlilliktəyinatısahə
sindəşəfafığıntəminedilməsini,
əhalininhəssasqruplarıolanşəhid
ailələrinin,Qarabağəlillərinin,
məcburiköçkünlərinmənziltəmi
natınınyaxşılaşdırılmasısahəsində
görülənişləridəsosialsahədəhö
kumətinuğurlufəaliyyətisiyahısı
naəlavəetməkyerinədüşərdi.
Qeydedəkki,əhaliyəgöstə

rilənsosialxidmətlərinelektron
laşdırılması,operativləşdirilməsi
vəbusahədəvətəndaşlaradəstək
verilməsiistiqamətindədünyanın
ənqabaqcıltəcrübələriöyrənilirvə
tətbiqedilir.Xüsusəndə“DOST”
mərkəzlərininmahiyyətivətəndaş
laraqısamüddətərzindəlayiqli,
mədənixidmətgöstərmək,onların
sosialehtiyaclarınıöyrənməkvə

buehtiyaclarıntəminolunması
istiqamətindəişlərgörməkdir.Bu,
ənyeniyanaşmaüsuludur,dünya
daheçyerdəbeləmərkəzyoxdur.
Sosialqanunvericiliyindavamlı

təkmilləşdirilməsidaimgündəm
dədir.Ünvanlıyardımproqra
mınıntəkmilləşdirilməsi,sosial
müavinətnövlərininrestrukturi
zasiyası,ehtiyacmeyarınınyaşayış
minimumunaçatdırılması,mini
mumistehlaksəbətinədaxilolan
malvəxidmətlərinçeşidininvə
miqdarınınartırılmasıməsələləri,
sosialipotekaşərtlərininyumşal
dılmasıvəəhatədairəsiningeniş
ləndirilməsiproblemlərininhəlli
indidahaçoxaktuallıqkəsbedir.
Əminəmki,yaxındövrlərdəbu
məsələlərdəözhəllinitapacaqdır.
Dünyanıcənginəalmışkoro

naviruspandemiyası2020ciildə
bütündövlətlərivəxalqlarısınağa
çəkdi.Birçoxölkələrinliderləri
“öncəiqtisadiyyatı,yoxsainsanları
xilasetməli”dilemmasınımüzaki
rəyəçıxarandaAzərbaycanPrezi
dentiözdoğmaxalqınınəsllideri
kimibirmənalıvəqətişəkildəsöy
lədi:“Buradabizikiamilarasında
seçimetməliyikiqtisadifəallıq,
insanlarınsağlamlığı.Mənimse
çimimbirmənalıdırinsanların
sağlamlığı!“
CənabPrezidentinsərəncamı

iləkoronaviruspandemiyasının
mənfitəsirininazaldılmasıiləbağlı
həyatakeçiriləntədbirlərsırasında
əhalininsosialmüdafiəsininqo
runmasınadaciddiönəmverildi.
Daxilisiyasətindəvətəndaşları

nınsosialmüdafiəsinivəsosialrifa
hınıprioritetistiqamətkimimüəy
yənedənAzərbaycandövlətihər
zamankıkimibuçətinvaxtlardada
xalqınyanındaolduğunuözəməli
fəaliyyətiiləbirdahatəsdiqetdi.
Hərşeydənöncəbildirimki,

koronaviruslamübarizəçərçivə
sindəhəyatakeçirilənsosialmüda
fiətədbirləriçoxşaxəlidir,4istiqa
məti,10tədbirinəzərdətuturvə
3.500.000insanıəhatəedir,maliy
yətutumuisə600milyonmanata
yaxındır.

Aparılanislahatlarnəticə-
sindəölkəüzrəminimum
əməkhaqqınınməbləği2
dəfəyəyaxınartaraq130
manatdan250manata
çatdırılmışdır.Ölkəüzrə
1milyon350minişçinin
əməkhaqqıəhəmiyyətli
dərəcədəyüksəlmişdir.

Sosial sahədə innovativ tətbiqlər

Musa Quliyev
MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsininsədri
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2,3milyoninsanıəhatəedən
pensiya,müavinətvətəqaüdlərin
verilməsindənəinkiləngiməolma
dı,əksinə,təyinatlarvəödənişlə
rinvaxtındanəvvəlvəhəryerdə
əlçatanolmaqlahəyatakeçirilməsi
təminedildi:
65yaşdanyuxarı,tənhainsan

larınevdənçıxmamasıüçünonlara
göstərilənbütünsosialvəməişət
xidmətləriniƏməkvəƏhalininSo
sialMüdafiəsiNazirliyiözüzərinə
götürdüvəbuxidmətlərgündəlik
olaraqsosialişçilərvəkönüllülər
tərəfindənləyaqətləhəyatakeçi
rildi;
sosialtəcridrejimiiləəla

qədar360minnəfəriəhatəedən
ünvanlıdövlətsosialyardımının
verilməsisadələşdirilərək,yardım
almaqmüddətiisəavtomatikola
raquzadıldı.Karantingünlərində
ünvanlısosialyardımalanailələrin
sayıdaha10minartaraq82minə
çatdırıldı.
PrezidentİlhamƏliyevinsə

rəncamıiləkoronaviruspandemi
yasınınfəsadlarınınazaldılması
məqsədiiləhökumətəbüdcədən
ayrılmışvəsaitinxeylihissəsi
vətəndaşlarımızınfəaliyyətini
dayandırmışmüəssisələrdəkiiş
yerlərininqorunubsaxlanılmasına,
ixtisarhallarınayolverilməməsinə,
əməkhaqlarınınkarantinşəraitin
dədəverilməsinəyönəldilmişdir.
Butədbirlərsayəsində300miniş
yeriqorunmuş,dövlətbüdcəsin
dənmaaşalan910min,özəlsek
tordaçalışan680minişçininorta
aylıqəməkhaqqısaxlanılmışdır.
Eynizamanda,aylıqəməkhaq

qı250manatolmaqla50minsosial
işyeriaçılmış,600minşəxsəisə
yaşayışminimumu(190manat)
məbləğindəaylıqmüavinətveril
məsitəminedilmişdir.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin

dövlətquruculuğuvəidarəçiliyi
sahəsindəuğurlarınışərtləndirən
amillərdənbiridədövlətbaşçı
sınınmütərəqqiyeniliklərədaim
açıqolması,ənmüasirtexnologi

yalarıntətbiqinəönəmverməsidir.
Bubaxımdansosialmüdafiəvə
sosialxidmətsahəsindəinnovativ
yanaşmalarınvətexnologiyaların
uğurlutətbiqinibütövlükdədövlət
idarəetməsisistemininuğurla
rıkimixarakterizəetməliyik.Bu
sahələrdəidarəçiliyinvəəhaliyə
xidmətlərinelektroninfrastruktu
rununqurulması,innovativyeni
liklərolaraqproaktivxidmətlərin
yaradılmasıvədairəsiningetdikcə
genişləndirilməsiistiqamətində
mühümaddımlaratılır.Əməkvə

ƏhalininSosialMüdafiəsiNazirli
yininhazırladığı“esosial”portalı
genişfunksionalimkanlaramalik
olmaqla,pandemiyadövründəso
sialdəstəktədbirlərinintəşkilində
mühümroloynadı.
Portalbirdəfəliködəməiləbağ

lıyüzminlərləmüraciətinmüx
təlifdövlətorqanlarınaməxsus
elektroninformasiyabazalarından
inteqrasiyaşəraitindəemalını,
təhlilvəqiymətləndirilməsinitə
minetdi.Beləliklə,portalheçbir
məmurvətəndaştəmasıolmadan
istifadəçilərinəonlarbarədətop
lanmışsosialməlumatlaraçıxışvə
100dənçoxsosialxidmətnövün
dənyararlanmaqimkanıverir.
Ötəniltamşəkildəistifadəyə

təqdimedilən“Məşğulluq”altsis
temidövlətməşğulluqxidmətləri
ninçevikliyinivəəməkbazarıişti
rakçılarıüçünrealvaxtrejimində
əlçatanlığını,efektivliyini,əmək
bazarındarolununartırılmasını

təminedir.Bütünişsizvəişaxta
ranvətəndaşlarvəvakansiyalar
barədəməlumatlarıözündəəhatə
edənbualtsistemişsizvəişaxta
ranvətəndaşlaraqısamüddətdə
işyeriəldəetmək,işəgötürənlərə
isəlazımipeşəvəixtisaslaramalik
işçiqüvvəsiilətəminolunmaq
imkanıyaratmışdır.Hazırdaəmək,
məşğulluq,sosialmüdafiəüzrə22
“exidmət”hazırlanır,onlardan7
“exidmət”inbuilinsonlarınaqə
dərişəsalınmasıplanlaşdırılır.
Sosialmüavinətvətəqaüdlə

rintəyinatısistemitam
proaktivqaydadaqurula
caqvəbuprosesingələn
ilbaşaçatdırılacağıvə
nəticəetibarıiləəmək,
məşğulluq,sosialmüdafiə
üzrəxidmətlərin(132xid
mət)elektronlaşdırılması
səviyyəsinin2021ciildə
76%əçatacağınəzərdə
tutulur.
VIçağırışMilliMəcli

sinyazvənövbədənkə
narsessiyalarındasosial

sahəniəhatəedənbirneçəqanuna
vətəndaşlarınsosialmüdafiəsini
dahadagücləndirəndəyişikliklər
edilmişdir.
AzərbaycanPrezidentininso

sialyönümlüsiyasətininməğzidə
ondanibarətdirki,iqtisadiyya
tımızinkişafetdikcə,əhalimizin
sosialmüdafiəsidəgücləndirilsin,
yəniiqtisadiyyatdanəldəolunan
gəlirlərəhalininsosialmüdafiəsi
nə,sosialrifahhalınıngüclənməsi
nəyönəldilsin.
Onagörədə:
...BugünAzərbaycanvətəndaşı

inamlıvəsabahındanarxayındır.
...O,inanırki,Azərbaycandöv

lətihəranAzərbaycanvətəndaşı
nınyanındadır.
...O,inanırki,cənabPrezident

həranAzərbaycanvətəndaşının
sosialrifahınıngüclənməsibarədə
düşünürvəsosialmüdafiədövlət
başçısınındiqqətivənəzarətialtın
dadır.

Sosialtəcridrejimiiləəlaqədar360
minnəfəriəhatəedənünvanlıdöv-
lətsosialyardımınverilməsisadə-
ləşdirilərək,yardımalmaqmüddəti
isəheçbirdiaqnostikaaparılmadan
avtomatikolaraquzadıldı.Karan-
tingünlərindəünvanlısosialyardım
alanailələrinsayıdaha10minarta-
raq82minəçatdırıldı.

Qadınhüquqlarınıntəminolunması,
qadınlarıncəmiyyətdəvəsiyasihakimiy
yətdətəmsilçiliyihüquqidövlətqurucu
luğunun,demokratiyanın,vətəndaşcə
miyyətinininkişafsəviyyəsininmühüm
meyarıkimiqəbuledilir.Azərbaycanda
bubaxımdanistisnadeyildir.Ölkəmizdə
dövlətqadınsiyasətininəsasprinsipləri
ninmüəyyənedilməsininməhzHeydər
Əliyevinadıiləbağlıolmasıdanılmaz
faktdır.ÜmummilliliderHeydərƏliyev
istərsovetdönəmində,istərsədəmüs
təqillikillərindərespublikamızarəhbər
liyidövründəAzərbaycanqadınlarının
problemlərininhəllinə,onlarınölkənin
siyasi,sosial,iqtisadivəmədənihəya
tındarolununartırılmasıməsələlərinə
böyükdiqqətayırmışdır.Uluöndərin
1993cüildəxalqınistəyiiləhakimiy
yətəqayıdışındansonraqadınlarımızın
ictimaisiyasihəyatatransformasiyası,
onlarındövlətidarəçiliyindətəmsilçili
yi,xanımlarınbütünsahələrdəkişilərlə
bərabərhüquqlaramalikolmasıdövlət
siyasətininprioritetistiqamətlərindən
birinəçevrilmişdir.HeydərƏliyevinrəh
bərliyiiləhazırlanaraq1995ciilnoyabrın
12dəqəbuledilmişKonstitusiyamız
qadınlarınkişilərləbərabərhüququnu
təsdiqləməklə,demokratikdövlətquru
culuğuprosesindəonlarınfəaliştirakının
hüquqibazasınıyaratmışdır.
1998ciilyanvarın14dəUluöndə

rinfərmanıiləQadınProblemləriüzrə
DövlətKomitəsiyaradılmış;həminil
Azərbaycanqadınlarınınilkqurultayı
keçirilmişdir.
Qurultayınqərarlarındadiqqətçəkən

məqamlardanbiridəqadınsiyasətinin
artıqyetkinləşməsivəgerçəkləşməsi
tələbatıolmuşdur.Məhzbuistəkvəzə
rurətinnəticəsikimiUluöndərHeydər
Əliyev2000ciilmartın6da“Azərbaycan
Respublikasındadövlətqadınsiyasətinin
həyatakeçirilməsihaqqında”Fərman

imzalamışdır.Fərmandaxüsusivurğu
lanmışdırki,AzərbaycanRespublikası
nınbütündövlətqurumlarındafəaliy
yətnövünəzərəalınmaqla,qadınların
rəhbərliksəviyyəsindəkişilərləbərabər
təmsilçiliyitəminedilməlidir.Sözügedən
fərmandövləthəyatınınbütünsahələ
rindəqadınlarımızınözmüqəddəratını
təyinetməsinəəlverişlişəraityaratmış,
həmçiningendertarazlığınanailolmaq
istiqamətindəoperativtədbirləringörül
məsinitəminetmişdir.
OdövrdəAzərbaycanbirsırabeynəl

xalqtəşkilatlaraqoşularaq,onlarınqadın
məsələləriniəhatəedənkonvensiyalarını,
protokollarınıqəbuletmişvəqanunveri
ciliyimizdəqadınlarınhüquqlarınınmü
dafiəsinitəkmilləşdirmişdir.Bubaxım
danBMTnin“Qadınlaramünasibətdə
ayrıseçkiliyinbütünformalarınınləğv
olunmasıhaqqında”Konvensiyasıvəbu
konvensiyanınəlavəprotokolununimza
lanmasıxüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
2003cüildənetibarənPrezident

İlhamƏliyevqadınlarıncəmiyyətdə
fəaliştirakını,hüquqvəazadlıqlarının
yüksəksəviyyədətəminatını,genderbə

rabərliyininqorunmasınıinsanhüquqları
sahəsindəhəyatakeçirdiyisiyasətinmü
hümistiqamətlərindənbirikimiuğurla
davametdirir.AzərbaycanRespublikası
Prezidentinin2006cıil6fevraltarixli
sərəncamıiləgendersahəsindəvahid
dövlətsiyasətinihəyatakeçirənkomi
təninadıdəyişdirilmiş,Ailə,Qadınvə
UşaqProblemləriüzrəDövlətKomitəsi
kimiyenidənformalaşdırılmışdır.Butəş
kilatınümumənCənubiQafqazdagen
dersahəsindəfəaliyyətgöstərənyeganə
dövlətstrukturuolduğudaxüsusiqeyd
edilməlidir.
ÖlkəPrezidentininrəhbərliyiilə

Azərbaycandayenisiyasivəiqtisadi
sistemqurulmuş,respublikamızsürət
ləinkişafedərəkbölgəninliderdövlə
tinəçevrilmişdir.Azərbaycangender
siyasətininreallaşdırılmasıməsələsində
yeniliklərəimzaatmış,qanunvericilik
dahadatəkmilləşdirilmişdir.2006cıildə
Azərbaycanınqanunvericiorqanında
genderbərabərliyihaqqında,2010cuildə
isə“Məişətzorakılığınınqarşısınınalın
masıhaqqında”Qanunqəbuledilmişdir.
Genderbərabərliyibilavasitəcəmiyyətdə

Azərbaycan dövlətinin qadın siyasəti: 

DÜNƏN VƏ BU GÜN

Tamam Cəfərova
MilliMəclisindeputatı
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2,3milyoninsanıəhatəedən
pensiya,müavinətvətəqaüdlərin
verilməsindənəinkiləngiməolma
dı,əksinə,təyinatlarvəödənişlə
rinvaxtındanəvvəlvəhəryerdə
əlçatanolmaqlahəyatakeçirilməsi
təminedildi:
65yaşdanyuxarı,tənhainsan

larınevdənçıxmamasıüçünonlara
göstərilənbütünsosialvəməişət
xidmətləriniƏməkvəƏhalininSo
sialMüdafiəsiNazirliyiözüzərinə
götürdüvəbuxidmətlərgündəlik
olaraqsosialişçilərvəkönüllülər
tərəfindənləyaqətləhəyatakeçi
rildi;
sosialtəcridrejimiiləəla

qədar360minnəfəriəhatəedən
ünvanlıdövlətsosialyardımının
verilməsisadələşdirilərək,yardım
almaqmüddətiisəavtomatikola
raquzadıldı.Karantingünlərində
ünvanlısosialyardımalanailələrin
sayıdaha10minartaraq82minə
çatdırıldı.
PrezidentİlhamƏliyevinsə

rəncamıiləkoronaviruspandemi
yasınınfəsadlarınınazaldılması
məqsədiiləhökumətəbüdcədən
ayrılmışvəsaitinxeylihissəsi
vətəndaşlarımızınfəaliyyətini
dayandırmışmüəssisələrdəkiiş
yerlərininqorunubsaxlanılmasına,
ixtisarhallarınayolverilməməsinə,
əməkhaqlarınınkarantinşəraitin
dədəverilməsinəyönəldilmişdir.
Butədbirlərsayəsində300miniş
yeriqorunmuş,dövlətbüdcəsin
dənmaaşalan910min,özəlsek
tordaçalışan680minişçininorta
aylıqəməkhaqqısaxlanılmışdır.
Eynizamanda,aylıqəməkhaq

qı250manatolmaqla50minsosial
işyeriaçılmış,600minşəxsəisə
yaşayışminimumu(190manat)
məbləğindəaylıqmüavinətveril
məsitəminedilmişdir.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin

dövlətquruculuğuvəidarəçiliyi
sahəsindəuğurlarınışərtləndirən
amillərdənbiridədövlətbaşçı
sınınmütərəqqiyeniliklərədaim
açıqolması,ənmüasirtexnologi

yalarıntətbiqinəönəmverməsidir.
Bubaxımdansosialmüdafiəvə
sosialxidmətsahəsindəinnovativ
yanaşmalarınvətexnologiyaların
uğurlutətbiqinibütövlükdədövlət
idarəetməsisistemininuğurla
rıkimixarakterizəetməliyik.Bu
sahələrdəidarəçiliyinvəəhaliyə
xidmətlərinelektroninfrastruktu
rununqurulması,innovativyeni
liklərolaraqproaktivxidmətlərin
yaradılmasıvədairəsiningetdikcə
genişləndirilməsiistiqamətində
mühümaddımlaratılır.Əməkvə

ƏhalininSosialMüdafiəsiNazirli
yininhazırladığı“esosial”portalı
genişfunksionalimkanlaramalik
olmaqla,pandemiyadövründəso
sialdəstəktədbirlərinintəşkilində
mühümroloynadı.
Portalbirdəfəliködəməiləbağ

lıyüzminlərləmüraciətinmüx
təlifdövlətorqanlarınaməxsus
elektroninformasiyabazalarından
inteqrasiyaşəraitindəemalını,
təhlilvəqiymətləndirilməsinitə
minetdi.Beləliklə,portalheçbir
məmurvətəndaştəmasıolmadan
istifadəçilərinəonlarbarədətop
lanmışsosialməlumatlaraçıxışvə
100dənçoxsosialxidmətnövün
dənyararlanmaqimkanıverir.
Ötəniltamşəkildəistifadəyə

təqdimedilən“Məşğulluq”altsis
temidövlətməşğulluqxidmətləri
ninçevikliyinivəəməkbazarıişti
rakçılarıüçünrealvaxtrejimində
əlçatanlığını,efektivliyini,əmək
bazarındarolununartırılmasını

təminedir.Bütünişsizvəişaxta
ranvətəndaşlarvəvakansiyalar
barədəməlumatlarıözündəəhatə
edənbualtsistemişsizvəişaxta
ranvətəndaşlaraqısamüddətdə
işyeriəldəetmək,işəgötürənlərə
isəlazımipeşəvəixtisaslaramalik
işçiqüvvəsiilətəminolunmaq
imkanıyaratmışdır.Hazırdaəmək,
məşğulluq,sosialmüdafiəüzrə22
“exidmət”hazırlanır,onlardan7
“exidmət”inbuilinsonlarınaqə
dərişəsalınmasıplanlaşdırılır.
Sosialmüavinətvətəqaüdlə

rintəyinatısistemitam
proaktivqaydadaqurula
caqvəbuprosesingələn
ilbaşaçatdırılacağıvə
nəticəetibarıiləəmək,
məşğulluq,sosialmüdafiə
üzrəxidmətlərin(132xid
mət)elektronlaşdırılması
səviyyəsinin2021ciildə
76%əçatacağınəzərdə
tutulur.
VIçağırışMilliMəcli

sinyazvənövbədənkə
narsessiyalarındasosial

sahəniəhatəedənbirneçəqanuna
vətəndaşlarınsosialmüdafiəsini
dahadagücləndirəndəyişikliklər
edilmişdir.
AzərbaycanPrezidentininso

sialyönümlüsiyasətininməğzidə
ondanibarətdirki,iqtisadiyya
tımızinkişafetdikcə,əhalimizin
sosialmüdafiəsidəgücləndirilsin,
yəniiqtisadiyyatdanəldəolunan
gəlirlərəhalininsosialmüdafiəsi
nə,sosialrifahhalınıngüclənməsi
nəyönəldilsin.
Onagörədə:
...BugünAzərbaycanvətəndaşı

inamlıvəsabahındanarxayındır.
...O,inanırki,Azərbaycandöv

lətihəranAzərbaycanvətəndaşı
nınyanındadır.
...O,inanırki,cənabPrezident

həranAzərbaycanvətəndaşının
sosialrifahınıngüclənməsibarədə
düşünürvəsosialmüdafiədövlət
başçısınındiqqətivənəzarətialtın
dadır.

Sosialtəcridrejimiiləəlaqədar360
minnəfəriəhatəedənünvanlıdöv-
lətsosialyardımınverilməsisadə-
ləşdirilərək,yardımalmaqmüddəti
isəheçbirdiaqnostikaaparılmadan
avtomatikolaraquzadıldı.Karan-
tingünlərindəünvanlısosialyardım
alanailələrinsayıdaha10minarta-
raq82minəçatdırıldı.

Qadınhüquqlarınıntəminolunması,
qadınlarıncəmiyyətdəvəsiyasihakimiy
yətdətəmsilçiliyihüquqidövlətqurucu
luğunun,demokratiyanın,vətəndaşcə
miyyətinininkişafsəviyyəsininmühüm
meyarıkimiqəbuledilir.Azərbaycanda
bubaxımdanistisnadeyildir.Ölkəmizdə
dövlətqadınsiyasətininəsasprinsipləri
ninmüəyyənedilməsininməhzHeydər
Əliyevinadıiləbağlıolmasıdanılmaz
faktdır.ÜmummilliliderHeydərƏliyev
istərsovetdönəmində,istərsədəmüs
təqillikillərindərespublikamızarəhbər
liyidövründəAzərbaycanqadınlarının
problemlərininhəllinə,onlarınölkənin
siyasi,sosial,iqtisadivəmədənihəya
tındarolununartırılmasıməsələlərinə
böyükdiqqətayırmışdır.Uluöndərin
1993cüildəxalqınistəyiiləhakimiy
yətəqayıdışındansonraqadınlarımızın
ictimaisiyasihəyatatransformasiyası,
onlarındövlətidarəçiliyindətəmsilçili
yi,xanımlarınbütünsahələrdəkişilərlə
bərabərhüquqlaramalikolmasıdövlət
siyasətininprioritetistiqamətlərindən
birinəçevrilmişdir.HeydərƏliyevinrəh
bərliyiiləhazırlanaraq1995ciilnoyabrın
12dəqəbuledilmişKonstitusiyamız
qadınlarınkişilərləbərabərhüququnu
təsdiqləməklə,demokratikdövlətquru
culuğuprosesindəonlarınfəaliştirakının
hüquqibazasınıyaratmışdır.
1998ciilyanvarın14dəUluöndə

rinfərmanıiləQadınProblemləriüzrə
DövlətKomitəsiyaradılmış;həminil
Azərbaycanqadınlarınınilkqurultayı
keçirilmişdir.
Qurultayınqərarlarındadiqqətçəkən

məqamlardanbiridəqadınsiyasətinin
artıqyetkinləşməsivəgerçəkləşməsi
tələbatıolmuşdur.Məhzbuistəkvəzə
rurətinnəticəsikimiUluöndərHeydər
Əliyev2000ciilmartın6da“Azərbaycan
Respublikasındadövlətqadınsiyasətinin
həyatakeçirilməsihaqqında”Fərman

imzalamışdır.Fərmandaxüsusivurğu
lanmışdırki,AzərbaycanRespublikası
nınbütündövlətqurumlarındafəaliy
yətnövünəzərəalınmaqla,qadınların
rəhbərliksəviyyəsindəkişilərləbərabər
təmsilçiliyitəminedilməlidir.Sözügedən
fərmandövləthəyatınınbütünsahələ
rindəqadınlarımızınözmüqəddəratını
təyinetməsinəəlverişlişəraityaratmış,
həmçiningendertarazlığınanailolmaq
istiqamətindəoperativtədbirləringörül
məsinitəminetmişdir.
OdövrdəAzərbaycanbirsırabeynəl

xalqtəşkilatlaraqoşularaq,onlarınqadın
məsələləriniəhatəedənkonvensiyalarını,
protokollarınıqəbuletmişvəqanunveri
ciliyimizdəqadınlarınhüquqlarınınmü
dafiəsinitəkmilləşdirmişdir.Bubaxım
danBMTnin“Qadınlaramünasibətdə
ayrıseçkiliyinbütünformalarınınləğv
olunmasıhaqqında”Konvensiyasıvəbu
konvensiyanınəlavəprotokolununimza
lanmasıxüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
2003cüildənetibarənPrezident

İlhamƏliyevqadınlarıncəmiyyətdə
fəaliştirakını,hüquqvəazadlıqlarının
yüksəksəviyyədətəminatını,genderbə

rabərliyininqorunmasınıinsanhüquqları
sahəsindəhəyatakeçirdiyisiyasətinmü
hümistiqamətlərindənbirikimiuğurla
davametdirir.AzərbaycanRespublikası
Prezidentinin2006cıil6fevraltarixli
sərəncamıiləgendersahəsindəvahid
dövlətsiyasətinihəyatakeçirənkomi
təninadıdəyişdirilmiş,Ailə,Qadınvə
UşaqProblemləriüzrəDövlətKomitəsi
kimiyenidənformalaşdırılmışdır.Butəş
kilatınümumənCənubiQafqazdagen
dersahəsindəfəaliyyətgöstərənyeganə
dövlətstrukturuolduğudaxüsusiqeyd
edilməlidir.
ÖlkəPrezidentininrəhbərliyiilə

Azərbaycandayenisiyasivəiqtisadi
sistemqurulmuş,respublikamızsürət
ləinkişafedərəkbölgəninliderdövlə
tinəçevrilmişdir.Azərbaycangender
siyasətininreallaşdırılmasıməsələsində
yeniliklərəimzaatmış,qanunvericilik
dahadatəkmilləşdirilmişdir.2006cıildə
Azərbaycanınqanunvericiorqanında
genderbərabərliyihaqqında,2010cuildə
isə“Məişətzorakılığınınqarşısınınalın
masıhaqqında”Qanunqəbuledilmişdir.
Genderbərabərliyibilavasitəcəmiyyətdə

Azərbaycan dövlətinin qadın siyasəti: 

DÜNƏN VƏ BU GÜN

Tamam Cəfərova
MilliMəclisindeputatı
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kişivəqadınbərabərliyinintəminolun
masınaxidmətedirsə,məişətzorakılığı
iləbağlıqanunmüəyyənstereotiplərin
qarşısınınalınmasındaəhəmiyyətlirola
malikdir.
Dövlətqadınsiyasətininreallaş

masındaAzərbaycanınqeyrihökumət
təşkilatlarıdafəallıqnümayişetdirir
lər.Ölkəmizdəqadınproblemləriüzrə
ixtisaslaşmıştəxminən100əyaxınQHT
fəaliyyətgöstərirvəonlardövləttərəfin
dənyüksəksəviyyədədəstəklənirlər.
Birmənalışəkildədeməkolarki,

respublikamızdagenderbərabərliyi
nintəminatınadövlətqayğısısayəsində
bugünAzərbaycanqadınıölkəmizin
ictimaisiyasihəyatındamühümroloy
nayır;liderqadınlar,sahibkarqadınlar
yetişir.İqtisadiyyatda,siyasətdə,elmdə,
təhsildə,birsözlə,bunuhərsahədə
görməkolar.Hökumətdə,nazirliklərdə,
MilliMəclisdəqadınlarımızınfəallığı
artmaqdadavamedir.Bələdiyyəorqan
larındaqadınlarıntəmsilçiliyi39faizə,
parlamentdəqadınmillətvəkillərimizin
sayı22nəfərəçatıb.Bu,ictimaifəaliyyətə
qadınlarınmarağınınartmasınıngöstə
ricisidir.Sevindiricihaldırki,müstəqil

AzərbaycanıntarixindəilkdəfəMilli
MəclisinSədrixanımSahibəQafarova
seçildi.
Ölkəmizdəqadınhərəkatınınvə

dövlətqadınsiyasətinininkişafında
vəyenimərhələyəkeçməsində,qa
dınhüquqlarınınqorunmasıiləbağlı
qanunvericilikbazasınınzənginləşmə
sindəvəqadınlarımızındünyadaən
yüksəksəviyyədətəmsilolunmasında
AzərbaycanınBirincixanımıMehriban
Əliyevanınmüstəsnaxidmətlərivardır.
O,özününpeşəkarfəaliyyəti,zəngintəc
rübəsi,böyükhumanizmivəhadisələrə
genişmiqyaslıbaxışbucağıilədövlətçilik
tariximizdə“BirinciXanım”İnstitutu
formalaşdırmaqlaAzərbaycanqadınla

rınavətənə,xalqaxidmətdə
örnəkdir.Mehribanxanımqısa
müddətdədünyadaənişgü
zarqadınimicinəsahibolub,
müasirAzərbaycanqadınının
idealobrazınıyaradıb.
MehribanƏliyevanın

timsalındaAzərbaycanqadını
həmdəfəalsiyasixadimdir,
ölkəmizidünyadatanıdanvə
tənpərvərvətəndaşdır.Bugün
AzərbaycanRespublikasının

Birincivitseprezidenti,HeydərƏliyev
Fondununprezidenti,YUNESKOvə
İSESKOnunxoşməramlısəfiriMehriban
xanımƏliyevaözgenişfəaliyyətiiləbey
nəlxalqaləmdəAzərbaycanqadınının
nüfuzunudahadayüksəklərəqaldırır.
Onunçoxşaxəlifəaliyyətininəsasında
xalqsevgisi,vətənpərvərlik,bəşəriideal
larasadiqlik,zərifhumanizmdayanır.
MehribanƏliyevanınhumanizmisərhəd
tanımır,dünyanınənucqarbölgələrində
onunxeyirxahlığından,humanizmindən
danışırlar.Bununnəticəsidirki,Mehri
banxanımonlarladövlətin,beynəlxalq
təşkilatınənalimükafatlarına,təltifərinə
layiqgörülmüşdür.Onunfəaliyyətini

qiymətləndirənbirçoxxariciölkələrin
tanınmışsiyasətçiləri,ictimaixadimləri
qeydedirlərki,“MehribanƏliyevaŞərq
ölkələrindəsiyasətinyalnızkişilərinişi
olmasıbarədəstereotipləriuğurlatəkzib
edir”.
100ilbundanəvvəlAzərbaycan

Şərqdəqadınlaraseçkihüququverilən
ilkölkəkimitarixədüşmüşdür.Fəxrlə
deyəbilərikki,bugün,yəni100ilsonra
MehribanxanımınsimasındaAzərbay
candünyayayeniliderqadın,siyasətçi
qadın,rəhbərqadınobrazıtəqdimedir.
Bəli,taleyinxoşbəxtliyidirki,Azər

baycanxalqınınMehribanƏliyeva
kimiövladı,Azərbaycancəmiyyətinin
şansıdırki,MehribanƏliyevakimiqa
dınxadimi,Azərbaycanqadınlarının
şansıdırki,MehribanƏliyevakimilideri
vəmüstəqilAzərbaycandövlətininuğu
rudurki,MehribanƏliyevakimiBirinci
vitseprezidentivardır.Mehribanxanım
ailəbaşçısı,ictimaifəal,mənəviəxlaqi
dəyərtəmsilçisivədövlətidarəçiliyində
yüksəkvəzifəsahibikimibirnümunədir.
VurğulanankontekstdəPrezident

İlhamƏliyevinaşağıdakıfikriçoxak
tualdır:“Tariximizinhərbirdövründə

qadınlarımızcəmiyyətinsar
sılmazmənəvidayağıolmuş,
ölkəmizinbugünküsimasının
müəyyənləşməsiüçünböyük
fədakarlıqlargöstərmişlər”.
MehribanxanımƏliyeva
məhzbuqüdrətdəolanAzərbaycanqa
dınınümunəsidir.Bəli,Mehribanxanım
ƏliyevahərbirAzərbaycanqadınıüçün
örnəkdir.
MehribanxanımƏliyevaAzərbay

canınBirincixanımıvəBirincivitsepre
zidentikimimillisəviyyədəkiişləriilə
dünyamiqyasındakıfəaliyyətiniuyğun
laşdırırvəbuəsasdabütündünyada
böyüknüfuzqazanıb.
Ammabirincixanımstatusunuda

şıyanbəziqadınlarözməsuliyyətlərini
dərketmirlərvəbaşqalarınanümunə
olmalarıbiryana,hərəkətləriiləqınaq
obyektinəçevrilirlər.Onlarqadınlaraxas
olanmərhəmət,xeyirxahlıq,humanizm,
sülhsevərlikhissləriniunudub,özlərini
terrorçukimiaparırlar.Əlbətəki,ancaq
faşizmidövlətsiyasətisəviyyəsinəqal
dıranölkənin“birinciledi”siözterrorçu
təfəkkürüiləişğaletdikləritorpaqlardakı
qanunsuzhərbibirləşmələrintəlimlə

rinəqatıla,avtomatlamüharibəyəçağırış
xarakterlişəkilçəkdiribpaylaşabilər.
Yalnızetibarsız,siyasətdəriyakarbirbaş
nazirinxanımı,Sorosun“gəlini”hərbi
paltarda,birneçəqadınıdabaşınayığıb
əlindəKalaşnikovavtomatısülhühədəf
alaraqbölgədəsabitliyi,30iləyaxındır
aparılansülhdanışıqlarınıvəATƏTin
Minskqrupununbütünsəyləriniayaqlar
altınasalıbpuçedəbilər.Halbuki,cəmi
2iləvvəlazərbaycanlıqadınlardansülhə
töhfəvermələriniistəyənErmənistanın
birincixanımıindidəhərbigeyimdə10
15erməniqadınlabərabərişğaletdikləri

AzərbaycanərazisiolanQarabağdasila
hıbizətuşlayıb,gizlihədəfəalıb.Doğru
danda,“Ərləarvadıntorpağıbiryerdən
götürülüb”.AnnaAkopyanbirdahasü
butetdiki,onlar“sülhgöyərçini”deyil,
müharibəqırğılarıdır.“Birinciledi”nin
sülhfəlsəfəsinəziddolanbumaskaradı,
hətaözölkəsindəhaqlıolaraqgülüşhə
dəfinəçevrildi.Çünkio,dünyadahərbi
formageyərək,əldəavtomat“sülhkam
paniyası”təşkiledənilkşəxsdir.
Müharibəsözüanalığınfəlsəfə

sinəziddir.Azərbaycanqadınlarıda
müharibəistəmirlər.Azərbaycanın
BirincivitseprezidentivəBirincixanımı
MehribanƏliyevadeyirki,“gündəlik
fəaliyyətimizdəinsansevərlik,mər
həmət,qarşılıqlıhörmət,mehribanlıq
unudulmamalıdır.Ənyüksəkqələbələri
əldəetmək,ənböyükzirvələrəqalxmaq
üçünməhzbumənəvidəyərlərucatu
tulmalıdır”.

MehribanƏliyevanıntimsalın-
daAzərbaycanqadınıhəmdəfəal
siyasixadimdir,ölkəmizidünyada
tanıdanvətənpərvərvətəndaşdır.
BugünAzərbaycanRespublikasının
Birincivitse-prezidenti,Heydər
ƏliyevFondununprezidenti,
YUNESKOvəİSESKO-nunxoşmə-
ramlısəfiriMehribanxanımƏliyeva
özgenişfəaliyyətiiləbeynəlxalq
aləmdəAzərbaycanqadınınınnüfu-
zunudahadayüksəklərəqaldırır.“Cəmiyyətdəqadınlarınüzərinə

daimçoxböyükvəzifələr
düşür,onlarınişihəmişə

ağırdır.Ancaqonlarbuvəzifələri
şərəfəyerinəyetirirvəhəmişə
olduğukimiindidəcəmiyyətdə
aparıcıroloynayırlar”.

HeydərƏliyev
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kişivəqadınbərabərliyinintəminolun
masınaxidmətedirsə,məişətzorakılığı
iləbağlıqanunmüəyyənstereotiplərin
qarşısınınalınmasındaəhəmiyyətlirola
malikdir.
Dövlətqadınsiyasətininreallaş

masındaAzərbaycanınqeyrihökumət
təşkilatlarıdafəallıqnümayişetdirir
lər.Ölkəmizdəqadınproblemləriüzrə
ixtisaslaşmıştəxminən100əyaxınQHT
fəaliyyətgöstərirvəonlardövləttərəfin
dənyüksəksəviyyədədəstəklənirlər.
Birmənalışəkildədeməkolarki,

respublikamızdagenderbərabərliyi
nintəminatınadövlətqayğısısayəsində
bugünAzərbaycanqadınıölkəmizin
ictimaisiyasihəyatındamühümroloy
nayır;liderqadınlar,sahibkarqadınlar
yetişir.İqtisadiyyatda,siyasətdə,elmdə,
təhsildə,birsözlə,bunuhərsahədə
görməkolar.Hökumətdə,nazirliklərdə,
MilliMəclisdəqadınlarımızınfəallığı
artmaqdadavamedir.Bələdiyyəorqan
larındaqadınlarıntəmsilçiliyi39faizə,
parlamentdəqadınmillətvəkillərimizin
sayı22nəfərəçatıb.Bu,ictimaifəaliyyətə
qadınlarınmarağınınartmasınıngöstə
ricisidir.Sevindiricihaldırki,müstəqil

AzərbaycanıntarixindəilkdəfəMilli
MəclisinSədrixanımSahibəQafarova
seçildi.
Ölkəmizdəqadınhərəkatınınvə

dövlətqadınsiyasətinininkişafında
vəyenimərhələyəkeçməsində,qa
dınhüquqlarınınqorunmasıiləbağlı
qanunvericilikbazasınınzənginləşmə
sindəvəqadınlarımızındünyadaən
yüksəksəviyyədətəmsilolunmasında
AzərbaycanınBirincixanımıMehriban
Əliyevanınmüstəsnaxidmətlərivardır.
O,özününpeşəkarfəaliyyəti,zəngintəc
rübəsi,böyükhumanizmivəhadisələrə
genişmiqyaslıbaxışbucağıilədövlətçilik
tariximizdə“BirinciXanım”İnstitutu
formalaşdırmaqlaAzərbaycanqadınla

rınavətənə,xalqaxidmətdə
örnəkdir.Mehribanxanımqısa
müddətdədünyadaənişgü
zarqadınimicinəsahibolub,
müasirAzərbaycanqadınının
idealobrazınıyaradıb.
MehribanƏliyevanın

timsalındaAzərbaycanqadını
həmdəfəalsiyasixadimdir,
ölkəmizidünyadatanıdanvə
tənpərvərvətəndaşdır.Bugün
AzərbaycanRespublikasının

Birincivitseprezidenti,HeydərƏliyev
Fondununprezidenti,YUNESKOvə
İSESKOnunxoşməramlısəfiriMehriban
xanımƏliyevaözgenişfəaliyyətiiləbey
nəlxalqaləmdəAzərbaycanqadınının
nüfuzunudahadayüksəklərəqaldırır.
Onunçoxşaxəlifəaliyyətininəsasında
xalqsevgisi,vətənpərvərlik,bəşəriideal
larasadiqlik,zərifhumanizmdayanır.
MehribanƏliyevanınhumanizmisərhəd
tanımır,dünyanınənucqarbölgələrində
onunxeyirxahlığından,humanizmindən
danışırlar.Bununnəticəsidirki,Mehri
banxanımonlarladövlətin,beynəlxalq
təşkilatınənalimükafatlarına,təltifərinə
layiqgörülmüşdür.Onunfəaliyyətini

qiymətləndirənbirçoxxariciölkələrin
tanınmışsiyasətçiləri,ictimaixadimləri
qeydedirlərki,“MehribanƏliyevaŞərq
ölkələrindəsiyasətinyalnızkişilərinişi
olmasıbarədəstereotipləriuğurlatəkzib
edir”.
100ilbundanəvvəlAzərbaycan

Şərqdəqadınlaraseçkihüququverilən
ilkölkəkimitarixədüşmüşdür.Fəxrlə
deyəbilərikki,bugün,yəni100ilsonra
MehribanxanımınsimasındaAzərbay
candünyayayeniliderqadın,siyasətçi
qadın,rəhbərqadınobrazıtəqdimedir.
Bəli,taleyinxoşbəxtliyidirki,Azər

baycanxalqınınMehribanƏliyeva
kimiövladı,Azərbaycancəmiyyətinin
şansıdırki,MehribanƏliyevakimiqa
dınxadimi,Azərbaycanqadınlarının
şansıdırki,MehribanƏliyevakimilideri
vəmüstəqilAzərbaycandövlətininuğu
rudurki,MehribanƏliyevakimiBirinci
vitseprezidentivardır.Mehribanxanım
ailəbaşçısı,ictimaifəal,mənəviəxlaqi
dəyərtəmsilçisivədövlətidarəçiliyində
yüksəkvəzifəsahibikimibirnümunədir.
VurğulanankontekstdəPrezident

İlhamƏliyevinaşağıdakıfikriçoxak
tualdır:“Tariximizinhərbirdövründə

qadınlarımızcəmiyyətinsar
sılmazmənəvidayağıolmuş,
ölkəmizinbugünküsimasının
müəyyənləşməsiüçünböyük
fədakarlıqlargöstərmişlər”.
MehribanxanımƏliyeva
məhzbuqüdrətdəolanAzərbaycanqa
dınınümunəsidir.Bəli,Mehribanxanım
ƏliyevahərbirAzərbaycanqadınıüçün
örnəkdir.
MehribanxanımƏliyevaAzərbay

canınBirincixanımıvəBirincivitsepre
zidentikimimillisəviyyədəkiişləriilə
dünyamiqyasındakıfəaliyyətiniuyğun
laşdırırvəbuəsasdabütündünyada
böyüknüfuzqazanıb.
Ammabirincixanımstatusunuda

şıyanbəziqadınlarözməsuliyyətlərini
dərketmirlərvəbaşqalarınanümunə
olmalarıbiryana,hərəkətləriiləqınaq
obyektinəçevrilirlər.Onlarqadınlaraxas
olanmərhəmət,xeyirxahlıq,humanizm,
sülhsevərlikhissləriniunudub,özlərini
terrorçukimiaparırlar.Əlbətəki,ancaq
faşizmidövlətsiyasətisəviyyəsinəqal
dıranölkənin“birinciledi”siözterrorçu
təfəkkürüiləişğaletdikləritorpaqlardakı
qanunsuzhərbibirləşmələrintəlimlə

rinəqatıla,avtomatlamüharibəyəçağırış
xarakterlişəkilçəkdiribpaylaşabilər.
Yalnızetibarsız,siyasətdəriyakarbirbaş
nazirinxanımı,Sorosun“gəlini”hərbi
paltarda,birneçəqadınıdabaşınayığıb
əlindəKalaşnikovavtomatısülhühədəf
alaraqbölgədəsabitliyi,30iləyaxındır
aparılansülhdanışıqlarınıvəATƏTin
Minskqrupununbütünsəyləriniayaqlar
altınasalıbpuçedəbilər.Halbuki,cəmi
2iləvvəlazərbaycanlıqadınlardansülhə
töhfəvermələriniistəyənErmənistanın
birincixanımıindidəhərbigeyimdə10
15erməniqadınlabərabərişğaletdikləri

AzərbaycanərazisiolanQarabağdasila
hıbizətuşlayıb,gizlihədəfəalıb.Doğru
danda,“Ərləarvadıntorpağıbiryerdən
götürülüb”.AnnaAkopyanbirdahasü
butetdiki,onlar“sülhgöyərçini”deyil,
müharibəqırğılarıdır.“Birinciledi”nin
sülhfəlsəfəsinəziddolanbumaskaradı,
hətaözölkəsindəhaqlıolaraqgülüşhə
dəfinəçevrildi.Çünkio,dünyadahərbi
formageyərək,əldəavtomat“sülhkam
paniyası”təşkiledənilkşəxsdir.
Müharibəsözüanalığınfəlsəfə

sinəziddir.Azərbaycanqadınlarıda
müharibəistəmirlər.Azərbaycanın
BirincivitseprezidentivəBirincixanımı
MehribanƏliyevadeyirki,“gündəlik
fəaliyyətimizdəinsansevərlik,mər
həmət,qarşılıqlıhörmət,mehribanlıq
unudulmamalıdır.Ənyüksəkqələbələri
əldəetmək,ənböyükzirvələrəqalxmaq
üçünməhzbumənəvidəyərlərucatu
tulmalıdır”.

MehribanƏliyevanıntimsalın-
daAzərbaycanqadınıhəmdəfəal
siyasixadimdir,ölkəmizidünyada
tanıdanvətənpərvərvətəndaşdır.
BugünAzərbaycanRespublikasının
Birincivitse-prezidenti,Heydər
ƏliyevFondununprezidenti,
YUNESKOvəİSESKO-nunxoşmə-
ramlısəfiriMehribanxanımƏliyeva
özgenişfəaliyyətiiləbeynəlxalq
aləmdəAzərbaycanqadınınınnüfu-
zunudahadayüksəklərəqaldırır.“Cəmiyyətdəqadınlarınüzərinə

daimçoxböyükvəzifələr
düşür,onlarınişihəmişə

ağırdır.Ancaqonlarbuvəzifələri
şərəfəyerinəyetirirvəhəmişə
olduğukimiindidəcəmiyyətdə
aparıcıroloynayırlar”.

HeydərƏliyev



resurslarısəfərbəredildi.Dövlət
başçımızİlhamƏliyevintutduğu
xətvəsiyasəttəkcərəhbəriolduğu
xalqındeyil,həmdəbütünbəşə
riyyətinxilasınayönəlmişməqsəd
yönlüsiyasistrategiyaoldu;buad
dımindidəbeynəlxalqqurumlar
tərəfindəntəqdiredilməkdədir.
Virusunkütləvişəkildəyayıl

masınınqarşısınınalınması,vətən
daşlarınsağlamlığınınmaksimum
dərəcədəqorunmasıistiqamətində
qəbuledilənmühümqərarlar,bu
istiqamətdəuğurlahəyatakeçiri
ləndavamlı,düşünülmüştədbirlər
ölkəictimaiyyətininənmüxtəlif
təbəqələriarasındadərinrazılıq
hissiiləqarşılandı;buisəo
deməkdirki,dövlətləxalq
birlikdədir,xalqınmüdrik
liderininrealgücütarixinən
çətindönəmlərindəüzəçıxır
vəbuağırdövrdəbirdaha
sübutetdikki,“bizbirlikdə
güclüyük!”
Bugündəbudəhşətli

fəlakətləmübarizəyəön
dərlikedənölkərəhbərinin
vəBirincixanımMehriban
Əliyevanıntitaniksəyləriöz
nəticəsiniverməkdədir.
Pandemiyadövründə

MilliMəclisPrezidentİlham
Əliyevinbirbaşarəhbərliyi
vənəzarətialtındaAzərbay
candakoronaviruspandemi
yasınaqarşıhəyatakeçirilən
tədbirlərdəyaxındaniştirak
etdi,əhalininsağlamlığınaminə
üzərinədüşənböyükməsuliyyəti
yüksəksəviyyədəortayaqoydu.
Azərbaycanparlamentibirdaha
cəmiyyətlə,dövlətlə,möhtərəm
Prezidentləbirlikdəolduqlarınınü
mayişetdirdivəbunagörədəbaş
daspikerSahibəQafarovaolmaqla
bütündeputathəmkarlarıma,Milli
MəclisAparatınınəməkdaşlarına
minnətdarlığımıbildirirəm.
Qlobalbəlailəmübarizəninəsas

prinsiplərindənbiriinsanqrup
larınıvirusayoluxmaqdantəcrid
etməkdir.Bununüçünölkəmizdə

ilköncə“Evdəqal,Azərbaycan!”
şüarıfəalşəkildətəbliğolunduvə
maarifəndirməişlərinəbaşlanıldı.
Bütünprosesboyuncamüşahidə
etdiyiməsasməqamondaniba
rətidiki,dövlətimizinsanlarınbu
prinsiplərəşüurluşəkildəriayət
etməsi,təhlükəninmiqyasınıbaşa
düşməsiüçünbütünimkanlarını
səfərbəretmişdir.NazirlərKabi
netiyanındaOperativQərargahın
tətbiqetdiyiqadağavəməhdudiy
yətlərintətbiqolunmasəbəbləri,
prinsiplərigenişşəkildəcəmiyyətə
izahedilməkdədir.
Bütünqonşuölkələrləsərhəd

lərinbağlanmasıvəmartın24də

tətbiqolunankarantinrejimiəsas
iqtisadifəaliyyətlərindayanma
sıilənəticələndi.Dövlətvəbüdcə
təşkilatlarındaçalışanlarözəmək
haqlarınıalmağadavametsələrdə,
bəzimüəssisələrdəmaaşlardövlət
yardımpaketiiləkompensasiya
olunsada,karantinrejimirəsmi
əməkmüqaviləsiolmayanişçilərə,
qeydiyyatsızçalışanlara,rəsmiişçi
statusuolmayanlaramənfitəsir
etdi.
PandemiyaAzərbaycandasə

hiyyəsahəsindədəsürətliremo
delləşdirməproseslərinigündəmə

gətirdi.Bizimsəhiyyəsiyasətimiz
yalnızAzərbaycanvətəndaşı
nınsağlamlığınınqorunmasına
vəonunmadditexnikibazasının
möhkəmləndirilməsinədeyil,eyni
zamanda,fövqəladəvəgözlənil
məzhadisələrdənmüdafiəedilmə
sinəhesablanıb.
Qeydetdiyimkimi,virusla

bağlıNazirlərKabinetiyanında
OperativQərargahyaradılandan
sonradərmanpreparatlarının
alınmasına10milyonmanatvəsait
ayrıldı.Xəstəliyiaşkaretməküçün
testlərinölkəmizəgətirilməsiöz
həllinitapdı.Həmçininapteklərdə
maskalarınçatışmazlığıkimihalla
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PANDEMİYA PANDEMİYA

Ötənilindekabrında
ÇininHubeyəyalətinin
Uhanşəhərindəaşkar

lanmışvədünyanıbürüyənyeni
növkoronavirusa31milyondan
çoxinsanyoluxmuşvəpandemiya
səbəbindənindiyədək960min
dənartıqinsanhəyatınıitirmişdir.
“Röyters”agentliyitərəfindənapa
rılansonhesablamalaraəsasən,
hərgünkoronavirusdan5900ə
yaxıninsanhəyatınıitirir.Başqa
sözlə,dünyadasaatda247vəhər
15saniyədəisə1nəfərölür.
ÜmumdünyaSəhiyyəTəş

kilatınınverdiyiməlumatagö
rə,budəhşətliölümkabusu188
ölkənibürümüşdürvəonunnə
vaxtqurtaracağıməlumdeyildir.
Dünyadakıpandemiksituasiyao
dərəcədəciddivəağırdırki,artıq
birsıraölkələrdahaböyükfəla
kətləüzləşməməküçünmühüm
tədbirlərgörməkməcburiyyətin
dəqalıblarvəbubarədəÜSTün

başdirektoruTedrosQebreyesus
daCenevrədəkisonbrifinqində
dünyaüçünhəyəcantəbiliçalıb.O,
COVID19udünyasəhiyyəsiüçün
ənağırsituasiyaadlandırıb.Baş
direktorbrifinqdəbildiribki,dün
yasəhiyyəsindəqlobalfövqəladə
vəziyyətaltıncıdəfəbaşverirvəbu
virusənağırıhesabolunmalıdır.
Onunsözlərinəgörə,sonaltıhəf
tədəyoluxmalarınsayınəzərəçar
pacaqdərəcədəçoxalıb,ölənlərin
vəyoluxanlarınsayıikidəfəartıb.
ÜSTrəhbərihesabedirki,korona
virusunsürətləyayılmasınınqar
şısınıalmaq,yaxudonuzəifətmək
üçünyoluxanlarıntəcridedilməsi,
davamlıtestaparılmasıvədüzgün
müalicəvacibdir.“Məsafəsaxlayın,
əlləriniziyuyun,ictimaiyerlərə,
qapalıməkanlaragirməyin,tövsiyə
olunanyerlərdəmaskataxın”,
deyəbaşdirektorsöyləyib.Onun
bəyanatındabutədbirlərhəyata
keçirilməsə,bizidahaböyükfəla

kətlərvəölümgözlədiyiiləbağlı
xəbərdarlığıdünyadövlətlərini
narahatetməyəbaşlayıb.Eləbu
səbəbdənsonvaxtlarAvropaölkə
lərininəksəriyyətində,hətatəmiz
havadabeləqoruyucumaskalar
danistifadəməcburiolub.Əlbətə,
budatəbiidir.AxıCOVID19viru
suəsasənyaxınməsafədəolarkən
ötürülür,öskürmə,asqırmaza
manıxırdadamcılarözyoluxucu
“işini”görür,araməsafəninaz
olduğuhavaboşluqlarınısürətlə
doldururvəyayılır.Koronavirusa
yoluxanadamsimptomlarıilküç
günmüddətindəhissedir,bəzən
simptomlarolmadandayoluxma
başverəbilir.Bunagörədəprofi
laktiktədbirlərçərçivəsindəverilən
tövsiyələrəəməletməkhamımızın
vətəndaşlıqborcudur.
Bugünbütündünyadaha

kimiyyətorqanlarıprofilaktik
tədbirlərgörürvəyoluxmanın
artmamasıüçünkarantintədbir
lərihəyatakeçirir,risklisahələrə
nəzarətigücləndirirlər.
Azərbaycandadünyanınbir

parçasıolaraqyoluxmadanqaçabil
mədi,ümumibəlabizidəağuşuna
aldı.Lakinqətiyyətləbildirirəmki,
əgərbizvaxtındapreventivtədbir
lərgörməsəydik,bəziölkələrdəki
kimiitkilərimizqatqatçoxolardı.
Pandemiyadahaciddisosialiqti
sadiböhrana,psixolojisarsıntılara
gətiribçıxarabilərdi.Bufəsadlarla
indiyəqədərənciddimüqavimət
gücünümayişetdirənölkələrsıra
sındaAzərbaycanRespublikasının
adımüsbətmənadafərqlənənvə
öndəgedənölkələrdəndir.
Koronavirusunyayılmağabaş

ladığıilkgündənölkəmizinbütün

Dünya ümumi düşmənlə – 
COVID19la savaşda

Rəşad Mahmudov
MilliMəclisinSəhiyyəkomitəsisədrininmüavini

Qlobalbəlailəmübarizənin
əsasprinsiplərindənbiriinsan
qruplarınıvirusayoluxmaq-
dantəcridetməkdir.Bunun
üçünölkəmizdəilköncə
“Evdəqal,Azərbaycan!”şüarı
fəalşəkildətəbliğolundu
vəmaarifəndirməişlərinə
başlanıldı.Bütünprosesbo-
yuncamüşahidəetdiyiməsas
məqamondanibarətidiki,
dövlətimizinsanlarınbuprin-
siplərəşüurluşəkildəriayət
etməsi,təhlükəninmiqyasını
başadüşməsiüçünbütünim-
kanlarınısəfərbəretmişdir.



resurslarısəfərbəredildi.Dövlət
başçımızİlhamƏliyevintutduğu
xətvəsiyasəttəkcərəhbəriolduğu
xalqındeyil,həmdəbütünbəşə
riyyətinxilasınayönəlmişməqsəd
yönlüsiyasistrategiyaoldu;buad
dımindidəbeynəlxalqqurumlar
tərəfindəntəqdiredilməkdədir.
Virusunkütləvişəkildəyayıl

masınınqarşısınınalınması,vətən
daşlarınsağlamlığınınmaksimum
dərəcədəqorunmasıistiqamətində
qəbuledilənmühümqərarlar,bu
istiqamətdəuğurlahəyatakeçiri
ləndavamlı,düşünülmüştədbirlər
ölkəictimaiyyətininənmüxtəlif
təbəqələriarasındadərinrazılıq
hissiiləqarşılandı;buisəo
deməkdirki,dövlətləxalq
birlikdədir,xalqınmüdrik
liderininrealgücütarixinən
çətindönəmlərindəüzəçıxır
vəbuağırdövrdəbirdaha
sübutetdikki,“bizbirlikdə
güclüyük!”
Bugündəbudəhşətli

fəlakətləmübarizəyəön
dərlikedənölkərəhbərinin
vəBirincixanımMehriban
Əliyevanıntitaniksəyləriöz
nəticəsiniverməkdədir.
Pandemiyadövründə

MilliMəclisPrezidentİlham
Əliyevinbirbaşarəhbərliyi
vənəzarətialtındaAzərbay
candakoronaviruspandemi
yasınaqarşıhəyatakeçirilən
tədbirlərdəyaxındaniştirak
etdi,əhalininsağlamlığınaminə
üzərinədüşənböyükməsuliyyəti
yüksəksəviyyədəortayaqoydu.
Azərbaycanparlamentibirdaha
cəmiyyətlə,dövlətlə,möhtərəm
Prezidentləbirlikdəolduqlarınınü
mayişetdirdivəbunagörədəbaş
daspikerSahibəQafarovaolmaqla
bütündeputathəmkarlarıma,Milli
MəclisAparatınınəməkdaşlarına
minnətdarlığımıbildirirəm.
Qlobalbəlailəmübarizəninəsas

prinsiplərindənbiriinsanqrup
larınıvirusayoluxmaqdantəcrid
etməkdir.Bununüçünölkəmizdə

ilköncə“Evdəqal,Azərbaycan!”
şüarıfəalşəkildətəbliğolunduvə
maarifəndirməişlərinəbaşlanıldı.
Bütünprosesboyuncamüşahidə
etdiyiməsasməqamondaniba
rətidiki,dövlətimizinsanlarınbu
prinsiplərəşüurluşəkildəriayət
etməsi,təhlükəninmiqyasınıbaşa
düşməsiüçünbütünimkanlarını
səfərbəretmişdir.NazirlərKabi
netiyanındaOperativQərargahın
tətbiqetdiyiqadağavəməhdudiy
yətlərintətbiqolunmasəbəbləri,
prinsiplərigenişşəkildəcəmiyyətə
izahedilməkdədir.
Bütünqonşuölkələrləsərhəd

lərinbağlanmasıvəmartın24də

tətbiqolunankarantinrejimiəsas
iqtisadifəaliyyətlərindayanma
sıilənəticələndi.Dövlətvəbüdcə
təşkilatlarındaçalışanlarözəmək
haqlarınıalmağadavametsələrdə,
bəzimüəssisələrdəmaaşlardövlət
yardımpaketiiləkompensasiya
olunsada,karantinrejimirəsmi
əməkmüqaviləsiolmayanişçilərə,
qeydiyyatsızçalışanlara,rəsmiişçi
statusuolmayanlaramənfitəsir
etdi.
PandemiyaAzərbaycandasə

hiyyəsahəsindədəsürətliremo
delləşdirməproseslərinigündəmə

gətirdi.Bizimsəhiyyəsiyasətimiz
yalnızAzərbaycanvətəndaşı
nınsağlamlığınınqorunmasına
vəonunmadditexnikibazasının
möhkəmləndirilməsinədeyil,eyni
zamanda,fövqəladəvəgözlənil
məzhadisələrdənmüdafiəedilmə
sinəhesablanıb.
Qeydetdiyimkimi,virusla

bağlıNazirlərKabinetiyanında
OperativQərargahyaradılandan
sonradərmanpreparatlarının
alınmasına10milyonmanatvəsait
ayrıldı.Xəstəliyiaşkaretməküçün
testlərinölkəmizəgətirilməsiöz
həllinitapdı.Həmçininapteklərdə
maskalarınçatışmazlığıkimihalla
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Ötənilindekabrında
ÇininHubeyəyalətinin
Uhanşəhərindəaşkar

lanmışvədünyanıbürüyənyeni
növkoronavirusa31milyondan
çoxinsanyoluxmuşvəpandemiya
səbəbindənindiyədək960min
dənartıqinsanhəyatınıitirmişdir.
“Röyters”agentliyitərəfindənapa
rılansonhesablamalaraəsasən,
hərgünkoronavirusdan5900ə
yaxıninsanhəyatınıitirir.Başqa
sözlə,dünyadasaatda247vəhər
15saniyədəisə1nəfərölür.
ÜmumdünyaSəhiyyəTəş

kilatınınverdiyiməlumatagö
rə,budəhşətliölümkabusu188
ölkənibürümüşdürvəonunnə
vaxtqurtaracağıməlumdeyildir.
Dünyadakıpandemiksituasiyao
dərəcədəciddivəağırdırki,artıq
birsıraölkələrdahaböyükfəla
kətləüzləşməməküçünmühüm
tədbirlərgörməkməcburiyyətin
dəqalıblarvəbubarədəÜSTün

başdirektoruTedrosQebreyesus
daCenevrədəkisonbrifinqində
dünyaüçünhəyəcantəbiliçalıb.O,
COVID19udünyasəhiyyəsiüçün
ənağırsituasiyaadlandırıb.Baş
direktorbrifinqdəbildiribki,dün
yasəhiyyəsindəqlobalfövqəladə
vəziyyətaltıncıdəfəbaşverirvəbu
virusənağırıhesabolunmalıdır.
Onunsözlərinəgörə,sonaltıhəf
tədəyoluxmalarınsayınəzərəçar
pacaqdərəcədəçoxalıb,ölənlərin
vəyoluxanlarınsayıikidəfəartıb.
ÜSTrəhbərihesabedirki,korona
virusunsürətləyayılmasınınqar
şısınıalmaq,yaxudonuzəifətmək
üçünyoluxanlarıntəcridedilməsi,
davamlıtestaparılmasıvədüzgün
müalicəvacibdir.“Məsafəsaxlayın,
əlləriniziyuyun,ictimaiyerlərə,
qapalıməkanlaragirməyin,tövsiyə
olunanyerlərdəmaskataxın”,
deyəbaşdirektorsöyləyib.Onun
bəyanatındabutədbirlərhəyata
keçirilməsə,bizidahaböyükfəla

kətlərvəölümgözlədiyiiləbağlı
xəbərdarlığıdünyadövlətlərini
narahatetməyəbaşlayıb.Eləbu
səbəbdənsonvaxtlarAvropaölkə
lərininəksəriyyətində,hətatəmiz
havadabeləqoruyucumaskalar
danistifadəməcburiolub.Əlbətə,
budatəbiidir.AxıCOVID19viru
suəsasənyaxınməsafədəolarkən
ötürülür,öskürmə,asqırmaza
manıxırdadamcılarözyoluxucu
“işini”görür,araməsafəninaz
olduğuhavaboşluqlarınısürətlə
doldururvəyayılır.Koronavirusa
yoluxanadamsimptomlarıilküç
günmüddətindəhissedir,bəzən
simptomlarolmadandayoluxma
başverəbilir.Bunagörədəprofi
laktiktədbirlərçərçivəsindəverilən
tövsiyələrəəməletməkhamımızın
vətəndaşlıqborcudur.
Bugünbütündünyadaha

kimiyyətorqanlarıprofilaktik
tədbirlərgörürvəyoluxmanın
artmamasıüçünkarantintədbir
lərihəyatakeçirir,risklisahələrə
nəzarətigücləndirirlər.
Azərbaycandadünyanınbir

parçasıolaraqyoluxmadanqaçabil
mədi,ümumibəlabizidəağuşuna
aldı.Lakinqətiyyətləbildirirəmki,
əgərbizvaxtındapreventivtədbir
lərgörməsəydik,bəziölkələrdəki
kimiitkilərimizqatqatçoxolardı.
Pandemiyadahaciddisosialiqti
sadiböhrana,psixolojisarsıntılara
gətiribçıxarabilərdi.Bufəsadlarla
indiyəqədərənciddimüqavimət
gücünümayişetdirənölkələrsıra
sındaAzərbaycanRespublikasının
adımüsbətmənadafərqlənənvə
öndəgedənölkələrdəndir.
Koronavirusunyayılmağabaş

ladığıilkgündənölkəmizinbütün

Dünya ümumi düşmənlə – 
COVID19la savaşda

Rəşad Mahmudov
MilliMəclisinSəhiyyəkomitəsisədrininmüavini

Qlobalbəlailəmübarizənin
əsasprinsiplərindənbiriinsan
qruplarınıvirusayoluxmaq-
dantəcridetməkdir.Bunun
üçünölkəmizdəilköncə
“Evdəqal,Azərbaycan!”şüarı
fəalşəkildətəbliğolundu
vəmaarifəndirməişlərinə
başlanıldı.Bütünprosesbo-
yuncamüşahidəetdiyiməsas
məqamondanibarətidiki,
dövlətimizinsanlarınbuprin-
siplərəşüurluşəkildəriayət
etməsi,təhlükəninmiqyasını
başadüşməsiüçünbütünim-
kanlarınısəfərbəretmişdir.
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nəgörəənqabaqcıldövlətlərbelə
yoluxmanınsürətləartmasının
qarşısındaacizqalırlar.Doğrudur,
vaksinlərinyaradılmasıistiqamə
tindədəsürətliişlərgedir.Lakin
hələki,bukabusbəşəriyyətinbaşı
üstündədolaşmaqdadavamedir.
Azərbaycandakarantinrejimi

nintətbiqinəticəsindəvəziyyəti
nəzarətaltındasaxlamaqmümkün
olsada,sonvaxtlarbəziyum
şaldılmatədbirləriepidemioloji
situasiyanınpisləşəbiləcəyiehti
malınıortayaqoyur.Bizgenişxalq
kütlələrininintensivməlumatlan
dırılması,əhalinintibbimaarif
ləndirilməsinindavametdirilməsi
kimitədbirlərigücləndirməliyik,
xəstəliyinyayılmasürətininart
mamasıüçün,səhiyyəsistemini
pandemiyanınkəskinartabiləcəyi
hallarüçünhazırvəziyyətəgətir
məkməqsədiiləəlavətədbirlər
həyatakeçirməliyik.

Bundanbaşqa,epidemiolo
jivəziyyətənəzarətetməküçün
ənefektlivasitəəhalininhəssas
qrupununvaksinasiyasıdır.Hesab
lamalargöstərirki,əhalininilkin
olaraq2030%nəpeyvəndvurul
masıepidemiolojivəziyyətəefek
tivnəzarətetməküçünkifayətdir.
Lakinaparıcıvaksinistehsalçıları
artıqçoxsaylısifarişləriəvvəlcədən
qəbuletdiklərindənvəbutələbin
həcmininonlarınistehsalimkanla
rındançoxolmasınınəzərəalsaq,
növbətisifarişləritezliklətamtə
minetməkmümkünolmayabilər.
Bunagörədə,vaksinlərinəlça
tanlığınıtəminetməkməqsədiilə
2010cuilsentyabrın15dəİcbari
TibbiSığortaüzrəDövlətAgent
liyivəGAVİ(GlobalAlliancefor
Vaccines)təşkilatıarasındasaziş
imzalanıb.Busazişəəsasənbütün
tələblərəcavabverənpeyvəndis
tehsalolunduqdatezbirzamanda

başqaüzvölkələrkimiAzərbaycan
dapeyvəndlətəminolunacaqdır.
Dövlətimizinviruslamübarizə

dəmüəyyənləşdirdiyiəsastaktiki
yolbəllidirinsanlarınözlərini
qorumaqladövlətədəstəkolmaq!
Birçoxölkələrdənfərqliolaraq
Azərbaycandövlətiəhalinitəhlükə
qarşısındatəkqoymaqniyyətindən
tamamuzaqdır.Xüsusənyaşlınəs
linqorunması,diqqətmərkəzində
saxlanılmasıbuqarışıqdünyanın
amansızepidemikçağındaəslhu
manizmnümunəsidir.
Azərbaycanvətəndaşıbilməli

dirki,COVID19xəstəliyiuzun
müddətliprosesdir.Bunagörədə
hamıözdövlətininyanındaol
malı,hamınınürəyivətənləbirgə
döyünməlivənəhayət,hamıöz
vətəndaşməsuliyyətinianlama
lı,mövcudkarantinqaydalarına,
şəxsigigiyenaya,zəruriprofilaktik
qaydalaraəməletməlidir.

rıyaradanlara,sünişəkildəqiymət
artımınayolverənlərəqarşıəncid
dicəzatədbirləritətbiqedildi.
Pandemiyailəbağlıvəziyyətin

gedişatı,müşahidələrvəgerçəklər
onudeyirki,Azərbaycansəhiyyə
sivəsəhiyyəişçiləribusınaqdan
dahaalnıaçıqçıxdılarvəhazırda
busahədəciddiirəliləyişlərgörün
məkdədir.
Ölkədəyenimodultiplixəstə

xanalarsürətləinşaedildi,xaric
dənmüasiravadanlıqlargətirildi,
deməkolarki,bütünölkəxəstəxa
nalarıpandemiyailəmübarizəyə
qoşuldu.Həkimlərimiz,tibbişçi
lərimizbütünpersonalözbaca
rıqvəqabiliyyətlərini,həyatlarını
ortayaqoydular,fədakarhərəkətlə
riiləbirdahaisbatladılarki,onlar
üçüninsansağlamlığı,həyateşqi
ənmüqəddəsişdir.Bugünəkimi
həftələrləevinəgetməyən,doğ
malarınıgörməyənhəkimlərimiz
var.Onlarqorxuluvirusayoluxan
xəstələrisağaltmaqüçüngecəgün
düzçalışırlar.
Heçşübhəsizki,səhiyyəsahə

sindəkadrislahatlarıvətibbmüəs
sisələrininmadditexnikibazasının
gücləndirilməsi,yenitibbitexnolo
giyalarıntətbiqivəhəkimlərəgös
təriləndövlətqayğısıdamühüm
roloynadı.
Pandemiyayaqədərölkəmizdə

750dənartıqyenitikilmişvəya
əsaslıtəmirdənçıxmıştibbmüəs
sisəsimüasiravadanlıqlarlatəmin
olunmuşdu.Tibbmüəssisələrinin
sürətlitəmiri,bərpası,regionlarda
diaqnostikamərkəzlərinintikilə
rəkistifadəyəverilməsi,xüsusilə
uşaqlarınbütüntibbixidmətlərlə
ənyüksəksəviyyədəəhatəolun
masısəhiyyəsahəsindəkiislahatla
rınəsasistiqamətləriidi.Aparılan
islahatlar,madditexnikibazanın
təkmilləşdirilməsi,təchizatvəkadr
hazırlığıiləbağlıgörülənişlərdə
pandemiyadövründəözbəhrəsini
verdi.Məhzbuamillərinnəticəsi
dirki,ÜmumdünyaSəhiyyəTəşki
latıAzərbaycandabusahədəatılan

addımlarıtəqdiretdi.Ölkəmizin
təcrübəsidigərölkələrənümunə
göstərildi.
CənabPrezidentimiztibbiş

çilərininpandemiyadövründəki
gərginvəyorulmazfəaliyyətlərini
yüksəkdəyərləndiribvəçıxışları
nınbirindəvurğulayıb:“Xüsusilə
həkimlərinfəaliyyətini,fədakar
lığınıqiymətləndirməkistərdim.
Azərbaycanxalqıhəkimlərinfəda
karlığınaçoxyüksəkqiymətverir.
Məndəbirdahabütünhəkimlərə
minnətdarlığımıbildirməkistə
yirəm.Onlarözhəyatlarınırisk
altınaatırlar.Onlaraylarlaözailə
üzvlərinigörəbilmirlərvəçoxağır
şəraitdəxüsusigeyimlərdəgecə
gündüzxəstələrinyanındadırlar,
onlarınhəyatınıxilasedirlər.Bizdə

ölümsəviyyəsininçoxaşağıolma
sı,ilknövbədəhəkimlərinpeşəkar
lığı,fədakarlığıhesabınadır”.Bu
sözlərbizimməsuliyyəthissimizi
dahadaartırır,gələcəkfəaliyyəti
mizidahadüzgünvəməqsədyön
lüqurmağasəsləyir.
Bununlabelə,qeydetməliyəm

ki,COVID19virusuiləmübari
zədəqısamüddətdəəldəedilən
dərslərdənbirisağlamlıqsistem
ləriniistəniləngələcəktəhdidlərə
hazırlamaqdır.Burayalogistik
planlaşdırmadantutmuş,xəs
təxanalardaxalat,maska,əlcək,
oksigenvədərmanmaddələrinin
konservasiyaedilməsidəaiddir.
Gələcəkdəvaksinlərinölkəyəgəti
riləcəyivəonunhəyatakeçiriləcəyi
dönəmdəbusahədəxüsusihazır

lıqlıtibbişçilərinəehtiyac
yaranacaq.
Yenivirusunmeydana

çıxması,hətabusahədə
təcrübəsiolangüclüdövlətlərin
dəsəhiyyəsistemindəboşluqla
rınolmasınıgöstərdi.Bunagörə
dədüşünürəmki,arxayınlaşmaq
qətiyyənyolverilməzdir,çünkibə
şəriyyətincanınaişləmişbuqorxulu
koronavirushələbundansonrada
haçoxsosialiqtisadiproblemlərə
təkanverəbilər,dünyadasiyasivə
sosialgərginliklərmənbəyikimiçı
xışedəbilər,xalqlarınsağlamhəyat
tərziüçünəlavəriskləryaradabilər.
Hazırkıdurumbelədirvəzən

nimcə,koronaviruspandemiyası
nınikincidalğasıdaqaçılmazdır.
Songünlərdünyaölkələrindən
gələnhəyəcanlıxəbərlərdəbunu
deməyəəsasverir.Səhiyyəsinə,
iqtisadiyyatınavəümumiyyətlə,
həyatsəviyyəsiningöstəriciləri

DövlətbaşçımızİlhamƏliyevintut-
duğuxəttvəsiyasəttəkcərəhbəri
olduğuxalqındeyil,həmdəbütün
bəşəriyyətinxilasınayönəlmişməq-
sədyönlüsiyasistrategiyaoldu;bu
addımindidəbeynəlxalqqurumlar
tərəfindəntəqdiredilməkdədir.
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nəgörəənqabaqcıldövlətlərbelə
yoluxmanınsürətləartmasının
qarşısındaacizqalırlar.Doğrudur,
vaksinlərinyaradılmasıistiqamə
tindədəsürətliişlərgedir.Lakin
hələki,bukabusbəşəriyyətinbaşı
üstündədolaşmaqdadavamedir.
Azərbaycandakarantinrejimi

nintətbiqinəticəsindəvəziyyəti
nəzarətaltındasaxlamaqmümkün
olsada,sonvaxtlarbəziyum
şaldılmatədbirləriepidemioloji
situasiyanınpisləşəbiləcəyiehti
malınıortayaqoyur.Bizgenişxalq
kütlələrininintensivməlumatlan
dırılması,əhalinintibbimaarif
ləndirilməsinindavametdirilməsi
kimitədbirlərigücləndirməliyik,
xəstəliyinyayılmasürətininart
mamasıüçün,səhiyyəsistemini
pandemiyanınkəskinartabiləcəyi
hallarüçünhazırvəziyyətəgətir
məkməqsədiiləəlavətədbirlər
həyatakeçirməliyik.

Bundanbaşqa,epidemiolo
jivəziyyətənəzarətetməküçün
ənefektlivasitəəhalininhəssas
qrupununvaksinasiyasıdır.Hesab
lamalargöstərirki,əhalininilkin
olaraq2030%nəpeyvəndvurul
masıepidemiolojivəziyyətəefek
tivnəzarətetməküçünkifayətdir.
Lakinaparıcıvaksinistehsalçıları
artıqçoxsaylısifarişləriəvvəlcədən
qəbuletdiklərindənvəbutələbin
həcmininonlarınistehsalimkanla
rındançoxolmasınınəzərəalsaq,
növbətisifarişləritezliklətamtə
minetməkmümkünolmayabilər.
Bunagörədə,vaksinlərinəlça
tanlığınıtəminetməkməqsədiilə
2010cuilsentyabrın15dəİcbari
TibbiSığortaüzrəDövlətAgent
liyivəGAVİ(GlobalAlliancefor
Vaccines)təşkilatıarasındasaziş
imzalanıb.Busazişəəsasənbütün
tələblərəcavabverənpeyvəndis
tehsalolunduqdatezbirzamanda

başqaüzvölkələrkimiAzərbaycan
dapeyvəndlətəminolunacaqdır.
Dövlətimizinviruslamübarizə

dəmüəyyənləşdirdiyiəsastaktiki
yolbəllidirinsanlarınözlərini
qorumaqladövlətədəstəkolmaq!
Birçoxölkələrdənfərqliolaraq
Azərbaycandövlətiəhalinitəhlükə
qarşısındatəkqoymaqniyyətindən
tamamuzaqdır.Xüsusənyaşlınəs
linqorunması,diqqətmərkəzində
saxlanılmasıbuqarışıqdünyanın
amansızepidemikçağındaəslhu
manizmnümunəsidir.
Azərbaycanvətəndaşıbilməli

dirki,COVID19xəstəliyiuzun
müddətliprosesdir.Bunagörədə
hamıözdövlətininyanındaol
malı,hamınınürəyivətənləbirgə
döyünməlivənəhayət,hamıöz
vətəndaşməsuliyyətinianlama
lı,mövcudkarantinqaydalarına,
şəxsigigiyenaya,zəruriprofilaktik
qaydalaraəməletməlidir.

rıyaradanlara,sünişəkildəqiymət
artımınayolverənlərəqarşıəncid
dicəzatədbirləritətbiqedildi.
Pandemiyailəbağlıvəziyyətin

gedişatı,müşahidələrvəgerçəklər
onudeyirki,Azərbaycansəhiyyə
sivəsəhiyyəişçiləribusınaqdan
dahaalnıaçıqçıxdılarvəhazırda
busahədəciddiirəliləyişlərgörün
məkdədir.
Ölkədəyenimodultiplixəstə

xanalarsürətləinşaedildi,xaric
dənmüasiravadanlıqlargətirildi,
deməkolarki,bütünölkəxəstəxa
nalarıpandemiyailəmübarizəyə
qoşuldu.Həkimlərimiz,tibbişçi
lərimizbütünpersonalözbaca
rıqvəqabiliyyətlərini,həyatlarını
ortayaqoydular,fədakarhərəkətlə
riiləbirdahaisbatladılarki,onlar
üçüninsansağlamlığı,həyateşqi
ənmüqəddəsişdir.Bugünəkimi
həftələrləevinəgetməyən,doğ
malarınıgörməyənhəkimlərimiz
var.Onlarqorxuluvirusayoluxan
xəstələrisağaltmaqüçüngecəgün
düzçalışırlar.
Heçşübhəsizki,səhiyyəsahə

sindəkadrislahatlarıvətibbmüəs
sisələrininmadditexnikibazasının
gücləndirilməsi,yenitibbitexnolo
giyalarıntətbiqivəhəkimlərəgös
təriləndövlətqayğısıdamühüm
roloynadı.
Pandemiyayaqədərölkəmizdə

750dənartıqyenitikilmişvəya
əsaslıtəmirdənçıxmıştibbmüəs
sisəsimüasiravadanlıqlarlatəmin
olunmuşdu.Tibbmüəssisələrinin
sürətlitəmiri,bərpası,regionlarda
diaqnostikamərkəzlərinintikilə
rəkistifadəyəverilməsi,xüsusilə
uşaqlarınbütüntibbixidmətlərlə
ənyüksəksəviyyədəəhatəolun
masısəhiyyəsahəsindəkiislahatla
rınəsasistiqamətləriidi.Aparılan
islahatlar,madditexnikibazanın
təkmilləşdirilməsi,təchizatvəkadr
hazırlığıiləbağlıgörülənişlərdə
pandemiyadövründəözbəhrəsini
verdi.Məhzbuamillərinnəticəsi
dirki,ÜmumdünyaSəhiyyəTəşki
latıAzərbaycandabusahədəatılan

addımlarıtəqdiretdi.Ölkəmizin
təcrübəsidigərölkələrənümunə
göstərildi.
CənabPrezidentimiztibbiş

çilərininpandemiyadövründəki
gərginvəyorulmazfəaliyyətlərini
yüksəkdəyərləndiribvəçıxışları
nınbirindəvurğulayıb:“Xüsusilə
həkimlərinfəaliyyətini,fədakar
lığınıqiymətləndirməkistərdim.
Azərbaycanxalqıhəkimlərinfəda
karlığınaçoxyüksəkqiymətverir.
Məndəbirdahabütünhəkimlərə
minnətdarlığımıbildirməkistə
yirəm.Onlarözhəyatlarınırisk
altınaatırlar.Onlaraylarlaözailə
üzvlərinigörəbilmirlərvəçoxağır
şəraitdəxüsusigeyimlərdəgecə
gündüzxəstələrinyanındadırlar,
onlarınhəyatınıxilasedirlər.Bizdə

ölümsəviyyəsininçoxaşağıolma
sı,ilknövbədəhəkimlərinpeşəkar
lığı,fədakarlığıhesabınadır”.Bu
sözlərbizimməsuliyyəthissimizi
dahadaartırır,gələcəkfəaliyyəti
mizidahadüzgünvəməqsədyön
lüqurmağasəsləyir.
Bununlabelə,qeydetməliyəm

ki,COVID19virusuiləmübari
zədəqısamüddətdəəldəedilən
dərslərdənbirisağlamlıqsistem
ləriniistəniləngələcəktəhdidlərə
hazırlamaqdır.Burayalogistik
planlaşdırmadantutmuş,xəs
təxanalardaxalat,maska,əlcək,
oksigenvədərmanmaddələrinin
konservasiyaedilməsidəaiddir.
Gələcəkdəvaksinlərinölkəyəgəti
riləcəyivəonunhəyatakeçiriləcəyi
dönəmdəbusahədəxüsusihazır

lıqlıtibbişçilərinəehtiyac
yaranacaq.
Yenivirusunmeydana

çıxması,hətabusahədə
təcrübəsiolangüclüdövlətlərin
dəsəhiyyəsistemindəboşluqla
rınolmasınıgöstərdi.Bunagörə
dədüşünürəmki,arxayınlaşmaq
qətiyyənyolverilməzdir,çünkibə
şəriyyətincanınaişləmişbuqorxulu
koronavirushələbundansonrada
haçoxsosialiqtisadiproblemlərə
təkanverəbilər,dünyadasiyasivə
sosialgərginliklərmənbəyikimiçı
xışedəbilər,xalqlarınsağlamhəyat
tərziüçünəlavəriskləryaradabilər.
Hazırkıdurumbelədirvəzən

nimcə,koronaviruspandemiyası
nınikincidalğasıdaqaçılmazdır.
Songünlərdünyaölkələrindən
gələnhəyəcanlıxəbərlərdəbunu
deməyəəsasverir.Səhiyyəsinə,
iqtisadiyyatınavəümumiyyətlə,
həyatsəviyyəsiningöstəriciləri

DövlətbaşçımızİlhamƏliyevintut-
duğuxəttvəsiyasəttəkcərəhbəri
olduğuxalqındeyil,həmdəbütün
bəşəriyyətinxilasınayönəlmişməq-
sədyönlüsiyasistrategiyaoldu;bu
addımindidəbeynəlxalqqurumlar
tərəfindəntəqdiredilməkdədir.



MilliMəclisdəbanklarlabağlı
genişqanunpaketihazırlanır.Bu
paketəbirsıravacibməsələlərdaxil
edilmişdirvənəticədəvətəndaşla
rınbanklaraetimadıyüksələcəkdir.
2020ciilinəvvəllərindəkoro

navirusinfeksiyasınınyayılması
müxtəlifölkələrdəəhalininsağ
lamlığıiləbağlıriskləryaratdı,
dünyanıniqtisadisiyasihəyatında
ciddidəyişikliklərəyolaçaraqiq
tisadiyyatınbütünsektorlarınaöz

təsirinigöstərdi.Turizmsektoru
nunçətinvəziyyətədüşməsi,neft
qiymətlərininenməsi,dünyaüzrə
həmistehsal,həmdəistehlakhəc
mininazalmasıvədigərbukimi
faktorlariqtisadiyyatınqandamar
larıhesabedilənbanksektoruna
daöztəsirinigöstərdi.
Vəziyyətəiqtisaditərəfdənba

xaraqölkədəatılmışaddımlarüzrə

təhlilaparsaq,
icraedilənişlərin
əhatəsiningeniş
olduğunugörə
rik.Builərzində
dünyabazarla

rındaneftinqiymətinindüşməsi
fonundaikincirübdəmanataolan
təzyiqbirqədəryüksəldi,əhalinin
müəyyənhissəsidərhalözlərin
dəolanvəsaitlərixaricivalyutaya
çevirməyəbaşladı.Lakinpeşəkar
şəkildətəşkiledilmişmexanizm
lərbanklarınvalyutayaolan
tələbininvaxtındaqarşılanması,
suiistifadəhallarınınqarşısının

alınmasımüəyyən
insanlardama
natınməzənnəsi
iləbağlıyaranmış
ajiotajıdayandırdı.
Fikrimcə,bu,əldə
edilməliolannəti
cələrdənənvacibi
idi.Hazırdaiqtisa
diyyatdamakro
iqtisadisabitliyin
möhkəmlənməsi

üçünmüvafiqtədbirlərhəyatake
çirilməkdədir.
2016cıildənbaşlayaraqbankla

ravəmillivalyutayaolanetimadı
yüksəltməküçünatılanaddımlar
özmüsbətnəticələrinigöstəriblər.
Beləki,banklardakıəmanətlərin
xaricivalyutadaolanpayıson4il
də80%dən53%əqədərenmişdir.
Dövlətbaşçısınınapardığıislahat
larınəhatəetdiyibanksektoruda

budövrdətəkmilləşmələrəmə
ruzqalmışdır.Banklardadavamlı
sağlamlaşdırmatədbirlərihəyata
keçirilmişdir.
İqtisadiislahatlarınsürətləapa

rılması,strukturdəyişikliklərinin
başverməsi,iqtisadimünasibətlər
dətexnologiyalarınxüsusiəhəmiy
yətkəsbetməsibanksahəsində
mövcudolanqanunvericiaktların
datəkmilləşməsinitələbedir.Bir
neçəbankınləğviprosesindəor
tayaçıxanməsələlərinhəlliüçün
mövcudmexanizmlərintəkmilləş
dirilməsivacibdir.
Eynizamanda,banklaranəza

rətmexanizmlərindəyenitəkmil
metodlarıntətbiqolunmasıartıq
günümüzüntələbidir.Banklarda
toplananvəsaitləriniqtisadiyyatın
realsektorunaasanşəkildətrans
missiyaedilməsiiqtisadiinkişaf
üçünəsasmənbədir.Postpan
demiyadövründəAzərbaycanın
iqtisadiinkişafınıtəminedəcək
əsasamillərözəlsektoruninkişafı
vəinvestisiyalarolacaqdır.Buiki
amilarasındasürətlivəəhatəliəla
qənintəminindəbanklarınmüstəs
naroluolmalıdır.Bunagörəhesab
edirikki,banksahəsindəqanun
vericilikbazasınıntəkmilləşməsi
iqtisadiyyatınsürətliinkişafıüçün
dövləttərəfindənreallaşdırılan
islahatlarınefektivliyiniyüksəldə
cək,iqtisadiartımındavamlılığının
təminindəbusektorunrealtəsir
imkanlarınıdahadaartıracaqdır.
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İQTİSADİYYAT

Banklara 
etı̇mad artacaq

Tahir Mirkişili
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,
sənayevəsahibkarlıqkomitəsininsədri

Banklaranəzarətmexanizmlərində
yenitəkmilmetodlarıntətbiqolun-
masıartıqgünümüzüntələbidir.
Banklardatoplananvəsaitləriniqtisa-
diyyatınrealsektorunaasanşəkildə
transmissiyaedilməsiiqtisadiinkişaf
üçünəsasmənbədir.
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TƏNZİMLƏMƏ

Lombarddedikdə,daşınar
əşyalarıngirovqoyul
masımüqabilindəfiziki

şəxslərəqısamüddətlikreditlərin
verilməsinihəyatakeçirənhüquqi
şəxsbaşadüşülür.Adətənəhali
ninaztəminatlıtəbəqəsitəcilipula
ehtiyacıolduğuzamanəsasən
qızılzinətəşyalarınıgirovqoyub,
müqabilindəlombardlardanpul
götürürlər.Sosiolojisorğuların
nəticələrigöstərirki,lombardlara
münasibətdəmənfirəylərmüsbət
məqamlardanqatqatçoxdur.Bu
nabaxmayaraq,onlarınxidmətinə
bütündövrlərdətələbatvarvəson
vaxtlarlombardkreditlərininhəc
mindəartımdamüşahidəedilir.
Məlumolduğukimi,Azərbay

canRespublikasıPrezidentinin
2019cuil28noyabrtarixli1616
saylısərəncamıiləmaliyyəbazar
larındafəaliyyətgöstərənsub
yektlərənəzarətvətənzimləmə
funksiyasıMərkəziBankahəvalə
edilib.Bununlaəlaqədarqanun
layihəsibirdahaMərkəziBankla
birgəMilliMəclisinİqtisadisiya
sət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsi

üzvləriiləmüzakirəedilib,layihə
iləbağlıMərkəziBankın,habelə
deputatlarınikincioxunuşzamanı
səsləndirdiklərirəyvətəklifərnə
zərəalınaraqtəkmilləşdirməişləri
aparılıbdır.İşçiqrupuhəmikinci
oxunuşzamanıqaldırılanməsələ
lərianalızedib,həmdəmövcud
vəziyyətintamaraşdırılmasıüçün
lombardişlədənlərinözüilədə
görüşlərkeçirib.Buprosesdəlom
bardlarınfəaliyyətinitənzimləyən
xariciqanunvericilikdəbirdaha
nəzərdənkeçirilib;əldəolunan
məlumatlarvəmüzakirələrnəticə
sindəikincioxunuşlamüqayisədə
qanunlayihəsindəxeylidəyişiklik
edilib.
Layihəüzərindəəsasəniki

istiqamətdətəkmilləşdirməişləri
aparılmışdır.

Bi rin ci si,lombardxidmətlərin
dənistifadəedənborcalanınhüqu
qimüdafiəsiningücləndirilməsi:
lkreditinaylıqfaizdərəcəsiilə
yanaşı,illikfaizdərəcəsinin
dəborcalanabildirilməsitələ
bininmüəyyənedilməsi;

lfaizdərəcələrivədigərödə

nişlərinyalnızborcunqalıq
məbləğinəhesablanmasıtələ
binintəsbitolunması;

llombardtərəfindənkənar
şəxslərdənmaliyyəninyalnız
təminatmüqabilindəcəlbedi
ləbilməsi;

lnağdsızqaydadadakredit
lərinalınmasıimkanlarının
yaradılması;

lkreditlərüzrəmüştərinin
öhdəliyininxaricivalyutaya
indeksəolunmasınınqadağan
edilməsi;

lverilənkreditlərəgörəfaiz
dənbaşqahərhansıödənişin,
xərcintələbolunmasınınqa
dağanedilməsi;

lqüvvədəolduğumüddətdə
kreditmüqaviləsininşərt
lərininmüştərininziyanına
dəyişdirilməsinəyolverilmə
məsi;

llombardınkreditmüqavilə
lərindənyaranantələbhüqu
qunuyalnızlombardavəya
digərkredittəşkilatınagüzəşt
edəbilməsitələbininmüəy
yənedilməsi;

Lom bard fəaliy yə tin də olan ne qa tiv hal
la rın çox lu ğu nu nə zə rə ala raq bu sek to
run sə mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı məq sə di 
ilə, elə cə də is teh lak çı la rın hü quq la rı nın 
qo run ma sı üçün “Lom bard lar haq qın
da” qa nun la yi hə si ha zır la nıb və 2019
cu il sent yab rın 30da Mil li Məc lis də 
ikin ci oxu nuş da qə bul edi lib. Qa nun 
la yi hə si ni üçün cü oxu nu şa ha zır la maq
dan öt rü iş çi qru pu ya ra dı lıb və la yi hə 
üzə rin də əsas lı iş ge dib.

Lombardların fəaliyyəti 
qanunla tənzimlənəcək

Əli Məsimli
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsisədrininmüavini



aşağıqiymətləndirilərəkgirovgö
türülür.Beləliklə,lombardlarhəm
girovqoyulanzinətəşyalarınınöz
realdəyərindənaşağıqiymətləndi
rilməsindən,həmdəyüksəkfaizlər
hesabınaböyükgəlirlərəldəedir
lər.Büdcəyəməcmuödənişləriisə
1milyonmanatınaltındaolmaqla,
simvolikxarakterdaşıyır.Sözüge
dənproblemləbağlıqanunlayihə
sinin7.1cimaddəsivətəndaşların
girovqoyduğuəşyalarınobyektiv
meyarlarəsasındaqiymətləndiril
məsinəimkanverəcək.

4. Hazırdagirovqoyulanəş
yanınitməsi,zədələnməsivəsair
iləbağlıetibarlısığortamexaniz
miyoxdur.Qanunlayihəsinin8ci

maddəsindəgöstərilirki,lombard
girovaqoyulmuşəşyanıgirov
daolduğumüddətərzindəbu
qanunun7cimaddəsinəəsasən
müəyyənləşdirilmişqiymətinin
tamməbləğindəözvəsaitihesa
bınamüştərininxeyrinəəşyanın
zədələnməsi,məhvolmasıvə
itkisirisklərindənsığortalamalıdır.
Lombardözvəsaitihesabınagirov
qoyulmuşəşyalarıdigərrisklərdən
dəsığortalayabilər.

5. Məlumdurki,borcalanpulu
qaytarmadıqdakreditverənəmlakı
hərracaçıxararaqsatırvəözpu
lunugötürür.Lombardlarlabağlı
narazılıqlarınxeylihissəsionunla

bağlıdırki,müştərikreditödənişini
gecikdirənkimi,birçoxlombard
lardadərhalonunqoyduğugirov
satışaçıxarılır.Buproblemləbağlı
qanunlayihəsinin13cümaddənin
1cibəndindədeyilirki,müştəri
kreditmüqaviləsiüzrəöhdəlikləri
ninicrasınıgecikdirərsə,gecikmə
ninbirincigünündənetibarən30
təqvimgünümüddətindəlombard
tərəfindəngirovqoyulmuşəşyaya
tutmayönəldilməsinəyolverilmir.
Həminmüddətdənsonragirov
qoyulmuşəşyasatıldıqdaisəmad
də15.3üntələblərinəgörə,“girov
qoyulmuşəşyanınsatışındanəldə
olunanpulvəsaitilombardınmü

qaviləüzrətələb
hüququndanartıq
olduqda,artıqqa
lanvəsait“Daşınar
əmlakınyüklülüyü
haqqında”Azər
baycanRespubli
kasıQanununun
tələblərinəzərə
alınmaqla,müştəri
yəödənilir.Lom
bardgirovunsatıl
masındansonra5iş
günümüddətində
müştərinigirovun

satışındangötürülmüşməbləğin
bölüşdürülməsibarədəyazılıfor
madaməlumatlandırmalıdır”.
Beləliklə,“Lombardlarhaqqın

da”qanunlayihəsiüçüncüoxunu
şahazırdırvəMilliMəclisinİqti
sadisiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsitərəfindənparlamentin
2020ciilpayızsessiyasındabaxıl
maqüçünişplanınadaxiledilib.
Buqanununqəbuluvəsəmərəli
fəaliyyətgöstərənişləkreallaşdır
mamexanizmininişəsalınması
Azərbaycandalombardlarınənə
nəvixüsusiyyətlərininəzərəalaraq
lombardfəaliyyətinindövləttərə
findəntənzimlənməsi,buxidmət
lərdənistifadəedənistehlakçıların
hüquqlarınınqorunmasınıntəmin
edilməsisahəsindəirəliyədoğru
mühümbiraddımolacaq.
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llombardınaliidarəetməorqa
nıntəsdiqlədiyikreditlərin
verilməsiqaydalarınaəməl
olunmasıtələbininmüəyyən
edilməsi.

İ kin ci si,lombardlarınfəaliy
yətinintəhlükəsizliyiningüclən
dirilməsivədövlətnəzarətialtına
alınmasıiləəlaqədartənzimləmə
vənəzarətproseslərininsadələşdi
rilməsi:
llombardfəaliyyətinəicazə
ninlisenziyalaşdırmayolu
ilədeyil,MərkəziBankda
xüsusireyestrədaxiledilmə
sivəlombardşəhadətnaməsi
verilməsiilədövlətnəzarətinə
götürülməsi;

lvətəndaşqüsursuzluğuna
dairtələblərinlombardınbü
tüntəsisçilərinə(iştirakçıları
na)şamiledilməsi;

lfiliallarınaçılmasınaicazə
ninləğvi,əvəzindənəzarət
orqanınafiallarınfəaliyyəti
iləbağlıqanundanəzərdə
tutulanməlumatvəsənədlə
rintəqdimolunmasıtələbinin
irəlisürülməsi(lombardın
filiallarınınsayınınnizamna
məkapitalınadairprudensial
tələblərlətənzimlənməsinə
zərdətutulur);

llombardtərəfindəngirovların
vəgirovbiletlərininuçotunun
aparılması,habeləmüvafiq
sənədlərinsaxlanmasıtələbi
ninmüəyyənedilməsi;

llombardlarınfəaliyyətinin
prudensialtənzimlənməsində
qanundanəzərdətutulmuş
normativvətələblərdənbaşqa
busahədəbeynəlxalqtəcrü
bədəqəbulolunannormativ
vətələblərintətbiqedilməsi
imkanlarınınyaradılması.

Beləliklə,“Lombardlarhaq
qında”qanunlayihəsinəəsasən
lombardlarfəaliyyətgöstərəbil
məküçünlisenziyaalmaqəvəzi
nəMərkəziBankdaqeydiyyata
alınaraqxüsusireyestrədaxil

edilməli,onlarınməqbulməbləğ
dənizamnaməkapitalıolmalı,
kreditüçünqəbulediləngirovlar
sığortalanmalıdırvəs.“Lom
bardlarhaqqında”qanunlayihəsi
üzərindəsözügedənistiqamət
lərdəaparılanişlərbusahədə
açıqqalanaşağıdakıbirsıravacib
məqamlaraaydınlıqgətirməyə
imkanverir:

1. Azərbaycandalombardlara
nəzarətdəkiboşluqaradanqal
xacaq,onlarınfəaliyyətiqanun
latənzimlənəcək.“Lombardlar
haqqında”qanunlayihəsinin6cı
maddəsinin2cibəndinəgörə
lombardınnizamnaməkapitalının
minimummiqdarınadairtələblər

MərkəziBanktərəfindənmüəyyən
olunacaq.

2. HazırdaAzərbaycandaqey
diyyatdankeçmiş700dənartıq
lombardfəaliyyətiiləməşğulolan
təsərrüfatsubyektimüəyyənedilsə
də,onlarınrealsayıməlumdeyil.
Buməsələyəmünasibətdəmaddə
28.1intələbinəgörəAzərbaycan
Respublikasınınərazisindəfəaliy
yətgöstərənlombardlarMərkəzi
Bankdaqeydiyyatdankeçibreyest
rədaxilediləcək.

3. Lombardlarbankdankrediti
götürübəhaliyəistədiyiforma
da5060%,bəzənisədahayüksək
faizləkreditverirlər.Qızılzinətəş
yalarıçoxvaxtrealdəyərindənçox

“Lombardlarhaqqında”qanunlayi-
həsinəəsasənlombardlarfəaliyyət
göstərəbilməküçünlisenziyaalmaq
əvəzinəMərkəziBankdaqeydiyyata
alınaraqxüsusireyestrədaxiledilməli,
onlarınməqbulməbləğdənizamnamə
kapitalıolmalı,kreditüçünqəbuledi-
ləngirovlarsığortalanmalıdır...



aşağıqiymətləndirilərəkgirovgö
türülür.Beləliklə,lombardlarhəm
girovqoyulanzinətəşyalarınınöz
realdəyərindənaşağıqiymətləndi
rilməsindən,həmdəyüksəkfaizlər
hesabınaböyükgəlirlərəldəedir
lər.Büdcəyəməcmuödənişləriisə
1milyonmanatınaltındaolmaqla,
simvolikxarakterdaşıyır.Sözüge
dənproblemləbağlıqanunlayihə
sinin7.1cimaddəsivətəndaşların
girovqoyduğuəşyalarınobyektiv
meyarlarəsasındaqiymətləndiril
məsinəimkanverəcək.

4. Hazırdagirovqoyulanəş
yanınitməsi,zədələnməsivəsair
iləbağlıetibarlısığortamexaniz
miyoxdur.Qanunlayihəsinin8ci

maddəsindəgöstərilirki,lombard
girovaqoyulmuşəşyanıgirov
daolduğumüddətərzindəbu
qanunun7cimaddəsinəəsasən
müəyyənləşdirilmişqiymətinin
tamməbləğindəözvəsaitihesa
bınamüştərininxeyrinəəşyanın
zədələnməsi,məhvolmasıvə
itkisirisklərindənsığortalamalıdır.
Lombardözvəsaitihesabınagirov
qoyulmuşəşyalarıdigərrisklərdən
dəsığortalayabilər.

5. Məlumdurki,borcalanpulu
qaytarmadıqdakreditverənəmlakı
hərracaçıxararaqsatırvəözpu
lunugötürür.Lombardlarlabağlı
narazılıqlarınxeylihissəsionunla

bağlıdırki,müştərikreditödənişini
gecikdirənkimi,birçoxlombard
lardadərhalonunqoyduğugirov
satışaçıxarılır.Buproblemləbağlı
qanunlayihəsinin13cümaddənin
1cibəndindədeyilirki,müştəri
kreditmüqaviləsiüzrəöhdəlikləri
ninicrasınıgecikdirərsə,gecikmə
ninbirincigünündənetibarən30
təqvimgünümüddətindəlombard
tərəfindəngirovqoyulmuşəşyaya
tutmayönəldilməsinəyolverilmir.
Həminmüddətdənsonragirov
qoyulmuşəşyasatıldıqdaisəmad
də15.3üntələblərinəgörə,“girov
qoyulmuşəşyanınsatışındanəldə
olunanpulvəsaitilombardınmü

qaviləüzrətələb
hüququndanartıq
olduqda,artıqqa
lanvəsait“Daşınar
əmlakınyüklülüyü
haqqında”Azər
baycanRespubli
kasıQanununun
tələblərinəzərə
alınmaqla,müştəri
yəödənilir.Lom
bardgirovunsatıl
masındansonra5iş
günümüddətində
müştərinigirovun

satışındangötürülmüşməbləğin
bölüşdürülməsibarədəyazılıfor
madaməlumatlandırmalıdır”.
Beləliklə,“Lombardlarhaqqın

da”qanunlayihəsiüçüncüoxunu
şahazırdırvəMilliMəclisinİqti
sadisiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsitərəfindənparlamentin
2020ciilpayızsessiyasındabaxıl
maqüçünişplanınadaxiledilib.
Buqanununqəbuluvəsəmərəli
fəaliyyətgöstərənişləkreallaşdır
mamexanizmininişəsalınması
Azərbaycandalombardlarınənə
nəvixüsusiyyətlərininəzərəalaraq
lombardfəaliyyətinindövləttərə
findəntənzimlənməsi,buxidmət
lərdənistifadəedənistehlakçıların
hüquqlarınınqorunmasınıntəmin
edilməsisahəsindəirəliyədoğru
mühümbiraddımolacaq.
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verilməsiqaydalarınaəməl
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dirilməsivədövlətnəzarətialtına
alınmasıiləəlaqədartənzimləmə
vənəzarətproseslərininsadələşdi
rilməsi:
llombardfəaliyyətinəicazə
ninlisenziyalaşdırmayolu
ilədeyil,MərkəziBankda
xüsusireyestrədaxiledilmə
sivəlombardşəhadətnaməsi
verilməsiilədövlətnəzarətinə
götürülməsi;

lvətəndaşqüsursuzluğuna
dairtələblərinlombardınbü
tüntəsisçilərinə(iştirakçıları
na)şamiledilməsi;

lfiliallarınaçılmasınaicazə
ninləğvi,əvəzindənəzarət
orqanınafiallarınfəaliyyəti
iləbağlıqanundanəzərdə
tutulanməlumatvəsənədlə
rintəqdimolunmasıtələbinin
irəlisürülməsi(lombardın
filiallarınınsayınınnizamna
məkapitalınadairprudensial
tələblərlətənzimlənməsinə
zərdətutulur);

llombardtərəfindəngirovların
vəgirovbiletlərininuçotunun
aparılması,habeləmüvafiq
sənədlərinsaxlanmasıtələbi
ninmüəyyənedilməsi;

llombardlarınfəaliyyətinin
prudensialtənzimlənməsində
qanundanəzərdətutulmuş
normativvətələblərdənbaşqa
busahədəbeynəlxalqtəcrü
bədəqəbulolunannormativ
vətələblərintətbiqedilməsi
imkanlarınınyaradılması.
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qında”qanunlayihəsinəəsasən
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məküçünlisenziyaalmaqəvəzi
nəMərkəziBankdaqeydiyyata
alınaraqxüsusireyestrədaxil

edilməli,onlarınməqbulməbləğ
dənizamnaməkapitalıolmalı,
kreditüçünqəbulediləngirovlar
sığortalanmalıdırvəs.“Lom
bardlarhaqqında”qanunlayihəsi
üzərindəsözügedənistiqamət
lərdəaparılanişlərbusahədə
açıqqalanaşağıdakıbirsıravacib
məqamlaraaydınlıqgətirməyə
imkanverir:

1. Azərbaycandalombardlara
nəzarətdəkiboşluqaradanqal
xacaq,onlarınfəaliyyətiqanun
latənzimlənəcək.“Lombardlar
haqqında”qanunlayihəsinin6cı
maddəsinin2cibəndinəgörə
lombardınnizamnaməkapitalının
minimummiqdarınadairtələblər

MərkəziBanktərəfindənmüəyyən
olunacaq.

2. HazırdaAzərbaycandaqey
diyyatdankeçmiş700dənartıq
lombardfəaliyyətiiləməşğulolan
təsərrüfatsubyektimüəyyənedilsə
də,onlarınrealsayıməlumdeyil.
Buməsələyəmünasibətdəmaddə
28.1intələbinəgörəAzərbaycan
Respublikasınınərazisindəfəaliy
yətgöstərənlombardlarMərkəzi
Bankdaqeydiyyatdankeçibreyest
rədaxilediləcək.

3. Lombardlarbankdankrediti
götürübəhaliyəistədiyiforma
da5060%,bəzənisədahayüksək
faizləkreditverirlər.Qızılzinətəş
yalarıçoxvaxtrealdəyərindənçox

“Lombardlarhaqqında”qanunlayi-
həsinəəsasənlombardlarfəaliyyət
göstərəbilməküçünlisenziyaalmaq
əvəzinəMərkəziBankdaqeydiyyata
alınaraqxüsusireyestrədaxiledilməli,
onlarınməqbulməbləğdənizamnamə
kapitalıolmalı,kreditüçünqəbuledi-
ləngirovlarsığortalanmalıdır...



TƏRƏQQİ TƏRƏQQİ

Rəqəmsaltexnologiyaların
həyatımızınbütünsfera
larınasirayətetməsiilə

meydanaçıxan“DördüncüSənaye
İnqilabı”anlayışıinsanıniqtisa
difəaliyyətininnövbətifazasıdır.
Texnolojitərəqqihesabınainqilab
olaraqdəyərləndirdiyimizmərhə
lələrbirbiriniqısazamankəsiyin
dəəvəzləməyəbaşlayıb.Əgərəl
əməyindənmaşınlaistehsalakeçid
prosesibirneçəonilliyiəhatəedən
dövrüözündəehtivaedirsə,XXI
əsrinəvvəllərindəelanolunmuş
ÜçüncüSənayeİnqilabıyerinida
hamükəmməlvəqabaqcıl“dör
düncü”yətəslimedir.Dördüncü
Sənayeİnqilabıeləbirprosesdirki,
qabaqcıltexnologiyalarıntətbiqiilə
mövcudsənayesahələriniyeniləri
iləəvəzləyənvasitələrbütövlükdə
cəmiyyətdəköklüdəyişikliklərə
səbəbolur.Buinqilabikeçididaha
yaxındanşərhetməküçünötənüç
mərhələyəqısanəzəryetirməliyik.

Beləliklə,BirinciSənayeİnqi
labıXVIIəsrdəbuxarmühərriki
ninkəşfiiləbaşlayırvəodövrün
qabaqcılölkələrindəXVIIIXIX
əsrlərdədavamedir.Prosesinəsası
bundanibarətidi:manufakturaları
zavodlarəvəzləyirdi.İkincimərhə
ləXXəsrdəistehsalınavtomatlaş
dırılmasıvəkonveyerləşməsiniəks
etdirir.Sənayeinqilablarıbirqay
daolaraqelmvətexnikanıninkişa
fıiləyanaşı,cəmiyyətinstrukturu,
onundaxilindəkimünasibətvə
proseslərindəyişməsinə,yeniyeni
peşələrinmeydanagəlməsinəsə
bəbolur.XXIəsrinəvvəlindəelan
olunanüçüncümərhələninəsas
fəlsəfəsifaydalıqazıntılardanimti
na,bərpaedilənenerjimənbələrin
dənistifadə,kompütertexnologi
yalarınınistehsalsahələrindəgeniş
tətbiqivərəqəmsaltexnologiyala
rınhəyatımızınbütünsferalarında
dominantmövqetutmasıiləxarak
terizəolunur.“Time”(“Taym”)

jurnalıbudövrü“3.0sənayesi”
adlandırırdı.
Düşünməkolardıki,buistehsal

mərhələsimüəyyəndövrüəhatə
edəcək,ancaqrəqəmsaltexnologiya
larıniqtisadiyyatdavəcəmiyyətdə
beləyüksəksürətlidəyişikliklərə
səbəbolacağınıgörmək,gümanki,
bəşəriyyətinözüüçündəbirsürpriz
oldu.Baxmayaraqki,“3.0sənaye
si”hələdünyanınəksərbölgələrinə
qədəmqoymayıb,qabaqcıltexnoloji
mərkəzlər“4.0sənaye”sinindünya
ya“gözaçması”ndandanışırlar.
DördüncüSənayeİnqilabıAl

maniyadameydanagəlib.Burada
hesabedirlərki,əsasistehsalmər
kəzininAsiyayakeçməsişəraitində
Almaniyasənayesininmüqəddəratı

buinqilabınreallaşmasəviyyə
sindənasılıolacaq.“4.0sənayesi”
özündənəyiehtivaedir?Kiberfiziki
sistemlərin(CPSlərin)zavodlar
laçulğalaşmasını.Qısaşəkildəbu
prosesibeləizahetməkolar:isteh
salgücləriistehsalolunanməhsulla
əlaqəlişəkildəistehlakçılarınarzu
vətələbatlarındanhərzamanxə
bərdarolacaqlar.Buproseshəya
tımızasürətlədaxilolan“məhsul
larinterneti”nintərkibhissəsidir.
Məsələn,“Tesla”avtomobilləri
smatrfonvəinternetvasitəsiilə
istehlakçınınsevdiyimarşrutları,
onuntəqvimivəhətaadətlərindən
xəbərdarolub,bunlarıhəyatdatət
biqetməkfunksiyasınamalikdir.
HazırdatəkAlmaniyadeyil,

Qərbindigəraparıcıdövlətləridə
“4.0sənayesi”yoluiləaddımlama
ğabaşlayıblar.Buprosesindünya
iqtisadiyyatıüçünçoxmühüm2
nəticəsiolacaq:
1.Məşğulluğunstrukturuprin

sipialşəkildədəyişikliyəuğraya
caq.Yenisənayeinqilabırəqəmsal
qurğularaimkanverəcəkki,in

sansızistehsalprosesinəmüdaxilə
edəbilsinlər.Bu,bütündünyada,
ocümlədənAzərbaycandayüz
minlərcəmütəxəssisinişsizqalması
deməkdir;
2.“4.0sənayesi”dünyaiqtisa

diyyatındadövlətlərinroluvəmöv
qeyinəbirdahanəzərsalınmasına
səbəbolacaq.Buhaldabizimyeri
mizvərolumuznədənibarətdir?
Gümanki,bu,qarşımızdaduranən
vacibməsələlərdənbiridir.
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidenticənabİlhamƏliyevelmdəvə
texnologiyadabaşverənyeniliklərin

milliiqtisadiyyatımızdatətbiqiiləin
novativistehsalsahələrinəstartveril
məsiprosesinəciddiönəmverir.Hər
ilDavosİqtisadiForumundadövlət
başçısınıngörüşdüyünüfuzluşirkət
rəhbərlərininarasındarəqəmsalvə
qabaqcıltexnologiyalarlaməşğul
olantransmilliqurumlarınrəhbərləri
olur.BudairələrinAzərbaycanavə
iqtisadiyyatımızamaraqlarıpan
demiyadövründədəazalmayıbki,
artıb.Beləmürəkkəbbirzamanda
PrezidentCİSCO(SİSKO),“Signify”
(“Siqnifay”)və“Microsoft”(“Mayk
rosoft”)şirkətlərininrəhbərheyətləri
iləgörüşlərkeçirib.Buşirkətlər,şüb
həsizki,yeniinqilabınəsassima
larındanolacaqlar.Bumaraqonu
göstərirki,birincisi,Azərbaycan“4.0
sənayesi”nəhazırlıqprosesinəstart
verib,ikinciisəbuinqilabınaparıcı
aktorlarıbizimbukeçidüçünpoten
sialamalikolduğumuzugörürvə
prosesiniştirakçısıolmaqistəyirlər.
Təbiiki,yeniinqilabimərhələ

tamfərqliinkişafstrategiyasının
hazırlanmasınıtələbedir.Məsələn,
Prezidentinfərmanıiləyaradılmış
İqtisadiŞuranınqarşısındaiqtisa
diyyatımızınmüasirçağırışlardan
irəligələrəkqarşıdakıillərüçün,
özüdəkifayətqədərhəssaslaşan,
siyasi,iqtisadivəhətatibbitə
latümlərədözümsüzləşənhəm
dünya,həmdəmilliiqtisadiyyatlar
fonundayenistrategiyanınhazır
lanmasıvəzifəsidurur.Bustrategi
yatəkcədövlətbüdcəsinədahaçox
gəlirləringəlməsinitəminetməmə
li,həmdədövrümüzünqabaqcılvə
innovativdəyişiklikləriniproq
nozlaşdırıb,yeniiqtisadiinqilabın
tələblərinəcavabverməlidir.
Söhbəthansıiqtisadisahələrdən

gedir?
süniintellektvərobottexnolo

giyası;
məhsullarinterneti;
pilotsuznəqliyyatsferası;
nanotexnologiyalarvəs.
Yerigəlmişkən,qeydetməkla

zımdırki,buyenilikləriqtisadiyya
tınənmüxtəlifsahələrindəsənaye

AzərbaycanRespublika-
sınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevelmdəvə
texnologiyadabaşverən
yeniliklərinmilliiqtisa-
diyyatımızdatətbiqiilə
innovativistehsalsahələ-
rinəstartverilməsipro-
sesinəciddiönəmverir.

Dördüncü Sənaye İnqilabı 
və Azərbaycan

Elnur Allahverdiyev
MilliMəclisindeputatı
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TƏRƏQQİ TƏRƏQQİ

Rəqəmsaltexnologiyaların
həyatımızınbütünsfera
larınasirayətetməsiilə

meydanaçıxan“DördüncüSənaye
İnqilabı”anlayışıinsanıniqtisa
difəaliyyətininnövbətifazasıdır.
Texnolojitərəqqihesabınainqilab
olaraqdəyərləndirdiyimizmərhə
lələrbirbiriniqısazamankəsiyin
dəəvəzləməyəbaşlayıb.Əgərəl
əməyindənmaşınlaistehsalakeçid
prosesibirneçəonilliyiəhatəedən
dövrüözündəehtivaedirsə,XXI
əsrinəvvəllərindəelanolunmuş
ÜçüncüSənayeİnqilabıyerinida
hamükəmməlvəqabaqcıl“dör
düncü”yətəslimedir.Dördüncü
Sənayeİnqilabıeləbirprosesdirki,
qabaqcıltexnologiyalarıntətbiqiilə
mövcudsənayesahələriniyeniləri
iləəvəzləyənvasitələrbütövlükdə
cəmiyyətdəköklüdəyişikliklərə
səbəbolur.Buinqilabikeçididaha
yaxındanşərhetməküçünötənüç
mərhələyəqısanəzəryetirməliyik.

Beləliklə,BirinciSənayeİnqi
labıXVIIəsrdəbuxarmühərriki
ninkəşfiiləbaşlayırvəodövrün
qabaqcılölkələrindəXVIIIXIX
əsrlərdədavamedir.Prosesinəsası
bundanibarətidi:manufakturaları
zavodlarəvəzləyirdi.İkincimərhə
ləXXəsrdəistehsalınavtomatlaş
dırılmasıvəkonveyerləşməsiniəks
etdirir.Sənayeinqilablarıbirqay
daolaraqelmvətexnikanıninkişa
fıiləyanaşı,cəmiyyətinstrukturu,
onundaxilindəkimünasibətvə
proseslərindəyişməsinə,yeniyeni
peşələrinmeydanagəlməsinəsə
bəbolur.XXIəsrinəvvəlindəelan
olunanüçüncümərhələninəsas
fəlsəfəsifaydalıqazıntılardanimti
na,bərpaedilənenerjimənbələrin
dənistifadə,kompütertexnologi
yalarınınistehsalsahələrindəgeniş
tətbiqivərəqəmsaltexnologiyala
rınhəyatımızınbütünsferalarında
dominantmövqetutmasıiləxarak
terizəolunur.“Time”(“Taym”)

jurnalıbudövrü“3.0sənayesi”
adlandırırdı.
Düşünməkolardıki,buistehsal

mərhələsimüəyyəndövrüəhatə
edəcək,ancaqrəqəmsaltexnologiya
larıniqtisadiyyatdavəcəmiyyətdə
beləyüksəksürətlidəyişikliklərə
səbəbolacağınıgörmək,gümanki,
bəşəriyyətinözüüçündəbirsürpriz
oldu.Baxmayaraqki,“3.0sənaye
si”hələdünyanınəksərbölgələrinə
qədəmqoymayıb,qabaqcıltexnoloji
mərkəzlər“4.0sənaye”sinindünya
ya“gözaçması”ndandanışırlar.
DördüncüSənayeİnqilabıAl

maniyadameydanagəlib.Burada
hesabedirlərki,əsasistehsalmər
kəzininAsiyayakeçməsişəraitində
Almaniyasənayesininmüqəddəratı

buinqilabınreallaşmasəviyyə
sindənasılıolacaq.“4.0sənayesi”
özündənəyiehtivaedir?Kiberfiziki
sistemlərin(CPSlərin)zavodlar
laçulğalaşmasını.Qısaşəkildəbu
prosesibeləizahetməkolar:isteh
salgücləriistehsalolunanməhsulla
əlaqəlişəkildəistehlakçılarınarzu
vətələbatlarındanhərzamanxə
bərdarolacaqlar.Buproseshəya
tımızasürətlədaxilolan“məhsul
larinterneti”nintərkibhissəsidir.
Məsələn,“Tesla”avtomobilləri
smatrfonvəinternetvasitəsiilə
istehlakçınınsevdiyimarşrutları,
onuntəqvimivəhətaadətlərindən
xəbərdarolub,bunlarıhəyatdatət
biqetməkfunksiyasınamalikdir.
HazırdatəkAlmaniyadeyil,

Qərbindigəraparıcıdövlətləridə
“4.0sənayesi”yoluiləaddımlama
ğabaşlayıblar.Buprosesindünya
iqtisadiyyatıüçünçoxmühüm2
nəticəsiolacaq:
1.Məşğulluğunstrukturuprin

sipialşəkildədəyişikliyəuğraya
caq.Yenisənayeinqilabırəqəmsal
qurğularaimkanverəcəkki,in

sansızistehsalprosesinəmüdaxilə
edəbilsinlər.Bu,bütündünyada,
ocümlədənAzərbaycandayüz
minlərcəmütəxəssisinişsizqalması
deməkdir;
2.“4.0sənayesi”dünyaiqtisa

diyyatındadövlətlərinroluvəmöv
qeyinəbirdahanəzərsalınmasına
səbəbolacaq.Buhaldabizimyeri
mizvərolumuznədənibarətdir?
Gümanki,bu,qarşımızdaduranən
vacibməsələlərdənbiridir.
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidenticənabİlhamƏliyevelmdəvə
texnologiyadabaşverənyeniliklərin

milliiqtisadiyyatımızdatətbiqiiləin
novativistehsalsahələrinəstartveril
məsiprosesinəciddiönəmverir.Hər
ilDavosİqtisadiForumundadövlət
başçısınıngörüşdüyünüfuzluşirkət
rəhbərlərininarasındarəqəmsalvə
qabaqcıltexnologiyalarlaməşğul
olantransmilliqurumlarınrəhbərləri
olur.BudairələrinAzərbaycanavə
iqtisadiyyatımızamaraqlarıpan
demiyadövründədəazalmayıbki,
artıb.Beləmürəkkəbbirzamanda
PrezidentCİSCO(SİSKO),“Signify”
(“Siqnifay”)və“Microsoft”(“Mayk
rosoft”)şirkətlərininrəhbərheyətləri
iləgörüşlərkeçirib.Buşirkətlər,şüb
həsizki,yeniinqilabınəsassima
larındanolacaqlar.Bumaraqonu
göstərirki,birincisi,Azərbaycan“4.0
sənayesi”nəhazırlıqprosesinəstart
verib,ikinciisəbuinqilabınaparıcı
aktorlarıbizimbukeçidüçünpoten
sialamalikolduğumuzugörürvə
prosesiniştirakçısıolmaqistəyirlər.
Təbiiki,yeniinqilabimərhələ

tamfərqliinkişafstrategiyasının
hazırlanmasınıtələbedir.Məsələn,
Prezidentinfərmanıiləyaradılmış
İqtisadiŞuranınqarşısındaiqtisa
diyyatımızınmüasirçağırışlardan
irəligələrəkqarşıdakıillərüçün,
özüdəkifayətqədərhəssaslaşan,
siyasi,iqtisadivəhətatibbitə
latümlərədözümsüzləşənhəm
dünya,həmdəmilliiqtisadiyyatlar
fonundayenistrategiyanınhazır
lanmasıvəzifəsidurur.Bustrategi
yatəkcədövlətbüdcəsinədahaçox
gəlirləringəlməsinitəminetməmə
li,həmdədövrümüzünqabaqcılvə
innovativdəyişiklikləriniproq
nozlaşdırıb,yeniiqtisadiinqilabın
tələblərinəcavabverməlidir.
Söhbəthansıiqtisadisahələrdən

gedir?
süniintellektvərobottexnolo

giyası;
məhsullarinterneti;
pilotsuznəqliyyatsferası;
nanotexnologiyalarvəs.
Yerigəlmişkən,qeydetməkla

zımdırki,buyenilikləriqtisadiyya
tınənmüxtəlifsahələrindəsənaye

AzərbaycanRespublika-
sınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevelmdəvə
texnologiyadabaşverən
yeniliklərinmilliiqtisa-
diyyatımızdatətbiqiilə
innovativistehsalsahələ-
rinəstartverilməsipro-
sesinəciddiönəmverir.

Dördüncü Sənaye İnqilabı 
və Azərbaycan

Elnur Allahverdiyev
MilliMəclisindeputatı
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Hərbirölkənintərəq
qisinişərtləndirən
mühümamillərdən

birionuntəhsilinininkişafıdır.
İnkişafetmişölkələrintəcrübəsinə
nəzərsaldıqdagörürükki,təhsil
sahəsindəsistemlivəkompleks
xarakterlitədbirlərinhəyatake
çirilməsiümumiinkişafaxidmət
edir,qarşıyaqoyulanstratejihə
dəfərəçatmağaimkanverir.Bu
baxımdantəhsilsahəsindəAzər
baycanıntəcrübəsidənümunəvi
xarakterdaşıyır.Prezidentİlham
Əliyevin“neftkapitalınıninsan
kapitalınaçevrilməsi”tezisiəsa
sındagörüləngenişmiqyaslıişlər
ölkədətəhsilsistemininXXIəsrin
çağırışlarınauyğuninkişafınıtə
minedir.Ümumiyyətlə,ölkədə
həyatakeçirilənislahatlar,müasir
infrastrukturunyaradılmasınəti
cəsindətəhsilsahəsindədəyeni
keyfiyyətdəyişiklikləriyüksək
səviyyədətəminolunub.Təsadüfi
deyilki,sonillərərzindətəhsilin
madditexnikibazasınınəsaslışə
kildəyenilənməsiartıqhəlledilib,
3500dənçoxməktəbyayenidən
tikilibvəyaəsaslıtəmirolunub.
Azərbaycandatəhsilinfrast

rukturununyenilənməsibilava
sitədövlətəsaslıvəsaitqoyuluşu
hesabınahəyatakeçirilir.Ölkəmi
ziniqtisadipotensialının,maliyyə
imkanlarınınartmasınaadekvat
olaraq,təhsilsistemininmaddi
texnikibazasınınmöhkəmləndi
rilməsinəyönəldilənvəsaitlərin
həcmidəgetdikcəartırılır.Xüsusi
olaraqvurğulamaqlazımdırki,
respublikamızdatəhsilinfrastruk
turununyenilənməsiçətinpande
miyaşəraitindədədiqqətmərkə
zindəsaxlanılır.Dövlətbaşçımız
sonvaxtlardabirçoxrayonlarda

ümumtəhsilməktəblərininəsaslı
təmiriiləbağlıtədbirlərhaqqında
sərəncamlarimzalayıb.Buisti
qamətdəregionlardaintensiviş
aparılır.
Ölkəmizdətəhsilinfrastruk

turununyenilənməsindənsöhbət
açarkənbusahədəHeydərƏliyev
Fondununrolunuxüsusivur
ğulamaqlazımdır.Azərbaycan
RespublikasınınBirincivitsepre

zidentiMehribanxanımƏliyeva
nınrəhbərliketdiyifondtərəfin
dən“YeniləşənAzərbaycanayeni
məktəb”layihəsireallaşdırılır.
İndiyədəkbulayihəüzrəölkənin
müxtəlifbölgələrində100mindən
artıqşagirdintəhsilaldığımüasir
standartlaracavabverən400dək
məktəbbinasıinşaolunubvəya
əsaslışəkildəyenidənqurulub.
Eynizamanda,peşətəhsilivəali
təhsilmüəssisələrininyenidöv
rüntələblərinəuyğunmodernləş
dirilməsinəxüsusidiqqətvəqayğı
göstərilir.
PrezidentİlhamƏliyevvəBi

rincixanımMehribanƏliyevanın
cariildəbirsırayenitikiləntəhsil
müəssisələrindəyaradılanşərait
lətanışolmalarıdaölkəmizdə
təhsilininkişafınayüksəkdiqqət
vəqayğıgöstərildiyininbariznü
munəsidir.Busıradadövlətimizin
başçısınınvəBirincixanımMeh
ribanƏliyevanıniştirakıiləADA

dəntutmuşkəndtəsərrüfatınaqədər
tətbiqolunacaqvəbizdəbuproses
dəngeriqalmamalıyıq.Dövlətimi
zinirikapitalyatırımıtələbedənbu
prosesimaliyyələşdirməküçünim
kanlarıvar.Eynizamanda,Azərbay
canınödəməqabiliyyətindənirəli
gələrəkbeynəlxalqmaliyyəinstitut
larıvəirikorporasiyalardaölkəmiz
dəbusferalarıninkişafındamaraqlı
olabilərlər.Ancaqfikrimcə,bizdaha
birmühümməqamıunutmamalıyıq:
kadrlarınhazırlanmasıvəkadrban
kı.Bununüçüngöstərilənamilləri

nəzərəalmaqəlahiddəönəmlidir:
xüsusiproqramlarvasitəsiilə

gənclərivəuşaqlarıbaşverənyeni
sənayeinqilabınıntələblərinəha
zırlamaqlazımdır.Avropadabelə
proqramlarartıquşaqbağçalarında
datətbiqolunmağabaşlanılıb.Bu
proqramlarövladlarımızdatexniki
sahibkarlıqvəyaradıcılıqbacarıqla
rınıinkişafetdirməlidir;
ortavəaliməktəblərdətexniki

elmlərəvəriyaziyyataxüsusiönəm
verilməlidir;
mühəndislikvəsənayedizaynı

sahələrindəkadrhazırlığınadiqqət
yetirməliyik.Müasirtexnologiya
larlatəminolunmuşaliməktəb
texnoparklarınınyaradılmasına
nailolmalıyıq.Ölkədəmühəndislik
məktəbininyüksəksəviyyəsibizim
yenimərhələsənayeinqilabınake
çidimizinbaşlıcaşərtidir.
Azərbaycantəkregionumuzun

deyil,dahagenişcoğrafiyanıniqti
sadilideridir.Pandemiyadövründə
qonşudövlətlərdənfərqliolaraq
minimumiqtisadiitkilərləçıxanöl
kəmizintexnolojiliderlikistiqamə
tindəciddiperspektivlərivar.“4.0
sənayesi”nəhazırlıqbuliderliyimi
zişərtləndirənəsasfaktorolacaq.
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Mühəndislikvəsənaye
dizaynısahələrindəkadr
hazırlığınadiqqətyetirməli-
yik.Müasirtexnologiyalarla
təminolunmuşaliməktəb
texnoparklarınınyaradılma-
sınanailolmalıyıq.Ölkədə
mühəndislikməktəbinin
yüksəksəviyyəsibizimyeni
mərhələsənayeinqilabına
keçidimizinbaşlıcaşərtidir.

Ölkəmiziniqtisadipoten-
sialının,maliyyəimkanla-
rınınartmasınaadekvat
olaraq,təhsilsisteminin
maddi-texnikibazasının
möhkəmləndirilməsinə
yönəldilənvəsaitlərin
həcmidəgetdikcə
artırılır.

Peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsi 
XXI əsrin çağırışı və milli vəzifədir

Fatma Yıldırım
MilliMəclisindeputatı



Hərbirölkənintərəq
qisinişərtləndirən
mühümamillərdən

birionuntəhsilinininkişafıdır.
İnkişafetmişölkələrintəcrübəsinə
nəzərsaldıqdagörürükki,təhsil
sahəsindəsistemlivəkompleks
xarakterlitədbirlərinhəyatake
çirilməsiümumiinkişafaxidmət
edir,qarşıyaqoyulanstratejihə
dəfərəçatmağaimkanverir.Bu
baxımdantəhsilsahəsindəAzər
baycanıntəcrübəsidənümunəvi
xarakterdaşıyır.Prezidentİlham
Əliyevin“neftkapitalınıninsan
kapitalınaçevrilməsi”tezisiəsa
sındagörüləngenişmiqyaslıişlər
ölkədətəhsilsistemininXXIəsrin
çağırışlarınauyğuninkişafınıtə
minedir.Ümumiyyətlə,ölkədə
həyatakeçirilənislahatlar,müasir
infrastrukturunyaradılmasınəti
cəsindətəhsilsahəsindədəyeni
keyfiyyətdəyişiklikləriyüksək
səviyyədətəminolunub.Təsadüfi
deyilki,sonillərərzindətəhsilin
madditexnikibazasınınəsaslışə
kildəyenilənməsiartıqhəlledilib,
3500dənçoxməktəbyayenidən
tikilibvəyaəsaslıtəmirolunub.
Azərbaycandatəhsilinfrast

rukturununyenilənməsibilava
sitədövlətəsaslıvəsaitqoyuluşu
hesabınahəyatakeçirilir.Ölkəmi
ziniqtisadipotensialının,maliyyə
imkanlarınınartmasınaadekvat
olaraq,təhsilsistemininmaddi
texnikibazasınınmöhkəmləndi
rilməsinəyönəldilənvəsaitlərin
həcmidəgetdikcəartırılır.Xüsusi
olaraqvurğulamaqlazımdırki,
respublikamızdatəhsilinfrastruk
turununyenilənməsiçətinpande
miyaşəraitindədədiqqətmərkə
zindəsaxlanılır.Dövlətbaşçımız
sonvaxtlardabirçoxrayonlarda

ümumtəhsilməktəblərininəsaslı
təmiriiləbağlıtədbirlərhaqqında
sərəncamlarimzalayıb.Buisti
qamətdəregionlardaintensiviş
aparılır.
Ölkəmizdətəhsilinfrastruk

turununyenilənməsindənsöhbət
açarkənbusahədəHeydərƏliyev
Fondununrolunuxüsusivur
ğulamaqlazımdır.Azərbaycan
RespublikasınınBirincivitsepre

zidentiMehribanxanımƏliyeva
nınrəhbərliketdiyifondtərəfin
dən“YeniləşənAzərbaycanayeni
məktəb”layihəsireallaşdırılır.
İndiyədəkbulayihəüzrəölkənin
müxtəlifbölgələrində100mindən
artıqşagirdintəhsilaldığımüasir
standartlaracavabverən400dək
məktəbbinasıinşaolunubvəya
əsaslışəkildəyenidənqurulub.
Eynizamanda,peşətəhsilivəali
təhsilmüəssisələrininyenidöv
rüntələblərinəuyğunmodernləş
dirilməsinəxüsusidiqqətvəqayğı
göstərilir.
PrezidentİlhamƏliyevvəBi

rincixanımMehribanƏliyevanın
cariildəbirsırayenitikiləntəhsil
müəssisələrindəyaradılanşərait
lətanışolmalarıdaölkəmizdə
təhsilininkişafınayüksəkdiqqət
vəqayğıgöstərildiyininbariznü
munəsidir.Busıradadövlətimizin
başçısınınvəBirincixanımMeh
ribanƏliyevanıniştirakıiləADA

dəntutmuşkəndtəsərrüfatınaqədər
tətbiqolunacaqvəbizdəbuproses
dəngeriqalmamalıyıq.Dövlətimi
zinirikapitalyatırımıtələbedənbu
prosesimaliyyələşdirməküçünim
kanlarıvar.Eynizamanda,Azərbay
canınödəməqabiliyyətindənirəli
gələrəkbeynəlxalqmaliyyəinstitut
larıvəirikorporasiyalardaölkəmiz
dəbusferalarıninkişafındamaraqlı
olabilərlər.Ancaqfikrimcə,bizdaha
birmühümməqamıunutmamalıyıq:
kadrlarınhazırlanmasıvəkadrban
kı.Bununüçüngöstərilənamilləri

nəzərəalmaqəlahiddəönəmlidir:
xüsusiproqramlarvasitəsiilə

gənclərivəuşaqlarıbaşverənyeni
sənayeinqilabınıntələblərinəha
zırlamaqlazımdır.Avropadabelə
proqramlarartıquşaqbağçalarında
datətbiqolunmağabaşlanılıb.Bu
proqramlarövladlarımızdatexniki
sahibkarlıqvəyaradıcılıqbacarıqla
rınıinkişafetdirməlidir;
ortavəaliməktəblərdətexniki

elmlərəvəriyaziyyataxüsusiönəm
verilməlidir;
mühəndislikvəsənayedizaynı

sahələrindəkadrhazırlığınadiqqət
yetirməliyik.Müasirtexnologiya
larlatəminolunmuşaliməktəb
texnoparklarınınyaradılmasına
nailolmalıyıq.Ölkədəmühəndislik
məktəbininyüksəksəviyyəsibizim
yenimərhələsənayeinqilabınake
çidimizinbaşlıcaşərtidir.
Azərbaycantəkregionumuzun

deyil,dahagenişcoğrafiyanıniqti
sadilideridir.Pandemiyadövründə
qonşudövlətlərdənfərqliolaraq
minimumiqtisadiitkilərləçıxanöl
kəmizintexnolojiliderlikistiqamə
tindəciddiperspektivlərivar.“4.0
sənayesi”nəhazırlıqbuliderliyimi
zişərtləndirənəsasfaktorolacaq.
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TƏRƏQQİ SEKTOR

Mühəndislikvəsənaye
dizaynısahələrindəkadr
hazırlığınadiqqətyetirməli-
yik.Müasirtexnologiyalarla
təminolunmuşaliməktəb
texnoparklarınınyaradılma-
sınanailolmalıyıq.Ölkədə
mühəndislikməktəbinin
yüksəksəviyyəsibizimyeni
mərhələsənayeinqilabına
keçidimizinbaşlıcaşərtidir.

Ölkəmiziniqtisadipoten-
sialının,maliyyəimkanla-
rınınartmasınaadekvat
olaraq,təhsilsisteminin
maddi-texnikibazasının
möhkəmləndirilməsinə
yönəldilənvəsaitlərin
həcmidəgetdikcə
artırılır.

Peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsi 
XXI əsrin çağırışı və milli vəzifədir

Fatma Yıldırım
MilliMəclisindeputatı



82  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ SENTYABR-OKTYABR, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  83   

SEKTOR SEKTOR

Universitetininikiyenikorpusu
nunaçılışını,AzərbaycanDövlət
İqtisadUniversitetinin(UNEC)
BakınınYasamalrayonundakı3
saylıtədriskorpusununvəSum
qayıtKimyaSənayeParkınəzdin
dəPeşəTəhsilMərkəzininistifa
dəyəverilməsiniqeydedəbilərik.
BufondaXXIəsrinçağırışla

rıvəyenitrendlərinəmüvafiq
olaraqtəhsilsahəsindəislahat
larçərçivəsindəpeşətəhsilinin
müasirləşdirilməsiistiqamətində
dəməqsədyönlütədbirlərhəyata
keçirilir.BirmüddətöncəAzər
baycandapeşətəhsilinininkişafı
üçünyenidövlətagentliyitəsis
edilib.Dövlətpeşətəhsilimüəs
sisələrininbüdcədənkənargəlir
vəxərclərininşəfaf,səmərəlivə
mərkəzləşdirilmişqaydadaidarə
olunmasınıntəminedilməsivə
peşətəhsilinininkişafındama

liyyələşməmexanizmirolunu
oynamasınınhəyatakeçirilməsi
məqsədiiləPeşəTəhsilininİnki
şafıFonduyaradılıb,peşətəhsili
sahəsindəbirsıranormativhü
quqiaktlarhazırlanıb.Peşətəhsili
müəssisələrininbirləşdirilməsi
vəmüəyyənixtisaslaşmışpeşə
təhsilimərkəzlərininyaradılması
yoluiləmüasirstandartlaracavab
verənpilotpeşətəhsilimüəssisə
lərininqurulmasıqarşıyaqoyulan
mühümvəzifələrdəndir.
BubaxımdanTəhsilNazir

liyininAvropaİtifaqıvəBMT
ninİnkişafProqramıiləbirlikdə
Azərbaycandapeşətəhsilivə
təlimisistemindəkeyfiyyətlikadr
hazırlığınadəstəkverilməsivəbu
təhsilpilləsininnüfuzununartı
rılmasıməqsədiiləyenilayihəyə
başlamasıtəqdirəlayiqdir.Layihə
ninməqsədimüəyyənedilmişpe

şətəhsilimərkəzlərindəinnovativ
layihələrintətbiqiiləinfrastruktur
vəavadanlıqlarınmüasirləşdirilə
rək,Azərbaycandabeləmüəssisə
lərinpotensialınıyüksəltməkdir.
Qeydolunanmərkəzlərdətəhsil
alan5mindənçoxtələbəbutəşəb
büsdənfaydalanabiləcəkdir.
Ümumiyyətlə,peşətəhsilinin

inkişafıhəmdəmüxtəlifsahələr
dəkadrtəminatısiyasətininuğur
lahəyatakeçirilməsinəimkan
verir.Azərbaycandakəndtəsərrü
fatı,sənaye,habeləyüksəktexniki
biliktələbedənbirsırasahələrdə
kadrpotensialınaciddiehtiyac
var.Buehtiyacıqarşılamaqüçün
peşətəhsilinininkişafıvacibdir.
Ümumiyyətlə,inkişafetmiş

ölkələrdəbureallıqözünüəks
etdirir.BirsıraAvropaölkələrinə
nəzərsaldıqdagörürükki,orta
məktəbdəşagirdlərartıqmüəy
yənyaşdansonrapeşəixtisası
üzrəmaarifəndirilirvəistədiyi

haldaşagirdlərbuistiqamətise
çəbilir.Oölkələrdəpeşətəhsili
alanlardaalitəhsilalmışşəxslər
qədərəməkbazarındayüksək
qiymətləndirilirlər.Buisəcəmiy
yətdə“hərkəsalitəhsilalmalıdır”
stereotipininqırılmasındamühüm
roloynayır.Eynizamanda,əmək
bazarındafəallıqvəcanlanmanı,
məşğulluqsəviyyəsininvəsosial
rifahınartmasınışərtləndirir.
Peşətəhsilihəmdəxüsusipe

şəkarlıqsəriştəsinəmalikolmaq
deməkdir.Cəmiyyətimizdəmöv
cudmənzərəyənəzərsaldıqdagö
rürükki,zavodlarda,fabriklərdə,
tikintisahələrindəçalışanişçilər
yetərlibilgiyəvəlazımipeşəkarlı
ğamalikolmadıqdainsansağlam
lığınavətəhlükəsizliyinətəhdid
ləryaradanciddifəsadlarortaya

çıxabilir.Çünkimüxtəlifpeşələrə
sahibolaninsanlarmüvafiqxüsu
sipeşəbiliklərinəyiyələnmədən
əməkfəaliyyətlərinəbaşlayırlar.
Onagörədəölkəmizdəbeləmüa
sirstandartlaracavabverənpeşə
məktəblərininaçılmasıgəncləri
mizinpeşəixtisaslarınamarağını
artıracaqvəçalışdıqlarıdövrdə
işlərininefektivliyiniyüksəldə
cəkdir.
Peşətəhsilinəmarağıartırmaq

məqsədiiləhəmdəyeniinnovativ
vasitələrdən,mütərəqqimodel
lərdənistifadəetməklazımdır.
Buradailknövbədəikiistiqa
mətfərqləndirilməlidir:birincisi,
müasirtrendlərəuyğunvəya
xudzamanıntələbetdiyipeşələri
müəyyənləşdirmək,onlarıinkişaf
etdirmək,ikincisiisəpeşətəhsilini

stimullaşdırmaqdır.
Ölkəmizdəbuistiqa
mətdəmüvafiqad
dımlarınatılmasıbu
sahədədinamizmin
təminolunmasına
xidmətedəcək.
Yerigəlmişkən,

millətvəkiliolaraq
təmsiletdiyimBərdə
rayonundadamüasir

dövrüntələblərinəcavabverən,
bütünistiqamətləriəhatəedən,
yüksəktədrispotensialınamalik
olanyenibirpeşəməktəbiinşa
olunmaqdadır.Əminəmki,bu
məktəbinaçılışındansonraBərdə
vəətrafrayonlardanregionun
tələblərinəuyğunhərbirsahə
üzrəgənc,peşəkarmütəxəssislər
yetişdiriləcək.Bu,eynizamanda,
bölgələrinsosialiqtisadiinkişa
fınamühümtöhfəkimiolduqca
böyükönəmkəsbedəcək.
Bütövlükdə,peşətəhsilinin

inkişafıXXIəsrinçağırışıvəmilli
vəzifəkimiqarşımızdadurur.
Busahədəardıcılvəməqsədyön
lütədbirlərindavametdirilmə
siüçüncüminillikdədayanıqlı
inkişafaxidmətedənstratejiamil
olacaq.

Ölkəmizdəbeləmüasirstandartlaraca-
vabverənpeşəməktəblərininaçılması
gənclərimizinpeşəixtisaslarınamarağını
artıracaqvəçalışdıqlarıdövrdəişlərinin
efektivliyiniyüksəldəcəkdir.
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SEKTOR SEKTOR

Universitetininikiyenikorpusu
nunaçılışını,AzərbaycanDövlət
İqtisadUniversitetinin(UNEC)
BakınınYasamalrayonundakı3
saylıtədriskorpusununvəSum
qayıtKimyaSənayeParkınəzdin
dəPeşəTəhsilMərkəzininistifa
dəyəverilməsiniqeydedəbilərik.
BufondaXXIəsrinçağırışla

rıvəyenitrendlərinəmüvafiq
olaraqtəhsilsahəsindəislahat
larçərçivəsindəpeşətəhsilinin
müasirləşdirilməsiistiqamətində
dəməqsədyönlütədbirlərhəyata
keçirilir.BirmüddətöncəAzər
baycandapeşətəhsilinininkişafı
üçünyenidövlətagentliyitəsis
edilib.Dövlətpeşətəhsilimüəs
sisələrininbüdcədənkənargəlir
vəxərclərininşəfaf,səmərəlivə
mərkəzləşdirilmişqaydadaidarə
olunmasınıntəminedilməsivə
peşətəhsilinininkişafındama

liyyələşməmexanizmirolunu
oynamasınınhəyatakeçirilməsi
məqsədiiləPeşəTəhsilininİnki
şafıFonduyaradılıb,peşətəhsili
sahəsindəbirsıranormativhü
quqiaktlarhazırlanıb.Peşətəhsili
müəssisələrininbirləşdirilməsi
vəmüəyyənixtisaslaşmışpeşə
təhsilimərkəzlərininyaradılması
yoluiləmüasirstandartlaracavab
verənpilotpeşətəhsilimüəssisə
lərininqurulmasıqarşıyaqoyulan
mühümvəzifələrdəndir.
BubaxımdanTəhsilNazir

liyininAvropaİtifaqıvəBMT
ninİnkişafProqramıiləbirlikdə
Azərbaycandapeşətəhsilivə
təlimisistemindəkeyfiyyətlikadr
hazırlığınadəstəkverilməsivəbu
təhsilpilləsininnüfuzununartı
rılmasıməqsədiiləyenilayihəyə
başlamasıtəqdirəlayiqdir.Layihə
ninməqsədimüəyyənedilmişpe

şətəhsilimərkəzlərindəinnovativ
layihələrintətbiqiiləinfrastruktur
vəavadanlıqlarınmüasirləşdirilə
rək,Azərbaycandabeləmüəssisə
lərinpotensialınıyüksəltməkdir.
Qeydolunanmərkəzlərdətəhsil
alan5mindənçoxtələbəbutəşəb
büsdənfaydalanabiləcəkdir.
Ümumiyyətlə,peşətəhsilinin

inkişafıhəmdəmüxtəlifsahələr
dəkadrtəminatısiyasətininuğur
lahəyatakeçirilməsinəimkan
verir.Azərbaycandakəndtəsərrü
fatı,sənaye,habeləyüksəktexniki
biliktələbedənbirsırasahələrdə
kadrpotensialınaciddiehtiyac
var.Buehtiyacıqarşılamaqüçün
peşətəhsilinininkişafıvacibdir.
Ümumiyyətlə,inkişafetmiş

ölkələrdəbureallıqözünüəks
etdirir.BirsıraAvropaölkələrinə
nəzərsaldıqdagörürükki,orta
məktəbdəşagirdlərartıqmüəy
yənyaşdansonrapeşəixtisası
üzrəmaarifəndirilirvəistədiyi

haldaşagirdlərbuistiqamətise
çəbilir.Oölkələrdəpeşətəhsili
alanlardaalitəhsilalmışşəxslər
qədərəməkbazarındayüksək
qiymətləndirilirlər.Buisəcəmiy
yətdə“hərkəsalitəhsilalmalıdır”
stereotipininqırılmasındamühüm
roloynayır.Eynizamanda,əmək
bazarındafəallıqvəcanlanmanı,
məşğulluqsəviyyəsininvəsosial
rifahınartmasınışərtləndirir.
Peşətəhsilihəmdəxüsusipe

şəkarlıqsəriştəsinəmalikolmaq
deməkdir.Cəmiyyətimizdəmöv
cudmənzərəyənəzərsaldıqdagö
rürükki,zavodlarda,fabriklərdə,
tikintisahələrindəçalışanişçilər
yetərlibilgiyəvəlazımipeşəkarlı
ğamalikolmadıqdainsansağlam
lığınavətəhlükəsizliyinətəhdid
ləryaradanciddifəsadlarortaya

çıxabilir.Çünkimüxtəlifpeşələrə
sahibolaninsanlarmüvafiqxüsu
sipeşəbiliklərinəyiyələnmədən
əməkfəaliyyətlərinəbaşlayırlar.
Onagörədəölkəmizdəbeləmüa
sirstandartlaracavabverənpeşə
məktəblərininaçılmasıgəncləri
mizinpeşəixtisaslarınamarağını
artıracaqvəçalışdıqlarıdövrdə
işlərininefektivliyiniyüksəldə
cəkdir.
Peşətəhsilinəmarağıartırmaq

məqsədiiləhəmdəyeniinnovativ
vasitələrdən,mütərəqqimodel
lərdənistifadəetməklazımdır.
Buradailknövbədəikiistiqa
mətfərqləndirilməlidir:birincisi,
müasirtrendlərəuyğunvəya
xudzamanıntələbetdiyipeşələri
müəyyənləşdirmək,onlarıinkişaf
etdirmək,ikincisiisəpeşətəhsilini

stimullaşdırmaqdır.
Ölkəmizdəbuistiqa
mətdəmüvafiqad
dımlarınatılmasıbu
sahədədinamizmin
təminolunmasına
xidmətedəcək.
Yerigəlmişkən,

millətvəkiliolaraq
təmsiletdiyimBərdə
rayonundadamüasir

dövrüntələblərinəcavabverən,
bütünistiqamətləriəhatəedən,
yüksəktədrispotensialınamalik
olanyenibirpeşəməktəbiinşa
olunmaqdadır.Əminəmki,bu
məktəbinaçılışındansonraBərdə
vəətrafrayonlardanregionun
tələblərinəuyğunhərbirsahə
üzrəgənc,peşəkarmütəxəssislər
yetişdiriləcək.Bu,eynizamanda,
bölgələrinsosialiqtisadiinkişa
fınamühümtöhfəkimiolduqca
böyükönəmkəsbedəcək.
Bütövlükdə,peşətəhsilinin

inkişafıXXIəsrinçağırışıvəmilli
vəzifəkimiqarşımızdadurur.
Busahədəardıcılvəməqsədyön
lütədbirlərindavametdirilmə
siüçüncüminillikdədayanıqlı
inkişafaxidmətedənstratejiamil
olacaq.

Ölkəmizdəbeləmüasirstandartlaraca-
vabverənpeşəməktəblərininaçılması
gənclərimizinpeşəixtisaslarınamarağını
artıracaqvəçalışdıqlarıdövrdəişlərinin
efektivliyiniyüksəldəcəkdir.
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İNKİŞAF İNKİŞAF

Daimimütərəqqiisla
hatlarınaparılmasıhər
birhüquqidövlətin

əsasatributlarındanbiridir.Çünki
məhzislahatlarsayəsindəinkişafvə
tərəqqimümkündür.Azərbaycan
Respublikasıbubaxımdannəinki
inkişafetmişdövlətlərdəngeriqalır,
hətamübaliğəsizdeməkolarki,
bəzihallardaözçevikliyinəvədina
mikasınagörəonlardanirəlidədir.
Əgərəvvəllərbizmüstəqilliyi

miziyenicəəldəetmişbirdövlət
kimibirçoxsahələrdəinkişafetmiş
dövlətlərintəcrübəsindənfaydala
nırdıqsa,bugünvəziyyətbaşqadır.
“ASAN”,“DOST”,“ABAD”kimi

qurumlarartıqBöyük
Britaniyavəbirsıradigər
inkişafetmişölkələrdə
Azərbaycanbrendikimi
tanınırvəbutəcrübədən
istifadəedilir.
Bugünölkəmizdə

islahatlarsosial,iqtisa
di,hüquqi,strukturvə
kadrislahatlarıdadaxil
olmaqla,deməkolarki,
bütünsahələriəhatəedir
vəbizhərgünonların
müsbətnəticələrinigörü
rük.Buislahatlarsıra
sındahüquqislahatları
xüsusiləönəmlidir.Çünki
bilavasitəvətəndaşınhü
quqlarınınqorunmasında
onlarınmüstəsnaəhə
miyyətivardır.
Qeydedəkki,Azər

baycandahüquqisla
hatlarıdaimixarakterli
olubvəzamanlamövcud
qanunvericilikaktları
həmAzərbaycanRespub
likasınıntərəfdarçıxdığı
beynəlxalqqanunvericilik
aktlarına,həmdəmüasir

ictimaimünasibətlərəuyğunlaşdı
rılır.
Buillərərzindədeməkolarki,

AzərbaycanRespublikasınınbü
tünməcəllələriyenidənhazırlanıb,
yeniictimaimünasibətləritənzim
ləyənyüzlərlənormativaktqəbul
edilib.
Hüquqislahatlarınınənəhəmiy

yətlihissəsiisəbirmənalışəkildə
məhkəməhüquqislahatlarıdır.Belə
ki,məhzməhkəmələrvətəndaşla
rınözaralarında,eynizamanda,
onlarındövlətləolanmünasibətlə
rinintənzimlənməsindəəsasdövlət
təsisatıdır.

Bildiyimizkimi,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevinanonsunuverdiyiməh
kəməhüquqislahatlarıdövlət
başçısının2019cuilaprelin3də
imzaladığı“Məhkəməhüquqsiste
mindəislahatlarındərinləşdirilməsi
haqqında”Sərəncamıilərəsmimüs
təviyəkeçidaldı.
CənabPrezidentinözünündə

dəfələrlədediyikimi,Azərbaycan
Respublikasınınrəhbərliyininəsas
siyasətihumanizm,vətəndaşların
sağlamlığının,hüquqvəazadlıqla
rınınqorunmasınayönəlmişdir.Bu
baxımdanməhkəmələrinfəaliyyə
tininkadrlar,təşkilativəstruktur
baxımındanyenilənməsi,normativ
hüquqibazasınıntəkmilləşdirilməsi
olduqcavacibdir.
MəhzAzərbaycanRespublika

sınınPrezidentiİlhamƏliyevin
təşəbbüsüvədəstəyiiləonlarla
yeni,müasirtələblərəcavabverən
məhkəməbinasıistifadəyəveril
miş,həbsdəolanvəyaazadlıqdan
məhrumetməyerlərindəcəzaçə
kənşəxslərinhüquqlarınınqorun
masıməqsədiiləyüksəksəviyyədə
saxlanmaşəraitiolanistintaqtəc
ridxanalarıvəcəzaçəkməmüəssi
sələriinşaedilmişdir.Bugünədək
dövlətbaşçısınınimzaladığıəfv
sərəncamlarınaəsasən4871nəfər
əfvolunub.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidentiİlhamƏliyevinvəAzər
baycanRespublikasınınBirincivit
seprezidentiMehribanxanımƏli
yevanıntəşəbbüsüiləqəbuledilmiş
amnistiyaaktları40412nəfərşəxsə
şamilolunmuş,onlardan8580nəfər
azadlıqdanməhrumetməyerindən
azadolunmuşdur.
Eynizamanda,xüsusiqeyd

edilməlidirki,dövlətbaşçısıİlham

Əliyevinhəyatakeçirdiyisiyasətin
təzahürükimiməhkumlarıcəza
danşərtiolaraqvaxtındanəvvəl
azadetməvədahayüngülrejimli
müəssisəyəkeçirməinstitutunun
tətbiqidiqqətdəsaxlanılaraqmart
ayının26da200dənçoxməhkum
cəzalarınınçəkilməmişhissəsindən
azadedilərəkhəbsdənburaxılmış,
həmçinin2020ciilaprelayının
6dakarantinrejimindəyaşı65dən
yuxarıdaha176məhbusunazad
olunmasıbarədəəfvsərəncamıim
zalanmışdır.
Qeydolunanlardandagörün

düyükimi,bugünAzərbaycan
dövlətininsiyasətindəəsasprioritet
humanizmvəinsanhüquqlarının
müdafiəsidir.Həmçininqeydedil
məlidirki,busiyasətformalyox,
realxarakterdaşıyır.Əsasdiqqətə
layiqməqamlardanbiriisəbusiya
sətvəislahatlarındavamlı,ardıcıl,
mərhələlişəkildəuğurladavam
etdirilməsidir.
Məhkəmələrinfəaliyyətinin

dahadaşəfafaşdırılması,işlərin
aşkarlıq,hüquqbərabərliyivəyük
səkkeyfiyyətləbaxılmasınıntəmin

olunmasıməqsədiiləmüasir
innovasiyalardanistifadəedilmə
si,ocümlədənelektronməhkə
məsistemininyaradılaraqproses
iştirakçılarınınixtiyarınaverilməsi
dəməhkəməhüquqislahatlarının
müsbətmənadaənfərqləndirici
cəhətlərindənbiridir.
BuislahatlarzamanıVIçağırış

AzərbaycanRespublikasınınMilli
Məclisidəözüzərinədüşənvəzi
fələriuğurlayerinəyetirir.
Yenitərkibdəkiparlamentmüa

sirçağırışlaracavabverərəkməh
kəməhüquqislahatlarınınsürəti
nəuyğunşəkildəbuislahatların
ənmühümelementiolannormativ
hüquqibazanıngenişləndirilmə
si,qanunvericilikaktlarınaəlavə
vədəyişikliklərin,həmçininyeni
qanunlarınoperativşəkildəvətam
müzakirəsiaparılaraqqəbuledil
məsiüçünbütüngücüiləçalışır.
SonuncudəfəhəmAzərbaycan

RespublikasınınCinayətProses
sualMəcəlləsinə,həmdəAzər
baycanRespublikasınınCinayət
Məcəlləsinəediləndəyişikliklər
məhkəməhüquqislahatlarınında

hadauğurlahəyatakeçirilməsində
müstəsnaəhəmiyyətəmalikdir.
Qeydedəkki,25iyun2020ciil

tarixliqanunlaAzərbaycanRes
publikasınınCinayətProsessual
Məcəlləsinəedilmişdəyişikliklər
bütövlükdəcinayətmühakimə
icraatındainnovativüsullardan
istifadəetməkləobyektivliyinvə
efektivliyinyüksəldilməsi,habelə
məhkəməyəmüraciətimkanları
nıngenişləndirilməsiməqsədiilə
həyatakeçirilmişdir.
Beləki,cinayətmühakiməic

raatıqaydasındaaparılanişlərin
təhlilivəhəminqəbildənolanişlər
üzrəedilmişşikayətlərintəhlillə
rigöstərirdiki,vətəndaşlarınəsas
narazıqaldıqlarıhallarməhkəmə
proseslərizamanıtərtibedilmiş

Məhkəməhüquq islahatları:
dövlətin əsas hədəfi humanizm və insan hüquqlarının müdafiəsidir

Əminə Ağazadə
MilliMəclisindeputatı

“Bizölkəmizdədemok-
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əhəmiyyətveririk”

İlhamƏliyev



84  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ SENTYABR-OKTYABR, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  85   

İNKİŞAF İNKİŞAF

Daimimütərəqqiisla
hatlarınaparılmasıhər
birhüquqidövlətin

əsasatributlarındanbiridir.Çünki
məhzislahatlarsayəsindəinkişafvə
tərəqqimümkündür.Azərbaycan
Respublikasıbubaxımdannəinki
inkişafetmişdövlətlərdəngeriqalır,
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bəzihallardaözçevikliyinəvədina
mikasınagörəonlardanirəlidədir.
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tanınırvəbutəcrübədən
istifadəedilir.
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islahatlarsosial,iqtisa
di,hüquqi,strukturvə
kadrislahatlarıdadaxil
olmaqla,deməkolarki,
bütünsahələriəhatəedir
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müsbətnəticələrinigörü
rük.Buislahatlarsıra
sındahüquqislahatları
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quqlarınınqorunmasında
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baycandahüquqisla
hatlarıdaimixarakterli
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qanunvericilikaktları
həmAzərbaycanRespub
likasınıntərəfdarçıxdığı
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təsisatıdır.

Bildiyimizkimi,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevinanonsunuverdiyiməh
kəməhüquqislahatlarıdövlət
başçısının2019cuilaprelin3də
imzaladığı“Məhkəməhüquqsiste
mindəislahatlarındərinləşdirilməsi
haqqında”Sərəncamıilərəsmimüs
təviyəkeçidaldı.
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dəfələrlədediyikimi,Azərbaycan
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sağlamlığının,hüquqvəazadlıqla
rınınqorunmasınayönəlmişdir.Bu
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miş,həbsdəolanvəyaazadlıqdan
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yuxarıdaha176məhbusunazad
olunmasıbarədəəfvsərəncamıim
zalanmışdır.
Qeydolunanlardandagörün

düyükimi,bugünAzərbaycan
dövlətininsiyasətindəəsasprioritet
humanizmvəinsanhüquqlarının
müdafiəsidir.Həmçininqeydedil
məlidirki,busiyasətformalyox,
realxarakterdaşıyır.Əsasdiqqətə
layiqməqamlardanbiriisəbusiya
sətvəislahatlarındavamlı,ardıcıl,
mərhələlişəkildəuğurladavam
etdirilməsidir.
Məhkəmələrinfəaliyyətinin

dahadaşəfafaşdırılması,işlərin
aşkarlıq,hüquqbərabərliyivəyük
səkkeyfiyyətləbaxılmasınıntəmin

olunmasıməqsədiiləmüasir
innovasiyalardanistifadəedilmə
si,ocümlədənelektronməhkə
məsistemininyaradılaraqproses
iştirakçılarınınixtiyarınaverilməsi
dəməhkəməhüquqislahatlarının
müsbətmənadaənfərqləndirici
cəhətlərindənbiridir.
BuislahatlarzamanıVIçağırış

AzərbaycanRespublikasınınMilli
Məclisidəözüzərinədüşənvəzi
fələriuğurlayerinəyetirir.
Yenitərkibdəkiparlamentmüa

sirçağırışlaracavabverərəkməh
kəməhüquqislahatlarınınsürəti
nəuyğunşəkildəbuislahatların
ənmühümelementiolannormativ
hüquqibazanıngenişləndirilmə
si,qanunvericilikaktlarınaəlavə
vədəyişikliklərin,həmçininyeni
qanunlarınoperativşəkildəvətam
müzakirəsiaparılaraqqəbuledil
məsiüçünbütüngücüiləçalışır.
SonuncudəfəhəmAzərbaycan

RespublikasınınCinayətProses
sualMəcəlləsinə,həmdəAzər
baycanRespublikasınınCinayət
Məcəlləsinəediləndəyişikliklər
məhkəməhüquqislahatlarınında

hadauğurlahəyatakeçirilməsində
müstəsnaəhəmiyyətəmalikdir.
Qeydedəkki,25iyun2020ciil

tarixliqanunlaAzərbaycanRes
publikasınınCinayətProsessual
Məcəlləsinəedilmişdəyişikliklər
bütövlükdəcinayətmühakimə
icraatındainnovativüsullardan
istifadəetməkləobyektivliyinvə
efektivliyinyüksəldilməsi,habelə
məhkəməyəmüraciətimkanları
nıngenişləndirilməsiməqsədiilə
həyatakeçirilmişdir.
Beləki,cinayətmühakiməic

raatıqaydasındaaparılanişlərin
təhlilivəhəminqəbildənolanişlər
üzrəedilmişşikayətlərintəhlillə
rigöstərirdiki,vətəndaşlarınəsas
narazıqaldıqlarıhallarməhkəmə
proseslərizamanıtərtibedilmiş
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protokollarınreallıqlaüstüstə
düşməməsi,təhrifedilməsiiləvə
yacinayətqanunvericiliyindənə
zərdətutulmuşhallardacinayət
təqibinəməhkəməninhazırlıqicla
sındaxitamveriləbilməsiimkan
larınıncinayətprosesindəməhdud
olmasıiləbağlıdır.
Eynizamanda,bütündünya

nıözcənginəalmışCOVID19
pandemiyasıiləbağlıölkədəelan
olunmuşkarantinzamanıməhkə
məproseslərinindahatəhlükəsiz

vəelektronməhkəməninverdiyi
imkanlardanistifadəetməkləvi
deokonfransvasitəsiiləaparılması
zərurihalaçevrildi.Lakinbunun
üçünnormativbazayaehtiyacvar
idivəhəmçinincinayətmühakimə
icraatızamanıkassasiyaşikayə
tininvəyakassasiyaprotestinin
verilməsimüddətininhəddindən
artıquzunolmasısüründürmə
çiliyəvəməhkəməproseslərinin
həddindənartıquzanmasınada
gətiribçıxarırdı.
BunagörədəAzərbaycanRes

publikasınınCinayətProsessual
Məcəlləsinə25iyun2020ciiltarix
liqanunlaedilmişsondəyişiklik
lərləcinayətmühakiməicraatının
“Elektronməhkəmə”informasiya
sistemivasitəsiiləaparılmasıqay
dası,cinayətprosesiiştirakçıları
nınməhkəməiclasınavəistintaq
orqanınagəlmədənvideokonfrans
vasitəsiiləprosesdəiştirakı,məh

kəməiclaslarınınfasiləsizaudio
yazısınınaparılması,məhkəməic
raatıuzadılmadanhazırlıqiclasın
dacinayəttəqibinəxitamverilməsi
imkanlarınıngenişləndirilməsi,
kassasiyaprotestivəkassasiya
şikayətiverilməsimüddətlərinin
azaldılması,habeləonlarınve
rilməsivəbaxılmasıqaydasının
təkmilləşdirilməsi,iqtisadisahədə
olancinayətlərəgörəzərərçəkmiş
şəxsləbarışma,ziyanınödənilməsi
vədövlətbüdcəsinəödənişedil

məsişərtiiləcəzadanazadetmə
qaydası,xaricidövlətlərinməhkə
mələrininhökmlərininvəyadigər
yekunqərarlarınıntanınmasıüzrə
icraatınnizamlanmasıqaydaları
müəyyənedilmişdir.
Budəyişikliklərçoxvacibvə

aktualolmaqlahəmgününtələb
lərinəcavabverir,həmdəsadala
nanproblemlərihəlledirki,buda
məhkəməbaxışınınkeyfiyyətinin
artırılmasınaxidmətedəcəkdir.
Bununlayanaşıdövlətbaşçı

sınındekriminallaşdırmavəcəza
siyasətininhumanistləşdirilməsi
siyasətinindavamıolaraq2020ci
ilmayın1dəAzərbaycanRes
publikasınınCinayətMəcəlləsinə
edilmişdəyişikliklərəəsasən35ci
nayətəməlidekriminallaşdırılmış,
3cinayətəməlinəgörəzərərçəkmiş
şəxsləbarışmavəziyanınödənil
məsişərtiiləcinayətməsuliyyətin
dənazadetməmüəyyənolunmuş,

30cinayətəməlinəgörəsanksiya
laraazadlıqdanməhrumetməyə
alternativcəzalar(cərimə,islah
işlərivəazadlığınməhdudlaşdı
rılması)daxiledilmiş,60cinayətə
görəcəriməvəyaazadlıqdanməh
rumetməcəzasınınyüngülləşdiril
məsinəzərdətutulmuşdur.
Eynizamanda,məhkumluğun

götürülməsiiləbağlımövcudolan
hüquqiboşluqdaaradanqaldırıl
mış,həmçinintörədilmişcinayət
əməliiləvurulmuşziyanınhərbir

şəxsincinayətdəiştirakı
nınfaktikixarakterindən
asılıolaraqödənilməsinin
təminedilməsiinstitutu
yaradılmış,hamiləqadın
larvəazyaşlıuşaqlarıolan
şəxslərtərəfindəncəzanın
çəkilməsinintəxirəsalın
masının3növündənən
ağırıolancəzanınqalan
hissəsiniçəkməküçün
müvafiqmüəssisəyəgön
dərilməsimüddəasıilə

ləğvedilmiş,azadlığınməhdud
laşdırılmasınındahaliberalcəza
növləriiləəvəzedilməsiimkanla
rı,eynizamanda,alternativcərimə
növümüəyyənolunmuşdur.
Əsasodurki,Azərbaycanxalqı

buislahatlarımüsbətqarşılayır.
ÇünkionlarAzərbaycanvətənda
şınınrifahınınyaxşılaşdırılması,
hüquqlarınındahaetibarlımü
dafiəsinitəminetməkməqsədi
daşıyır.Əminəmki,buislahatlar
pozitivistiqamətdəinkişafedəcək
vəölkəmizinvətəndaşlarınaöz
müsbəttöhfəsiniverəcəkdir.

Dəyişikliklərçoxvacibvə
aktualolmaqlahəmgünün
tələblərinəcavabverir,həmdə
sadalananproblemlərihəlledir
ki,budaməhkəməbaxışının
keyfiyyətininartırılmasınaxid-
mətedəcəkdir.
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- Ni  gar xa  nım, si  ya  si fəaliy  yə  tə 
baş  la  maz  dan ön  cə siz bir sı  ra və -
zi  fə  lər  də ça  lış  mı  sı  nız. İc  ti  maiy  yət 
si  zi da  ha çox  For  mu  la 1 ya  rış  la -
rı  nın piar-me  ne  ce  ri ki  mi  ta  nı  yır. 
Mil  lət və  ki  li ola  raq bu po  pul  yar  lı -
ğı sax  la  ya bi  lir  si  niz  mi?
Mənəbusualveriləndəilkön

cə“tanınma”anlayışınınmüəyyən
ləşdirilməsindənbaşlayıram.Tanın
maqdeyəndənəyibaşadüşürük?
Mən,ilknövbədə,Səbailrayonunu
təmsiletdiyimüçünSəbailsakinləri
tərəfindəntanınmağımınönəmliol
duğunuhesabedirəm,çünkimillət
vəkiliözseçiciləriilədaimsıxəla
qədəolmalıdır.
Digərtərəfdən,ölkəmiqyasında

tanınmaqməsələsidirki,buişdə
fəaliyyətistiqamətlərimi,təşviqvə
həlletməkistədiyimmövzularıseç
mişəmvəməhzbumövzularüzrə
tanınmağımıdüzgünhesabedi

rəm.Mənimüçünbu,
qadınlarınməşğul
luğu,təhsil,əhalinin
həssasqruplarının
sosialmüdafiəsikimi
məsələlərdir.Millət
vəkilliyiisəmənim
üçünməşhurluqyeri
deyil,işgörməkye
ridir.Tanınmaqisə
məqsəddeyil,mə
sələlərinhəlliüçün
“alət”olabilər.Hesab
edirəmki,millətvəki
liinsanlarınhəyatına

müsbəttəsiredəcəkqanunvericilik
təşəbbüsləriiləvəeynizamanda,
buistiqamətdəxüsusilayihələrtəq
dimetməklətanınmalıdır.
Qeydetməliyəmki,həyatımın

çoxhissəsiniBakınınmərkəzində
yaşayıb,işləmişəm,onagörəSəbail
rayonumənədoğmadır.Burada
kifayətqədərçoxadamtanıyıram.
Formula1AzərbaycanQranPri
sindəçalışdığımzamanünsiyyətdə

olduğumvəmənitanıyanlarınsayı
dahadaçoxaldı.İndidəartıqdepu
tatkimi,səbaillilərinmənitanıma
larıüçün,seçicilərimləşəxsitanışlı
ğımınolmasıüçünəlimdəngələni
edirəm,mütəmadiolaraqonlayn
vəüzüzəgörüşlərtəşkiledirəm,
məhəllələrigəzərəkinsanların
problemlərininhəllindəyardımçı
olmağaçalışıram.

- Ümu  miy  yət  lə, si  ya  sə  tə gəl -
mək fik  ri siz  də ha  ra  dan ya  ran  dı?
Mənhərzamanyeniçağırış

laraxtarışındaolmuşam.18illikiş
təcrübəmvar,beynəlxalqtəşki
latlarda,korporativsahədəçalış
mışamvəharadaişləməyimdən
asılıolmayaraq,işimə,çalışdığım
şirkətəhərzamanbağlıolmuşam.
Gəncyaşlarımdakifayətqədərak
tivgəncolaraqbirneçəqeyrihö
kuməttəşkilatlarınınişinətöhfəmi
vermişəm.Sonradanbiznessahə
sinə,korporativdünyayaaddımla
mışamvəoradauğurqazanmağı
bacarmışam.
ÖtənilMilliMəclisinyenidən

formalaşmasınadairməlumatı
eşidəndəbuxəbərdiqqətimiçəkdi
vəgənclikillərimdəmənimaraq
landıransahəyəüztutmaqhəvəsim
yarandı.Dövlətbaşçısınınapardığı
islahatlarprosesinəkiçiktöhfəmi
verməkistədim.
Siyasətəgəlişimləbağlıonu

deyəbilərəmki,siyasətçoxgeniş

vəmürəkkəbbiranlayışdır.Onu
mərhələlərə,istiqamətlərə,sahələrə
bölməkolar.Mənbuanlayışçərçi
vəsindəözümüharadagörürəm,
buistiqamətləriqısaqeydedim:
İlknövbədə,icmasiyasəti.Yəni

özseçkidairəm,doğmaməka
nımolanBakınınmərkəzinitəmsil
etməkləyanaşı,icmadaxiliməsə
lələrinhəlliüçünburadayaşayan
sakinlərədəstəkolmaqistəyirəm.
Onlarınsəsi,təmsilçisiolmaq,pay
taxtımızBakınındahaçoxinkişa
fınatöhfəmiverərək,onunyaşayış
üçündahadarahatolmağınaminə
çalışmaqniyyətindəyəm.
İkinciistiqamət,təhsilvəso

sialsiyasətdir.Bu,ölkəmizdəolan
həssasqruplarınmüdafiəsisistemi
ninhəmqanunvericilikdə,həmdə
praktikadaişləməsiiləbağlıdır.
Digəristiqamətbeynəlxalq

siyasətdir:ölkəmizinbeynəlxalq
aləmdəyeri.Buradaənönəmlisi,
Qarabağmünaqişəsininhəlliməsə
ləsidirki,işğalolunmuşQarabağın
vəətrafrayonlarınqaytarılması
işinədeputatolaraqtöhfəvermək
istəyirəm.

Partiyasiyasətinəgəlincəisəmə
nimpartiyamənsubiyyətimyoxdur
vəümumilikdədesəm,partiyaişi,
partiyasiyasətimənimüçünpriori
tetsahədeyil.

- Bir mil  lət və  ki  li ki  mi bu gün 
cə  miy  yə  ti  miz  də si  zi ən çox na  ra -
hat edən mə  sə  lə  lər han  sı  lar  dır?
Mənbirmillətvəkilikimimə

sələlərəəsasənüçfərqlisferadan
baxmağaçalışıram.İlkolaraqməni
ənçoxnarahatedənəsasməsələ
Səbailrayonundanolanseçiciləri
minüzləşdiyiproblemlərdir.Həm
seçkiərəfəsində,həmdəseçkidən
sonraonlarınarasındakeçirdiyi
mizsorğularınnəticələrinəəsasən
deyəbilərəmki,seçicilərimiənçox
narahatedənməsələlərşəhərinf
rastrukturununyaxşılaşdırılması,
təhsilinkeyfiyyətininartırılmasıvə
yeniişimkanlarınınyaradılması
dır.Buistiqamətlərləbağlımütə
madiolaraqişaparırıq.
İkinciplanda,ölkəmiqyasın

dahəllizəruriolanməsələlərə
diqqətimiyönəltmişəm.Xüsusən
əhalininhəssasqruplarınınsosial

müdafiəsininyaxşılaşdırılması
yönündəlayihələrləçıxışetməyə
çalışıram.

- Bu gün cə  miy  yə  tin və döv -
lə  tin de  pu  tat  la  rın fəaliy  yə  tin  dən 
göz  lən  ti  lə  ri bö  yük  dür. Bu mə  su -
liy  yə  ti real  laş  dır  maq yük  sək ba  ca -
rıq, ki  fa  yət qə  dər  güc və za  man 
tə  ləb edir. Bu işin öh  də  sin  dən 
ne  cə gə  lir  si  niz?
Gəlinəvvəlcəanlayışdan

başlayaq,bugözləntilərinnələrol
duğunumüəyyənləşdirək.Sizəbu
gözləntilərimənnecəgördüyümü
deyəcəyəm.Çünkihərbirmillət
vəkilininbuməsələyəbaxışıfərqli
olabilərvəbudaçoxnormaldır.
Hesabedirəmki,indikimə

qamdabizbirdövlət,birxalqola
raqhələgüclüparlamentənənəsini
qurmamışıq,buyoldairəliləyirik.
Eləölkələrvarki,onlarınparla
mentənənələriyüzillərləölçülür.
BizdəisəilkparlamentXXəsrin
əvvəlindəçoxçətinvəmürəkkəb
birtarixidövrdəmeydanagəl
mişdivəqısaömürlüoldu.Həmin
parlamentdəbirçoxməsələortaya

“Milli Məclis” analitik informasiya 
jurnalının millət vəkili  Nigar
Arpadaraiilə müsahibəsi

18 il  lik iş təc  rü  bəm var, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da, 
kor  po  ra  tiv sa  hə  də ça  lış  mı -
şam və ha  ra  da iş  lə  mə  yim -
dən ası  lı ol  ma  ya  raq, işi  mə, 
ça  lış  dı  ğım şir  kə  tə hər 
za  man bağ  lı ol  mu  şam. 

Nigar Arpadarai: 

“Mən hər za  man 
ye  ni ça  ğı  rış  lar 
ax  ta  rı  şın  da ol  mu  şam”
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- Ni  gar xa  nım, si  ya  si fəaliy  yə  tə 
baş  la  maz  dan ön  cə siz bir sı  ra və -
zi  fə  lər  də ça  lış  mı  sı  nız. İc  ti  maiy  yət 
si  zi da  ha çox  For  mu  la 1 ya  rış  la -
rı  nın piar-me  ne  ce  ri ki  mi  ta  nı  yır. 
Mil  lət və  ki  li ola  raq bu po  pul  yar  lı -
ğı sax  la  ya bi  lir  si  niz  mi?
Mənəbusualveriləndəilkön

cə“tanınma”anlayışınınmüəyyən
ləşdirilməsindənbaşlayıram.Tanın
maqdeyəndənəyibaşadüşürük?
Mən,ilknövbədə,Səbailrayonunu
təmsiletdiyimüçünSəbailsakinləri
tərəfindəntanınmağımınönəmliol
duğunuhesabedirəm,çünkimillət
vəkiliözseçiciləriilədaimsıxəla
qədəolmalıdır.
Digərtərəfdən,ölkəmiqyasında

tanınmaqməsələsidirki,buişdə
fəaliyyətistiqamətlərimi,təşviqvə
həlletməkistədiyimmövzularıseç
mişəmvəməhzbumövzularüzrə
tanınmağımıdüzgünhesabedi

rəm.Mənimüçünbu,
qadınlarınməşğul
luğu,təhsil,əhalinin
həssasqruplarının
sosialmüdafiəsikimi
məsələlərdir.Millət
vəkilliyiisəmənim
üçünməşhurluqyeri
deyil,işgörməkye
ridir.Tanınmaqisə
məqsəddeyil,mə
sələlərinhəlliüçün
“alət”olabilər.Hesab
edirəmki,millətvəki
liinsanlarınhəyatına

müsbəttəsiredəcəkqanunvericilik
təşəbbüsləriiləvəeynizamanda,
buistiqamətdəxüsusilayihələrtəq
dimetməklətanınmalıdır.
Qeydetməliyəmki,həyatımın

çoxhissəsiniBakınınmərkəzində
yaşayıb,işləmişəm,onagörəSəbail
rayonumənədoğmadır.Burada
kifayətqədərçoxadamtanıyıram.
Formula1AzərbaycanQranPri
sindəçalışdığımzamanünsiyyətdə

olduğumvəmənitanıyanlarınsayı
dahadaçoxaldı.İndidəartıqdepu
tatkimi,səbaillilərinmənitanıma
larıüçün,seçicilərimləşəxsitanışlı
ğımınolmasıüçünəlimdəngələni
edirəm,mütəmadiolaraqonlayn
vəüzüzəgörüşlərtəşkiledirəm,
məhəllələrigəzərəkinsanların
problemlərininhəllindəyardımçı
olmağaçalışıram.

- Ümu  miy  yət  lə, si  ya  sə  tə gəl -
mək fik  ri siz  də ha  ra  dan ya  ran  dı?
Mənhərzamanyeniçağırış

laraxtarışındaolmuşam.18illikiş
təcrübəmvar,beynəlxalqtəşki
latlarda,korporativsahədəçalış
mışamvəharadaişləməyimdən
asılıolmayaraq,işimə,çalışdığım
şirkətəhərzamanbağlıolmuşam.
Gəncyaşlarımdakifayətqədərak
tivgəncolaraqbirneçəqeyrihö
kuməttəşkilatlarınınişinətöhfəmi
vermişəm.Sonradanbiznessahə
sinə,korporativdünyayaaddımla
mışamvəoradauğurqazanmağı
bacarmışam.
ÖtənilMilliMəclisinyenidən

formalaşmasınadairməlumatı
eşidəndəbuxəbərdiqqətimiçəkdi
vəgənclikillərimdəmənimaraq
landıransahəyəüztutmaqhəvəsim
yarandı.Dövlətbaşçısınınapardığı
islahatlarprosesinəkiçiktöhfəmi
verməkistədim.
Siyasətəgəlişimləbağlıonu

deyəbilərəmki,siyasətçoxgeniş

vəmürəkkəbbiranlayışdır.Onu
mərhələlərə,istiqamətlərə,sahələrə
bölməkolar.Mənbuanlayışçərçi
vəsindəözümüharadagörürəm,
buistiqamətləriqısaqeydedim:
İlknövbədə,icmasiyasəti.Yəni

özseçkidairəm,doğmaməka
nımolanBakınınmərkəzinitəmsil
etməkləyanaşı,icmadaxiliməsə
lələrinhəlliüçünburadayaşayan
sakinlərədəstəkolmaqistəyirəm.
Onlarınsəsi,təmsilçisiolmaq,pay
taxtımızBakınındahaçoxinkişa
fınatöhfəmiverərək,onunyaşayış
üçündahadarahatolmağınaminə
çalışmaqniyyətindəyəm.
İkinciistiqamət,təhsilvəso

sialsiyasətdir.Bu,ölkəmizdəolan
həssasqruplarınmüdafiəsisistemi
ninhəmqanunvericilikdə,həmdə
praktikadaişləməsiiləbağlıdır.
Digəristiqamətbeynəlxalq

siyasətdir:ölkəmizinbeynəlxalq
aləmdəyeri.Buradaənönəmlisi,
Qarabağmünaqişəsininhəlliməsə
ləsidirki,işğalolunmuşQarabağın
vəətrafrayonlarınqaytarılması
işinədeputatolaraqtöhfəvermək
istəyirəm.

Partiyasiyasətinəgəlincəisəmə
nimpartiyamənsubiyyətimyoxdur
vəümumilikdədesəm,partiyaişi,
partiyasiyasətimənimüçünpriori
tetsahədeyil.

- Bir mil  lət və  ki  li ki  mi bu gün 
cə  miy  yə  ti  miz  də si  zi ən çox na  ra -
hat edən mə  sə  lə  lər han  sı  lar  dır?
Mənbirmillətvəkilikimimə

sələlərəəsasənüçfərqlisferadan
baxmağaçalışıram.İlkolaraqməni
ənçoxnarahatedənəsasməsələ
Səbailrayonundanolanseçiciləri
minüzləşdiyiproblemlərdir.Həm
seçkiərəfəsində,həmdəseçkidən
sonraonlarınarasındakeçirdiyi
mizsorğularınnəticələrinəəsasən
deyəbilərəmki,seçicilərimiənçox
narahatedənməsələlərşəhərinf
rastrukturununyaxşılaşdırılması,
təhsilinkeyfiyyətininartırılmasıvə
yeniişimkanlarınınyaradılması
dır.Buistiqamətlərləbağlımütə
madiolaraqişaparırıq.
İkinciplanda,ölkəmiqyasın

dahəllizəruriolanməsələlərə
diqqətimiyönəltmişəm.Xüsusən
əhalininhəssasqruplarınınsosial

müdafiəsininyaxşılaşdırılması
yönündəlayihələrləçıxışetməyə
çalışıram.

- Bu gün cə  miy  yə  tin və döv -
lə  tin de  pu  tat  la  rın fəaliy  yə  tin  dən 
göz  lən  ti  lə  ri bö  yük  dür. Bu mə  su -
liy  yə  ti real  laş  dır  maq yük  sək ba  ca -
rıq, ki  fa  yət qə  dər  güc və za  man 
tə  ləb edir. Bu işin öh  də  sin  dən 
ne  cə gə  lir  si  niz?
Gəlinəvvəlcəanlayışdan

başlayaq,bugözləntilərinnələrol
duğunumüəyyənləşdirək.Sizəbu
gözləntilərimənnecəgördüyümü
deyəcəyəm.Çünkihərbirmillət
vəkilininbuməsələyəbaxışıfərqli
olabilərvəbudaçoxnormaldır.
Hesabedirəmki,indikimə

qamdabizbirdövlət,birxalqola
raqhələgüclüparlamentənənəsini
qurmamışıq,buyoldairəliləyirik.
Eləölkələrvarki,onlarınparla
mentənənələriyüzillərləölçülür.
BizdəisəilkparlamentXXəsrin
əvvəlindəçoxçətinvəmürəkkəb
birtarixidövrdəmeydanagəl
mişdivəqısaömürlüoldu.Həmin
parlamentdəbirçoxməsələortaya

“Milli Məclis” analitik informasiya 
jurnalının millət vəkili  Nigar
Arpadaraiilə müsahibəsi

18 il  lik iş təc  rü  bəm var, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da, 
kor  po  ra  tiv sa  hə  də ça  lış  mı -
şam və ha  ra  da iş  lə  mə  yim -
dən ası  lı ol  ma  ya  raq, işi  mə, 
ça  lış  dı  ğım şir  kə  tə hər 
za  man bağ  lı ol  mu  şam. 

Nigar Arpadarai: 

“Mən hər za  man 
ye  ni ça  ğı  rış  lar 
ax  ta  rı  şın  da ol  mu  şam”
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qoyuldu,lakin,təəssüfki,əksəriy
yətiozamanhəyatakeçəbilmədi.
Yenimüstəqildövlətimizartıq

30illikənənəyəmalikdir.Bu,ode
məkdirki,həyatkateqoriyalarıilə
düşünsək,ikincinəsilparlamentini
görürük.Birincinəsilparlamen
timizinnailiyyətləri,bacardığıvə
bacarmadığıhədəfərivaridi.Biz
indiikinciparlamentnəslininapa
rıcılarıolaraq,onunnecəolacağını
düşünməliyik.Hərbirimiznəyi
geridəqoyacağımızı,nəyiərsəyə
gətirəcəyimizivəyeninəsilparla
mentindəhansıxüsusiyyətləryara
dacağımızıdüşünərək,üzərimizdə
olanməsuliyyətidərketməliyik.
Bugözləntibütünmillətvəkilləri
nəaiddir.Buişdəhəmkarlarımbir
olmalıdırlar,həmtəcrübəlidepu
tatlar,həmdəyenideputatlarbir
gəişləməliyikki,güclüparlament
ənənəsiyaradabilək.
Mənözümhaqdadanışsam,

artıqqeydetdiyimkimi,töhfəver
məkistədiyimvəfaydagətirəbilə
cəyimsahələrdənbirikimi,məhz
beynəlxalqmünasibətlərsahəsini
önəçəkərdim.Fəaliyyətimidəbu
istiqamətdəcəmləməkniyyətində
yəm.Çünkiindiyədəkbirsırabey
nəlxalqqurumvətəşkilatlarda,o
cümlədənAvropaKomissiyasının
nümayəndəliyində,həmçininqlo
balbrendlərdəçalışmışam.Korpo
rativsahədəqazandığımtəcrübəni
indikifəaliyyətimətətbiqetmək
istəyirəm,xüsusəndəbizimüçün
ənönəmliolanQarabağməsələsin
də.Korporativyanaşmadasəmərə
lilik,efektivlikəsasməsələdirki,
indikifəaliyyətimdəonunfaydası
olacağınaəminəm.
Birməqamadatoxunum.Uğur

lufəaliyyətinəsaselementlərindən
biridəfikrinbiryerəcəmlənməsi
dir,biristiqamətinseçilməsivəo
istiqamətüzrəçalışmaqdır.Mən
mərhələliyanaşmanıntərəfdarı
yamproblemimüəyyənetmək,
məlumattoplamaq,probleminhəlli
üçünçalışmaqvəbuprosesdəqa
zandığımtəcrübəniqanunvericilik

təşəbbüsünəçevirməkkimimər
hələlərdənkeçməyiözümüçünbir
yolkimiseçirəm.Biryandanprob
leminhəllinigörmək,digəryan
danbuhəllinqanunvericilikdəyer
almasınaşahidolmağıənböyük
uğurkimiqiymətləndirirəm.

- Li  der qa  dın de  dik  də, ilk 
ola  raq han  sı priori  tet  lər or  ta  ya 
çı  xır? Ne  cə dü  şü  nür  sü  nüz, bi  zim 
cə  miy  yət bu ob  ra  zı qə  bul et  mə -
yə ha  zır  dır  mı?
Qadınliderləriqəbuletməyə

hazırolmayanbircəmiyyətmüasir
dövrdəçoxirəliləyəbilməz.XXIəsr
qadınlarıncəmiyyətdəkirolunun
dəyişdiyibirəsrdir.Bu,artıqyeni
birreallıqdır.Bizimcəmiyyətdəhə
lədəqadınkişibərabərliyiiləbağlı
problemimizolsada,bizbuistiqa
mətdədəirəliləyirik.Məsələn,ölkə
mizinBirincivitseprezidentivə
MilliMəclisin
Sədriqadındır.
Digərtərəf

dən,mənim
üçünlider
qadınkişige
yiminəbürü
nənvəözü
nükişikimi
aparanbirisi
deyil.Həm
çininkişilərlə
qarşıdurmayagedənxanımlarıda
dəstəkləmirəm.Buişinnəməna
sı,nədəfaydasıvar.Mənəgörə
qadın“yumşaqgüc”daşıyıcısı
dır.Cəmiyyətimizinkişafetdikcə,
sərtkişigücünə(məsələn,hərbi)
ehtiyacazalacaq,“yumşaqgüc”ün
təmsilcisiolanqadınlaraisəgeniş
imkanlaraçılacaqdır.
Məndənsoruşsanızki,qanunda

qadınvəkişiarasındabərabərlik
varmı?Qanundaolsada,realhəyat
dahələdəyoxdur.Onagörədəbiz
müvafiqmexanizmləritətbiqedərək
mövcudəksikliyidüzgünqaydavə
qanunlarlatamamlamalıyıq.Yeni
mexanizmlərdəbizqanundaqadın
larlakişilərarasındaolanfərqliliyi

tezlikləaradanqaldırmalıyıq.Düz
dür,buprosesillərçəkəcək,ancaq
ənazındanbizindikiməqamda
bunusürətləndirəbilərik.
Onudaxüsusiqeydetməkistər

dimki,cəmiyyətdəqadınınliderliyi
konstruktivfəaliyyətləolmalıdır,
mübahisələr,davalarvəyaqışqı
rıqlarladolufeministmitinqlərilə
yox.Mənbuyanaşmanıntərəfda
rıyamvəgəncqızlarımızabuyolla
nümunəolmaqistəyirəm.Onagörə
dəhərzamangənclərimiz,tələbə
lərimiziləgörüşəböyükhəvəslə
gedirəmvəonlarıbuyanaşmamla
ruhlandırmağaçalışıram.

- Ha  zır  da CO  VID-19 pan  de  mi -
ya  sı ilə əla  qə  dar cə  miy  yət  də bir 

sı  ra so  sial mə  sə  lə  lər or  ta  ya çı  xır. 
Bu mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də mil  lət 
və  ki  li ki  mi üz  ləş  di  yi  niz çə  tin  lik  lər 
han  sı  lar  dır?
Koronaviruspandemiya

sıdünyanındüzənini,insanların
həyattərzinidəyişdi,cəmidövlət
lərdəbütünsahələrəiqtisadiy
yat,səhiyyə,təhsilvəs.çoxciddi
təsiretdi.Ənçətiniisəodurki,
gözlənilməzolaraqbaşladıvənə
zamanbitəcəyiindidəbəllideyil.
Hamımızümidliidikki,buxəstə
liyiqısamüddətdəaradanqaldıra
biləcəyik,lakinbeləolmadı.
Pandemiyailəəlaqədartətbiq

edilənkarantintədbirlərininilk
günlərindənetibarənəsasdiqqə
timixüsusiqayğıyaehtiyacduyan
yaşlıvətənhainsanlarayönəltdim.
Çünkionlarınhəyatlarıhamıdan
çoxriskaltındaidi.Bizdəəlimiz
dəngəldiyi,gücümüzünçatdığı
qədəronlaraköməklikgöstərməyə
çalışdıq.

Digərtərəfdən,riskaltındaolan
digərbirqrupinsanhəkimlərin
həyatsığortasınınönəmimöv
zusunu,tibbpersonalımızınvə
xəstələrləünsiyyətdəolanpeşə
sahiblərininvirusayoluxmaha
lındamaliyyədəstəyialmalarının
vacibliyinigündəməgətirməyəça
lışdım.Bumövzuiləbağlıqanun
vericiliktəklifimiMilliMəclisin
müvafiqkomitəsinəyönləndirdim,
komitəmövzunuicraatagötürdü.
Pandemiyauzandıqca,digər

narahatlıqlardaartmağabaşladı.
Bildiyinizkimi,COVID19dan
başqadigərxəstəlikdənəziyyət
çəkənləronkolojixəstələr,diabe
tiklər,orqantransplantasiyaəmə
liyyatıkeçirmişinsanlarvəs.də
böyükriskləüzləşmişdilər.Mən
indikiməqamdaorqanköçürül
müşvətəndaşlarındərmanehti
yaclarınınoperativşəkildəqarşı
lanmasınadiqqətimiyönəltmişəm.
Məlumolduğukimi,ölkəmizdə

orqantransplantasiyasıəməliyyatı
keçirmişvəxüsusiqayğıyaehtiyac
duyan1000dənçoxvətəndaşımız
var.Dövlətdərmanlarıntəminatını
özüzərinəgötürüb.Ammaonla
rınverilməprosedurunayenidən
baxılmasınaehtiyacvar.Bumövzu
iləbağlıaidiyyatıqurumlaramü
raciətetmişəm.
Pandemiyazamanıgörünmə

yənproblemlərinhəlliolduqca
əhəmiyyətlidirvəonlaradanəzər
salmaq,mümkünolduğuqədər
qısamüddətdəaradanqaldırmaq
lazımdır.

- Ni  gar xa  nım, ic  ti  mai-si  ya  si 
fəaliy  yət  lə bə  ra  bər, tə  bii ki, şəx  si 
hə  yat da önəm  li  dir. Bu iki zəh -
mət və vaxt tə  ləb edən sa  hə  lə  ri 
ne  cə uz  laş  dı  rır  sı  nız?
Həmişəşəxsihəyatlakaryera

arasındabalansıqorumağaçalış
mışam.İkiövladımvar.Hazırda
onlarıntəhsilinindüzgüntəşkil
olunmasımənimüçünənvacib
məsələdir.Davamedənpandemiya
şəraitindəhəyatakeçirilənonlayn
təhsilləəlaqədarolaraqhərbirva
lideynkimiməndəevdəövladla
rımındərslərininsəmərəlikeçməsi
üçünonlaraxüsusidiqqətayırmağa
çalışıram.Asanolmasada,birana
kimiyenişəraitəuyğunlaşmalıyam.
Çünkivalideynlər,müəllimlər,
uşaqlarhərkəsyaranmışvəziyyə
tianlayışlaqarşılamalıdır.
Digərtərəfdən,yenəpandemiya

iləbağlıolaraqbirmillətvəkilikimi
fəaliyyətimibirazdagenişləndir
mişəm.Çalışıramki,budövrdə
mümkünolduğuqədərçoxinsanın
problemiiləməşğulolum,onlara
lazımidəstəyigöstərim.Birsözlə,
həmailədə,həmdəictimaisiyasi
fəaliyyətimdəişyükümçoxalıb.
Lakinmüəyyənplanüzrəhərəkət
edəndəhərbirinəgenişvaxtayır
maqmümkünolur.Günümü,həf
təmiplanlaşdırmağaöyrənmişəm,
hamıyadatövsiyəedirəm.

ÜlviyyəAbdullayeva
“MilliMəclis”jurnalınınbaşredaktoru

Mə  nim üçün li  der qa  dın ki  şi ge  yi  mi  nə 
bü  rü  nən və özü  nü ki  şi ki  mi apa  ran bi  ri -
si de  yil. Həm  çi  nin ki  şi  lər  lə qar  şı  dur  ma  ya 
ge  dən xa  nım  la  rı da dəs  tək  lə  mi  rəm. Bu 
işin nə mə  na  sı, nə də fay  da  sı var. Mə  nə 
gö  rə qa  dın “yum  şaq güc” da  şı  yı  cı  sı  dır.
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qoyuldu,lakin,təəssüfki,əksəriy
yətiozamanhəyatakeçəbilmədi.
Yenimüstəqildövlətimizartıq

30illikənənəyəmalikdir.Bu,ode
məkdirki,həyatkateqoriyalarıilə
düşünsək,ikincinəsilparlamentini
görürük.Birincinəsilparlamen
timizinnailiyyətləri,bacardığıvə
bacarmadığıhədəfərivaridi.Biz
indiikinciparlamentnəslininapa
rıcılarıolaraq,onunnecəolacağını
düşünməliyik.Hərbirimiznəyi
geridəqoyacağımızı,nəyiərsəyə
gətirəcəyimizivəyeninəsilparla
mentindəhansıxüsusiyyətləryara
dacağımızıdüşünərək,üzərimizdə
olanməsuliyyətidərketməliyik.
Bugözləntibütünmillətvəkilləri
nəaiddir.Buişdəhəmkarlarımbir
olmalıdırlar,həmtəcrübəlidepu
tatlar,həmdəyenideputatlarbir
gəişləməliyikki,güclüparlament
ənənəsiyaradabilək.
Mənözümhaqdadanışsam,

artıqqeydetdiyimkimi,töhfəver
məkistədiyimvəfaydagətirəbilə
cəyimsahələrdənbirikimi,məhz
beynəlxalqmünasibətlərsahəsini
önəçəkərdim.Fəaliyyətimidəbu
istiqamətdəcəmləməkniyyətində
yəm.Çünkiindiyədəkbirsırabey
nəlxalqqurumvətəşkilatlarda,o
cümlədənAvropaKomissiyasının
nümayəndəliyində,həmçininqlo
balbrendlərdəçalışmışam.Korpo
rativsahədəqazandığımtəcrübəni
indikifəaliyyətimətətbiqetmək
istəyirəm,xüsusəndəbizimüçün
ənönəmliolanQarabağməsələsin
də.Korporativyanaşmadasəmərə
lilik,efektivlikəsasməsələdirki,
indikifəaliyyətimdəonunfaydası
olacağınaəminəm.
Birməqamadatoxunum.Uğur

lufəaliyyətinəsaselementlərindən
biridəfikrinbiryerəcəmlənməsi
dir,biristiqamətinseçilməsivəo
istiqamətüzrəçalışmaqdır.Mən
mərhələliyanaşmanıntərəfdarı
yamproblemimüəyyənetmək,
məlumattoplamaq,probleminhəlli
üçünçalışmaqvəbuprosesdəqa
zandığımtəcrübəniqanunvericilik

təşəbbüsünəçevirməkkimimər
hələlərdənkeçməyiözümüçünbir
yolkimiseçirəm.Biryandanprob
leminhəllinigörmək,digəryan
danbuhəllinqanunvericilikdəyer
almasınaşahidolmağıənböyük
uğurkimiqiymətləndirirəm.

- Li  der qa  dın de  dik  də, ilk 
ola  raq han  sı priori  tet  lər or  ta  ya 
çı  xır? Ne  cə dü  şü  nür  sü  nüz, bi  zim 
cə  miy  yət bu ob  ra  zı qə  bul et  mə -
yə ha  zır  dır  mı?
Qadınliderləriqəbuletməyə

hazırolmayanbircəmiyyətmüasir
dövrdəçoxirəliləyəbilməz.XXIəsr
qadınlarıncəmiyyətdəkirolunun
dəyişdiyibirəsrdir.Bu,artıqyeni
birreallıqdır.Bizimcəmiyyətdəhə
lədəqadınkişibərabərliyiiləbağlı
problemimizolsada,bizbuistiqa
mətdədəirəliləyirik.Məsələn,ölkə
mizinBirincivitseprezidentivə
MilliMəclisin
Sədriqadındır.
Digərtərəf

dən,mənim
üçünlider
qadınkişige
yiminəbürü
nənvəözü
nükişikimi
aparanbirisi
deyil.Həm
çininkişilərlə
qarşıdurmayagedənxanımlarıda
dəstəkləmirəm.Buişinnəməna
sı,nədəfaydasıvar.Mənəgörə
qadın“yumşaqgüc”daşıyıcısı
dır.Cəmiyyətimizinkişafetdikcə,
sərtkişigücünə(məsələn,hərbi)
ehtiyacazalacaq,“yumşaqgüc”ün
təmsilcisiolanqadınlaraisəgeniş
imkanlaraçılacaqdır.
Məndənsoruşsanızki,qanunda

qadınvəkişiarasındabərabərlik
varmı?Qanundaolsada,realhəyat
dahələdəyoxdur.Onagörədəbiz
müvafiqmexanizmləritətbiqedərək
mövcudəksikliyidüzgünqaydavə
qanunlarlatamamlamalıyıq.Yeni
mexanizmlərdəbizqanundaqadın
larlakişilərarasındaolanfərqliliyi

tezlikləaradanqaldırmalıyıq.Düz
dür,buprosesillərçəkəcək,ancaq
ənazındanbizindikiməqamda
bunusürətləndirəbilərik.
Onudaxüsusiqeydetməkistər

dimki,cəmiyyətdəqadınınliderliyi
konstruktivfəaliyyətləolmalıdır,
mübahisələr,davalarvəyaqışqı
rıqlarladolufeministmitinqlərilə
yox.Mənbuyanaşmanıntərəfda
rıyamvəgəncqızlarımızabuyolla
nümunəolmaqistəyirəm.Onagörə
dəhərzamangənclərimiz,tələbə
lərimiziləgörüşəböyükhəvəslə
gedirəmvəonlarıbuyanaşmamla
ruhlandırmağaçalışıram.

- Ha  zır  da CO  VID-19 pan  de  mi -
ya  sı ilə əla  qə  dar cə  miy  yət  də bir 

sı  ra so  sial mə  sə  lə  lər or  ta  ya çı  xır. 
Bu mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də mil  lət 
və  ki  li ki  mi üz  ləş  di  yi  niz çə  tin  lik  lər 
han  sı  lar  dır?
Koronaviruspandemiya

sıdünyanındüzənini,insanların
həyattərzinidəyişdi,cəmidövlət
lərdəbütünsahələrəiqtisadiy
yat,səhiyyə,təhsilvəs.çoxciddi
təsiretdi.Ənçətiniisəodurki,
gözlənilməzolaraqbaşladıvənə
zamanbitəcəyiindidəbəllideyil.
Hamımızümidliidikki,buxəstə
liyiqısamüddətdəaradanqaldıra
biləcəyik,lakinbeləolmadı.
Pandemiyailəəlaqədartətbiq

edilənkarantintədbirlərininilk
günlərindənetibarənəsasdiqqə
timixüsusiqayğıyaehtiyacduyan
yaşlıvətənhainsanlarayönəltdim.
Çünkionlarınhəyatlarıhamıdan
çoxriskaltındaidi.Bizdəəlimiz
dəngəldiyi,gücümüzünçatdığı
qədəronlaraköməklikgöstərməyə
çalışdıq.

Digərtərəfdən,riskaltındaolan
digərbirqrupinsanhəkimlərin
həyatsığortasınınönəmimöv
zusunu,tibbpersonalımızınvə
xəstələrləünsiyyətdəolanpeşə
sahiblərininvirusayoluxmaha
lındamaliyyədəstəyialmalarının
vacibliyinigündəməgətirməyəça
lışdım.Bumövzuiləbağlıqanun
vericiliktəklifimiMilliMəclisin
müvafiqkomitəsinəyönləndirdim,
komitəmövzunuicraatagötürdü.
Pandemiyauzandıqca,digər

narahatlıqlardaartmağabaşladı.
Bildiyinizkimi,COVID19dan
başqadigərxəstəlikdənəziyyət
çəkənləronkolojixəstələr,diabe
tiklər,orqantransplantasiyaəmə
liyyatıkeçirmişinsanlarvəs.də
böyükriskləüzləşmişdilər.Mən
indikiməqamdaorqanköçürül
müşvətəndaşlarındərmanehti
yaclarınınoperativşəkildəqarşı
lanmasınadiqqətimiyönəltmişəm.
Məlumolduğukimi,ölkəmizdə

orqantransplantasiyasıəməliyyatı
keçirmişvəxüsusiqayğıyaehtiyac
duyan1000dənçoxvətəndaşımız
var.Dövlətdərmanlarıntəminatını
özüzərinəgötürüb.Ammaonla
rınverilməprosedurunayenidən
baxılmasınaehtiyacvar.Bumövzu
iləbağlıaidiyyatıqurumlaramü
raciətetmişəm.
Pandemiyazamanıgörünmə

yənproblemlərinhəlliolduqca
əhəmiyyətlidirvəonlaradanəzər
salmaq,mümkünolduğuqədər
qısamüddətdəaradanqaldırmaq
lazımdır.

- Ni  gar xa  nım, ic  ti  mai-si  ya  si 
fəaliy  yət  lə bə  ra  bər, tə  bii ki, şəx  si 
hə  yat da önəm  li  dir. Bu iki zəh -
mət və vaxt tə  ləb edən sa  hə  lə  ri 
ne  cə uz  laş  dı  rır  sı  nız?
Həmişəşəxsihəyatlakaryera

arasındabalansıqorumağaçalış
mışam.İkiövladımvar.Hazırda
onlarıntəhsilinindüzgüntəşkil
olunmasımənimüçünənvacib
məsələdir.Davamedənpandemiya
şəraitindəhəyatakeçirilənonlayn
təhsilləəlaqədarolaraqhərbirva
lideynkimiməndəevdəövladla
rımındərslərininsəmərəlikeçməsi
üçünonlaraxüsusidiqqətayırmağa
çalışıram.Asanolmasada,birana
kimiyenişəraitəuyğunlaşmalıyam.
Çünkivalideynlər,müəllimlər,
uşaqlarhərkəsyaranmışvəziyyə
tianlayışlaqarşılamalıdır.
Digərtərəfdən,yenəpandemiya

iləbağlıolaraqbirmillətvəkilikimi
fəaliyyətimibirazdagenişləndir
mişəm.Çalışıramki,budövrdə
mümkünolduğuqədərçoxinsanın
problemiiləməşğulolum,onlara
lazımidəstəyigöstərim.Birsözlə,
həmailədə,həmdəictimaisiyasi
fəaliyyətimdəişyükümçoxalıb.
Lakinmüəyyənplanüzrəhərəkət
edəndəhərbirinəgenişvaxtayır
maqmümkünolur.Günümü,həf
təmiplanlaşdırmağaöyrənmişəm,
hamıyadatövsiyəedirəm.

ÜlviyyəAbdullayeva
“MilliMəclis”jurnalınınbaşredaktoru

Mə  nim üçün li  der qa  dın ki  şi ge  yi  mi  nə 
bü  rü  nən və özü  nü ki  şi ki  mi apa  ran bi  ri -
si de  yil. Həm  çi  nin ki  şi  lər  lə qar  şı  dur  ma  ya 
ge  dən xa  nım  la  rı da dəs  tək  lə  mi  rəm. Bu 
işin nə mə  na  sı, nə də fay  da  sı var. Mə  nə 
gö  rə qa  dın “yum  şaq güc” da  şı  yı  cı  sı  dır.
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Sonillərölkəmizdəəkinsahə
lərininsuvarmasuyuilətə
minatınındahadayaxşılaş

dırılmasıvəəhalininiçməlisuyaolan
tələbatınınödənilməsiistiqamətində
mühümtədbirlərhəyatakeçirilir.
ÖlkəPrezidenticənabİlhamƏliye
vinimzaladığıçoxsaylısərəncamlara
əsasənistərpaytaxtBakıda,istərsədə
respublikanınregionlarındaəhalinin
içməlivəsuvarmasuyunaolantələ
batınınödənilməsiüçünirimiqyaslı
layihələrhəyatakeçirilir.
Dövlətsəviyyəsindəəhalinin

suilətəminolunmasınavəsuların
çirklənməsininqarşısınınalınmasına
xüsusidiqqətyetirilir.Lakinbü
tünbunlarabahəmçaylarımızınvə
sularımızınçirkləndirilməsiprosesi
davametməkdədir.Görüləngeniş
miqyaslıtədbirlərəbaxmayaraq,su
çatışmazlığımərkəzişəhərlərdəhələ
dəqalmaqdadır.Buproblemözünü
yayaylarındadahaqabarıqgöstərir.
Bəzəntəmizsuhəftələrləkanali
zasiyalaraaxırvəyaxudsahibinin
işlətmədiyiirihəcmlisuçənlərinəvə
hovuzlaradoldurulur.Əhalininbir
hissəsiisəiçməküçünsuyahəsrət

qalır.Böyükbağsahiblərihəftələrlə
içməlisuiləağacsulayırlar.Beləhal
largörüləndavamlıişlərəkölgəsalır.
Buproblemiaradanqaldırmaqüçün
birsıraadekvattədbirləringörülməsi
artıqgünümüzüntələbatıdır.
Ölkədəsumövsümlərüzrə,qey

ribərabərvəəlverişsizpaylandığın
dansuanbarlarınıntikintisihəmişə
vacibməsələolmuşdur.Hazırdada
buişözəhəmiyyətiniitirməmişdir.
Yaxşıolardıki,suanbarlarınıntikin
tisidahagenişvüsətalsın.Tikilənsu

anbarlarındanisəbirçoxməqsədlər
üçünistifadəedilməsidahasəmərəli
olardı.Buanbarlardanyalnızsuvar
mavəyahidroelektrikenerjihasilatı

məqsədiiləyox,bütünsahələrdəsu
yaolantələbatlarınödənilməsiüçün
istifadəedilməsivəziyyətiyaxşılaş
dırardı.
Digərbirtərəfdənağacəkmək,

bağsalmaqçoxəhəmiyyətliişdir,am
mayaxşıolardıki,bağbağçayaveri
lənsuiləiçməlisufərqləndiriləydi.
Hətaiçməlisuyaqoyulanqiymət
fərqidəisrafçılığınqarşısınıalabilər.
Məlumolduğukimi,Azərbay

canınsuehtiyatlarınınçoxhissəsi
Mingəçevirsuanbarındacəmlənib
vəanbardasuyunsəviyyəsi83metrə
çatandahəcmi16kubkilometrolur.
Hazırdasuanbarındakısuyunsəviy
yəsi16metraşağıdüşübvəcəmi67
metrdir.Yənisuyunhəcmidemək
olarki,yarıyaenib.
Azərbaycanəhaliyənisbətdə

içməlisuehtiyatınınçoxazolduğu
ölkələrdəndirvəbusuehtiyatınında
70faiziölkədənkənardaformalaşır.
Əgərdünyadasuböhranıbaşlasa,biz

Anar Məmmədov
MilliMəclisindeputatı

Müasir çağırışlara uyğun və əsaslandırılmış 
su balansı hazırlanmalıdır

Artıqölkəmizdəsuehtiyatlarınınyaradılmasıüçün
birçoxtədbirlərhəyatakeçirilib:ümumisututumu
456milyonkubmetrolan4suanbarı-Taxtakörpü,
Şəmkirçay,Tovuzçay,Göytəpəsuanbarlarıtiki-
lib,həmçininOğuz-Qəbələ-Bakısukəməriçəki-
lib.Azərbaycandaiçməlisutəminatıyüksəkfaiz
dərəcəsiiləgöstərilir,Bakışəhəriiləyanaşı,bütün
şəhər,rayonvəqəsəbələriəhatəedir.
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çoxağırvəziyyətədüşəcəyik.Qonşu
ölkələrsadəcəolaraqsuyunrespub
likamızakeçməsininqarşısınıalacaq
vəosuyuözlərinəsərfedəcəklər.
Beləolanhaldaisəvəziyyətdənçıxış
yolukimibirneçətəklifirəlisürmək
olar:

1. Xəzərsahilindəsuşirinləşdirici
zavodlartikilməli,onlarınemaletdik
lərisuyaşıllıqlarınsuvarılmasında,
çoxlusuisrafedənbroylerfakriblə
rindəvədigərmüəssisələrdətexniki
istifadəyəyönəldilməlidirki,Bakıya
gələntəbiişirinsukanallarıyüklən
məsin.

2.Ölkəmizinyeraltısuhövzələ
rindənsəmərəliistifadəüçünbütün
mümkünzonalardaçoxluartezian
quyularıqazılmalıdır.Buyollahəm
əhali,həmdətəsərrüfatlardaimisu
əldəedəbilərvəbudaaqrarsekto
runinkişafınasəbəbolar.

3. Xüsusişirkətlərə,müəssisələrə,
iritəsərrüfatlaravədigərməntəqələ
rəsuyunsayğacsızverilməsiyığış
dırılmalı,beləbiabırçılıqlarınqarşısı
alınmalıdır.
PrezidentİlhamƏliyevinsərən

camıilətəsdiqedilən“Suehtiyat
larındansəmərəliistifadənintəmin

edilməsinədair20202022ciillər
üçünTədbirlərPlanı”ndaalterna
tivmənbələrdən,ocümlədənqrunt,
təmizlənmiştullantı,kollektordrenaj
sularından,balıqçılıqtəsərrüfatların
daistifadəolunansulardanvəXəzər
dənizininsuyundanistifadə,subarte
zianvəartezianquyularınınqazıl
ması,həmçinin10yenisuanbarının
tikilməsinəzərdətutulur.
Artıqölkəmizdəsuehtiyatlarının

yaradılmasıüçünbirçoxtədbirlər
həyatakeçirilib:ümumisututumu
456milyonkubmetrolan4suanbarı
Taxtakörpü,Şəmkirçay,Tovuzçay,
Göytəpəsuanbarlarıtikilib,həm
çininOğuzQəbələBakısukəməri
çəkilib.Azərbaycandaiçməlisu
təminatıyüksəkfaizdərəcəsiilə
göstərilir,Bakışəhəriiləyanaşı,bü
tünşəhər,rayonvəqəsəbələriəhatə
edir.Nəhəngsulayihələrivəziyyəti
tamamiləmüsbəttərəfədəyişib.
Onudaqeydedəkki,sonillər

96saylıGoranboyNaftalanseçki
dairəsiüzrəsutəsərrüfatınınyax
şılaşdırılmasısahəsindədəxeyli
işlərgörülüb.TəkcəcariildəPre
zidentİlhamƏliyevinsərəncamla
rınaəsasən,Goranboyrayonunun

əhalisi30378nəfərolan16yaşayış
məntəqəsindəəkinsahələrininvə
əkinüçünistifadəolunanhəyətyanı
torpaqsahələrininsuvarmasuyuilə
təminatınınyaxşılaşdırılması,habelə
əhalininiçməlisuyaolantələbatının
ödənilməsiüçünqazılmasınəzərdə
tutulan60ədədsubartezianquyu
sununartıq17ninqazılmasıprosesi
başaçatıb.
Dövlətingördüyütədbirlər

vəziyyətidəyişsədə,buprosesdə
vətəndaşlarıniştirakıolmadanuğur
qazanmaqçətinolacaq.Bunagörədə
müasirçağırışlarauyğunvəəsas
landırılmışsubalansıhazırlanmalı,
vətəndaşlarvəziyyətinciddiliyini
anlamalı,sudanistifadədədiqqətli
olmalıvəsuyaqənaətetməlidirlər.
Əlbətə,buişlərhəyatakeçirilsə,ölkə
mizdəsuproblemiolmayacaq.
Suvarmadayeniqənaətciltexniki

qurğulartətbiqolunmalıdır.Birçox
ölkələrdəhətayağışsuyunuyığıb
istifadəedirlər.Buprobleminhəlli
üçüninnovativtexnologiyalartətbiq
olunmalıdır.Təbiibalansıpozmamaq
şərtiiləmümkünolanbütünyerüstü
vəyeraltısumənbələrindənfayda
lanmaqlazımdır.
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İ slahatlarıntərkibhissəsiolaraqAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinənövbədənkənarseçkilərkeçirilmiş
vəVIçağırışAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisiyeni
tərkibdəformalaşmışdır.PrezidentİlhamƏliyevin2020ciil
martın10dayeniçağırılmışparlamentinilkiclasındakınitqi
ümumilikdəMilliMəclisinvəhərbirmillətvəkiliningələcək
beşillikfəaliyyətiüçün“yolxəritəsi”nimüəyyənləşdirmişdir.
MilliMəclisindeputatkorpusundabaşvermişdəyişiklik

lərinməntiqidavamıolaraqAzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisininSədrixanımSahibəQafarovanınrəhbərliyivə
təşəbbüsüiləMilliMəclisinAparatıdabuprosesəqoşulmuş
dur.Aparatdaaparılanstrukturvəkadrislahatlarınəticə
sindəölkəmizdəgedənümumiislahatlarauyğundayanıqlı
inkişaf,yenigüc,yenitəfəkkürvəhəssasyanaşmamühiti
yaradılmışdır.Aparatınvəİşlərİdarəsininişidahadatəkmil
ləşdirilmiş,yeniçağırışlaravəmüasiridarəetməüsullarına
cavabverənstrukturmodeliformalaşdırılmışdır.
BuxüsusdaMilliMəclisinSədrixanımSahibəQafarova

nın1may2020ciiltarixlisərəncamıiləMilliMəclisApa
ratındaİcrahakimiyyətiorqanlarıiləəlaqələrşöbəsiyeni
strukturbölməsiolaraqyaradılmışdır.Şöbəninyaradılması
qanunvericilik,icrahakimiyyətivəvətəndaşmüstəvisində
əlaqələrindahasəmərəli,hesabatlıvəməsuliyyətliqurulması
məqsədinidaşıyır.Şöbənəzdindəfəaliyyətistiqamətlərinə
uyğunolaraqikisektorYerlivəmərkəziicraorqanlarıiləiş
vəTəhlilvəanalitikasektorlarıyaradılmışdır.
Qeydetməliyəmki,kollektivimizgənckadrlardaniba

rətdirvəbudaöznövbəsindəMilliMəclisrəhbərliyininbizə
göstərdiyiçoxböyüketimaddır.Dövlətçiliyəsadiqvədövlət
qulluğundatəcrübəsiolan,həmçininçevikliyivəoperativliyi
iləseçilənəməkdaşlarımızınqarşısındadayananvəzifələrin
layiqincəyerinəyetirilməsiüçünhərcürşəraityaradılmış
dır.Bumənadabirməqamıxüsusivurğulamaqistəyirəmki,
şöbəmizyarandığıgündənMilliMəclisrəhbərliyininhərtə
rəfiqayğısıiləəhatəolunmaqlabütünmüasirtexnikiava
danlıqlarlatəchizedilmişdir.Eləbusəbəbdəndəfəaliyyətə
başladığımızilkgündənməqsədimizbizəgöstərilənetimadı
hərzamandoğrultmaq,qarşıyaqoyulanvəzifələrivaxtında,
məsuliyyətləvəkeyfiyyətləyerinəyetirməkdənibarətdir.
İcrahakimiyyətiorqanlarıiləəlaqələrşöbəsininfəaliy

yətiçoxşaxəlidir.Şöbəninəsasfəaliyyətistiqamətlərindən
birimərkəzivəyerliicrahakimiyyətiorqanlarıiləqarşılıqlı

İcra hakimiyyəti orqanları 
ilə əlaqələr şöbəsinin 
fəaliyyəti çoxşaxəlidir

Rüstəm Mahmudov
MilliMəclisAparatınınİcrahakimiyyəti
orqanlarıiləəlaqələrşöbəsininmüdiri

Son dövr  lər öl  kə  miz  də ge  dən ümu  mi 
is  la  hat  lar pro  se  si döv  lət  çi  lik ta  ri  xi 
miz  də ye  ni bir mər  hə  lə  nin baş  lan  ğı  cı 
ol  muş  dur. Cə  nab Pre  zi  den  tin rəh  bər 
li  yi ilə apa  rı  lan so  sialiq  ti  sa  di, elə  cə 
də st  ruk  tur is  la  hat  la  rı  nın əsas məq 
sə  di bü  töv  lük  də öl  kə əha  li  si  nin ri  fah 
ha  lı  nın yük  səl  dil  mə  si, ida  rəet  mə  də 
çe  vik  li  yin və sə  mə  rə  li  li  yin ar  tı  rıl  ma  sı, 
cə  miy  yət  də for  ma  la  şan ye  ni ça  ğı  rış 
la  ra adek  vat uy  ğun  laş  ma  nın tə  min 
edil  mə  si  dir. Bü  tün bun  lar  or  ta  ya 
qo  yu  lan güc  lü ira  də, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
si  ya  sət və əl  də olu  nan nə  ti  cə de  mə 
yə əsas ve  rir ki, Azər  bay  can di  na  mik 
in  ki  şaf yo  lun  da  dır.
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əlaqədəkonstruktivəməkdaşlığın
qurulmasıdır.Buəlaqələrintəmin
edilməsiməqsədiiləşöbətərəfin
dənfəaliyyətmexanizmlərinədair
təklifərhazırlanaraqMilliMəclis
rəhbərliyinətəqdimolunmuşvə
“AzərbaycanRespublikasınınMil
liMəclisAparatıvəİşlərİdarəsi
haqqındaƏsasnamə”dəmüvafiq
qaydadaözəksinitapmışdır.

Şöbəninfunksiyalarındanbiri
dəölkəbaşçısınınVIçağırışMilli
Məclisinilkiclasındahesabatlılıqla
bağlısəsləndirdiyifikirlərinirəhbər
tutaraqdeputatlarınfəaliyyətinin
vahidformadahesabatlılığınıntə
minedilməsiprosesinihəyatakeçir
məkdir.Beləki,millətvəkillərinin
seçicilərləişivəKİVdəmüntəzəm
hesabatlılıqsistemininyaradılması
ölkəbaşçısınınsiyasiiradəsidirvə
MilliMəclisinyenitərkibdəkeçi
rilənilkiclasındasöylədiyifikir
lərintəzahürüdür.Bubaxımdan
bildirməkistərdimki,deputatların
fəaliyyətləriniəksetdirənvəonların
köməkçiləritərəfindənhəftəlikvə
aylıqəsasdaşöbəyətəqdimolunan
məlumatlar,eləcədəMilliMəc
lisinplenar,komitəvəkomissiya
iclaslarındaonlarınirəlisürdükləri
təklifərvəsəsləndirdiklərifikirlər

qeydəalınaraqşöbəninhazırladığı
hesabatlaradaxiledilir.Həminhe
sabatlartəhlilolunaraqvəümumi
ləşdirilərəkhərhesabatdövrünün
sonundatərtibedilir.
Şöbədaxilindəaparılmışböl

güyəəsasənəməkdaşlarınde
putatlarınseçildikləridairələrdə
vətəndaşlarlagörüşlərintəşkil
edilməsindəiştirakı,habeləprose

singedişatınımüşahidəetməsinə
zərdətutulur.Bütünbufəaliyyət
mexanizminintəşkilolunmasında
deputatköməkçiləriiləaparılan
işinəhəmiyyətinixüsusiqeyd
etməkistərdim.ÇünkiKİVdəvə
seçicilərləfəaliyyətədairhesa
batlarınhazırlanmasındadeputat
köməkçilərininşöbəyətəqdimet
dikləriməlumatlarxüsusiəhəmiy
yətdaşıyır.
Qeydetməkistərdimki,şö

bəsonzamanlarvətəndaşlardan
daxilolançoxsaylımüraciətləri,
eləcədədeputatsorğularıiləbağlı
birsıraməqamlarınəzərəalaraq
MilliMəclisrəhbərliyinəvətən
daşmüraciətlərininhəllinədair
təklifərpaketihazırlamışdırki,bu
da,öznövbəsində,düşünürəmki,
müraciətlərinaidiyyətiqurumlar
tərəfindənvaxtındacavablandırıl

masıvəonlarınhəlliistiqamətində
mühümönəmkəsbedir.
Gələcəkdəşöbəninfəaliyyət

istiqamətləridahadatəkmilləşdi
riləcəkvəinanıramki,MilliMəcli
sinSədrihörmətliSahibəxanımın
rəhbərliyialtındabütünpotensialı
mızıvəgücümüzüsəfərbəretməklə
vətəndaşməmnunluğununtəmin
edilməsi,ocümlədəndeputatvə

təndaşmünasibətlərinindahada
inkişafetdirilməsivəəhalinina
rahatedənproblemlərinsəlahiy
yətlərimizdaxilindəoperativhəll
olunmasısahəsindəyeniuğurlara
imzaatacağıq.Əlbətəki,buişdə
vəqarşımızdadurandigərvəzifə
lərinkeyfiyyətləicraolunmasında
qanunvericivəicrahakimiyyətlə
rininsəmərəliəməkdaşlığıefektiv
vədayanıqlıformatolaraqmühüm
əhəmiyyətkəsbedəcəkdir.

Şöbəninfunksiyalarındanbiri
dəölkəbaşçısınınVIçağırış
MilliMəclisinilkiclasındahe-
sabatlılıqlabağlısəsləndirdiyi
fikirlərinirəhbərtutaraqde-
putatlarınfəaliyyətininvahid
formadahesabatlılığınıntə-
minedilməsiprosesinihəyata
keçirməkdir.








