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Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
xalqımızın və dövlətimizin yeni şanlı tarixi yazılır
“İnanıram ki, mənim axıra çat
dıra bilmədiyim taleyüklü məsələ
ləri, planları, işləri sizin köməyiniz
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa
çatdıra biləcək. Mən ona özüm qə
dər inanıram və gələcəyinə böyük
ümidlər bəsləyirəm”.  Ümummilli

lider Heydər Əliyevin 2003-cü ilin
oktyabr ayında Azərbaycan xalqına
tarixi müraciəti bu sözlərlə tamamla
nırdı. Zaman yenə də dahi siyasətçini
haqlı çıxardı. Ötən 17 ildə ölkəmizin
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə əldə etdiyi möhtəşəm nailiyyət
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lər 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı
nın bu seçiminin nə qədər mühüm
tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu,
Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün
Ümummilli liderin siyasi kursunun
yeganə düzgün yol olduğunu bir da
ha sübuta yetirmişdir.

WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ

Heydər Əliyev siyasəti
Azərbaycana möhtəşəm
uğurlar qazandırır
Ali kürsüdə vəzifəsinin icrasına
başladığı ilk gündən: “Azərbaycanı
qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən
başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin
siyasəti davam etdirilməlidir. Bu
gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən
mən Azərbaycan xalqına söz veri
rəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam,
heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm,
Heydər Əliyevin siyasətini davam
etdirəcəyəm”, - deyə bəyan edərək
prinsipial mövqe və lider qətiyyə
ti göstərən cənab Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ulu öndər Heydər Əliyev siyasəti
nə sadiq qalmış, bu siyasi kurs yeni
dövrün tələb və çağırışlarına uyğun
olaraq müasirləşdirilərək həyata ke
çirilmişdir.
Əgər 1993-2003-cü illərdə ölkə
mizdə Ümummilli liderin zəngin
təcrübəsi, yüksək idarəetmə səriştə
si, əvəzsiz liderliyi ilə sabitləşmə və
müstəqilliyinin sarsılmaz təməllə
rinin yaradılması mərhələsi uğurla
reallaşdırılmışdırsa, 2003-cü ildən
sonra möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
yeni və müasir inkişaf erasına daxil
olmuşdur. Ölkəmizin hərtərəfl i
tərəqqisinin dayanıqlı konseptual
əsasları yaradılmış, hər bir sahə
üzrə siyasi, iqtisadi və sosial cəhət
dən əsaslandırılmış bitkin fəaliyyət
proqramları həyata keçirilmişdir.
Görülən məqsədyönlü tədbirlərin
nəticəsidir ki, bu dövr Azərbay
can tarixinə sabitlik və hərtərəfl i
inkişaf dövrü kimi daxil olmuş
dur. Ötən 17 ildə Prezident İlham
Əliyevin müəllifl iyi və rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən davamlı islahatlar
Azərbaycanın tərəqqisinə və milli
gücünün artmasına xidmət etmiş
dir. Bu islahatlar dövlət və cəmiyyət
həyatının bütün sahələrini əhatə
etmiş, Azərbaycanın inkişafının da
vamlı xarakter daşımasına, dövlət
müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə,
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və
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demokratik inkişaf prosesinə
əhəmiyyətli töhfələr vermiş
dir. Azərbaycanda demok
ratik təsisatların fəaliyyəti
üçün geniş imkanlar və
əlverişli mühit yaradılmış,
azad, şəff af, ədalətli seçki
institutu formalaşdırılmış,
söz və vicdan azadlığı, siyasi
plüralizm yüksək səviyyədə
təmin olunmuşdur.
Azərbaycanın dina
mik inkişafını təmin edən
mühüm şərtlərdən biri də,
şübhəsiz ki, həyata keçirilən
institusional islahatlardır. Bu
mənada Birinci vitse-prezi
dentlik institutunun yaradıl
ması müstəsna əhəmiyyətə
malikdir. Ötən dövr göstərdi
ki, ölkədə vitse-pre
zidentlik təsisatının
yaradılması yeni nəsil is
lahatların həyata keçiril
məsi, vətəndaşlara döv
lət diqqəti və qayğısının
gücləndirilməsi, cəmiyyətin bütün
təbəqələrini əhatə edən uğurlu so
sial siyasətin davam etdirilməsi ba
xımından mühüm amil olmuşdur.
Birinci vitse-prezident təyin edilən
Mehriban xanım Əliyeva çoxşaxəli
fəaliyyəti ilə Azərbaycanın inkişa
fına müstəsna töhfələr verir. Başqa
sözlə, bu gün Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın çoxşa
xəli, ictimai əhəmiyyətli fəaliyyəti
ölkəmizin tərəqqisi, ayrı-ayrı sahə
lərdə mühüm inkişaf göstəricilərinin
əldə olunması baxımından böyük
önəmə malikdir.
Azərbaycan xarici siyasət
sahəsində də fəal diplomatik
əlaqələrə və geniş
imkanlara malikdir
Son 17 ildə Azərbaycanda nə
həng transmilli enerji layihələri hə
yata keçirilmiş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas neft ixrac kəməri, Bakı-TbilisiӘrzurum qaz kəməri, Cənub Qaz
Dəhlizi kimi enerji təhlükəsizliyin
də mühüm rol oynayan nəhəng

Sahibə Qafarova
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri
layihələr Avropanın enerji xəritəsi
ni dəyişdirmişdir. Bu sahədə əldə
olunan nailiyyətlər Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemin
də də rolunu əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirmiş, onun qüdrətli aktor
kimi proseslərə təsir imkanlarını
genişləndirmişdir. Prezident İlham
Əliyev təşəbbüskar və yüksək sə
riştəli təşkilatçı lider kimi regionda
ən möhtəşəm transkontinental nəq
liyyat, kommunikasiya layihələri
nin reallaşdırılmasının da müəlli
fidir. Onun təşəbbüsü ilə Avropanı
Asiya ilə birləşdirən Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılması region
da möhkəm təhlükəsizlik və geniş
əməkdaşlıq mühitinin formalaşma
sına mühüm töhfələr verməkdədir.
Beləliklə, davamlı əsaslara ma
lik ictimai-siyasi sabitliyin hökm
sürdüyü, demokratik, hüquqi, sivil,
dünyəvi, iqtisadiyyatı inkişaf edən,
əhalinin etibarlı sosial müdafiəsini
təmin edən müstəqil Azərbaycan xa
rici siyasət sahəsində də fəal diplo
matik əlaqələrə və geniş imkanlara
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MİSSİYA

malikdir. Dövlətimizin başçısının
rəhbərliyi ilə ölkəmiz dünya iqtisadi
və siyasi birliyinə uğurla inteqrasiya
etmiş, qlobal layihələrin mərkəzi
nə, dünyanın aparıcı dövlətlərinin,
beynəlxalq təşkilatların hörmət və
diqqətlə yanaşdığı nüfuzlu dövlə
tə çevrilmişdir. Azərbaycan işğalçı
Ermənistan istisna olmaqla, dünya
birliyinə üzv olan bütün dövlətlərlə
qarşılıqlı hörmət və etimada söykə
nən səmərəli münasibətlər qurmuş,
beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaş
lıq əlaqələri yaratmışdır. Azərbayca
nın 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 20122013-cü illərdə qeyri-daimi üzvü se
çilməsi bunun parlaq təzahürüdür.
Ölkəmiz BMT-dən sonra dünyanın
ən böyük ikinci təşkilatı olan Qoşul
mama Hərəkatının da fəal üzvlə
rindən biridir və hazırda təşkilata
uğurla sədrlik etməkdədir. Eyni
zamanda, digər mühüm beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq Azərbayca

“Azərbaycanı qüdrətli
dövlətə çevirmək üçün
ən başlıcası, ölkədə Heydər
Əliyevin siyasəti davam et
dirilməlidir. Bu gün yük
sək kürsüdən çıxış edərkən
mən Azərbaycan xalqına
söz verirəm ki, bu siyasətə
sadiq qalacağam, heç vaxt
bu yoldan dönməyəcəyəm,
Heydər Əliyevin siyasətini
davam etdirəcəyəm”
na inteqrasiyanı dərinləşdirməyə,
ölkə reallıqlarını dünya ictimaiyyə
tinə obyektiv və dolğun çatdırmağa
imkan vermişdir. Cənubi Qafqaz
kimi mürəkkəb geosiyasi məkanda
uğurlu siyasət aparmaq böyük təc
rübə və yüksək diplomatik bacarıq
tələb edir. Azərbaycan Prezidenti bu
aspektdə də olduqca uğurlu lider və
rəhbərdir. Onun sülh və humanizm,
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birgə geniş əməkdaşlığı təmin edən
xeyirxah missiyası qlobal məkanda
birliyin, tolerantlığın, sivilizasiyalararası dialoqun, multikulturalizmin
dərinləşməsinə töhfə verir, döv
lətlərarası səmimi münasibətlərin
təmas nöqtələrinin trayektoriyasını
müəyyən edir. Məhz bu nadir siyasi
keyfiyyətlər Prezident İlham Əliye
vin qətiyyətli və güclü siyasi lider
kimi dünyada böyük nüfuz qazan
masını şərtləndirmişdir.
Digər tərəfdən, öz xarici siyasə
tində milli maraqlar və beynəlxalq
hüquq normaları ilə yanaşı, sülh,
sabitlik, inkişaf, qarşılıqlı-faydalı
əməkdaşlıq kimi meyarları da əsas
götürən Azərbaycan beynəlxalq
münasibətlər sisteminə yeni və daha
mütərəqqi dəyərlər təqdim etmək
dədir. Bütün bunların müqabilində
ayrı-ayrı milli dövlətlər, o cümlədən
dünya siyasətinin güc mərkəzləri
kimi çıxış edən geosiyasi subyektlər
Azərbaycanın beynəlxalq münasi
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AKTUAL

bətlər sistemində fəal rolunu, praq
matik xarici siyasət kursunu yüksək
qiymətləndirirlər.
Biz zəfər çalacağıq,
Qarabağ Azərbaycandır!
Prezident İlham Əliyevin uğur
salnaməsinin ən strateji səhifələ
rindən biri kimi ölkəmizdə ordu
quruculuğu sahəsində əldə olun
muş əzəmətli nailiyyətləri xüsusi
vurğulamaq lazımdır. Son dövrlər
Ermənistanın hərbi təxribatlarının
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qarşısının alınması istiqamətində
həyata keçirilən uğurlu əks-hücum
əməliyyatlarının nəticələri fonunda
bu nailiyyətlər daha parlaq görü
nür. Müharibə şəraitində yaşayan
Azərbaycanda ötən müddət ərzin
də silahlı qüvvələrin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi,
ordunun peşəkar kadrlarla təchi
zatı, döyüş hazırlığının artırılması
dövlət siyasətinin prioritet istiqa
mətini təşkil etmiş, Azərbaycanda
qüdrətli, qarşısına qoyulan istənilən

vəzifəni yerinə yetirməyə qadir olan
güclü ordu formalaşdırılmışdır. Bu
gün Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri
dünyanın ən güclü 50 ordusu sıra
sında yer alır.
Sirr deyil ki, Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsinin həlli ölkəmizin prioritetləri
sırasında hər zaman ilk yerdə
dayanmışdır. Vəzifəsinin icrası
na başladığı ilk dövrlərdən: “Mən
tam əminəm ki, biz ərazi bütöv
lüyümüzü bərpa edəcəyik, azər
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baycanlılar öz doğma torpaqlarına
qayıdacaqlar və Dağlıq Qarabağa,
eyni zamanda, tarixi Azərbaycan
torpaqlarına qayıdacaqlar”, - de
yən cənab Prezident ötən 17 ildə
bütün beynəlxalq platformalardan
istifadə edərək münaqişə ilə bağlı
əsl həqiqətləri dünya ictimaiyyəti
nə çatdırmış, Azərbaycanın tarixi
ədalətə əsaslanan mövqeyini qə
tiyyətlə müdafiə etmişdir. Dövlət
başçısının “Qarabağ Azərbaycan

dır və nida işarəsi” bəyanatı mü
naqişənin həllinin formulunu açıq
şəkildə ifadə edir. Münaqişə yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyi çərçivəsində həllini
tapmalıdır və Ali Baş Komandanın
bu mövqeyində heç bir güzəştə yer
yoxdur.
Münaqişənin həlli ilə bağlı apa
rılan danışıqlarda Azərbaycanın
mövqeyini gücləndirən mühüm
amillərdən biri beynəlxalq hüquq
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dur. İndiyədək BMT, ATƏT, İƏT,
Qoşulmama Hərəkatı, Avropa İtt i
faqı və digər beynəlxalq təşkilatlar
qəbul etdikləri çoxsaylı sənədlərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
dəstəklərini ifadə etmişlər. Bunun
la da Azərbaycanın ərazi bütövlü
yü bütün dünya tərəfindən tanın
mış, Minsk qrupuna həmsədrlik
edən ölkələr Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan
etmişlər.
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Lakin ötən müddət ərzində
Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqeyi, siyasi, hərbi təxribatları
danışıqlar prosesinin bu günə qədər
heç bir nəticə verməməsinə gətirib
çıxarmışdır. Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
30 ilə yaxındır ki, həll olunmama
sının məsuliyyəti birbaşa işğalçı
ölkənin siyasi-hərbi rəhbərliyinin
üzərinə düşür. Beynəlxalq hüquqa
məhəl qoymayan işğalçı dövlət dəfə
lərlə substantiv danışıqları pozmağa,
status-kvonun saxlanmasına xidmət
edən təxribatlara əl atmışdır. Son
vaxtlarda isə Ermənistanın rəhbərliyi
danışıqların formatını dəyişdirməyə
davamlı cəhd göstərmiş, prosesə zər
bə vurmaq üçün əsassız iddialar irəli
sürmüş, reallığa uyğun gəlməyən
bəyanatlar səsləndirmişdir. Hətt a bu
ölkənin yüksək kürsülərini zəbt et
miş şəxslər məsuliyyətsiz fikirlər ifa
də edərək yeni ərazilər işğal etmək
üçün müharibəyə başlayacaqlarını
açıq şəkildə dilə gətirmişlər.
Hazırda isə elə Azərbaycanın
dövlət başçısının təbirincə desək, hə
qiqət anı yetişib. Bu gün artıq Azər
baycan münaqişənin taleyini özü
həll edir. Bunun üçün Azərbaycanın
güclü, tam təchizatlı müasir ordusu
var. Azərbaycanın Ali Baş Koman
danı İlham Əliyevin qətiyyəti və
yüksək liderlik bacarığı, xalqımızın
sarsılmaz inamı və birliyi, ordumu
zun döyüş əzmi və şücaəti sayəsin
də yeni tarix yazılır. Qurtuluş savaşı
aparan şanlı ordumuz 30 ilə yaxın
dır düşmən işğalında olan torpaq
larımızı düşməndən təmizləyərək
zəfər yürüşünü davam etdirir.
Döyüş meydanında, hərb sahə
sində ağır məğlubiyyətlər alan Er
mənistan isə yenə də çirkin əməllə
rə, təxribatlara əl atır. İşğalçı ölkənin
silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə,
Mingəçevir, digər şəhər və rayon
larımızın, mülki əhalinin və mülki
obyektlərin hədəfə alınması növbəti
vandallıq aktı, erməni faşizminin tə
zahürüdür. Bu hücumlar müharibə
cinayəti olmaqla beynəlxalq hüqu
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Mən tam əminəm
ki, biz ərazi bütöv
lüyümüzü bərpa edə
cəyik, azərbaycanlılar
öz doğma torpaqlarına
qayıdacaqlar və Dağlıq
Qarabağa, eyni zamanda,
tarixi Azərbaycan tor
paqlarına qayıdacaqlar”
qun, o cümlədən 1949-cu ildə qəbul
olunmuş Cenevrə Konvensiyasının
tələblərinin kobud şəkildə pozulma
sı deməkdir.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək is
tərdim ki, Milli Məclis Ermənistanın
bu təxribatları ilə bağlı milli parla
mentlərə və beynəlxalq parlament
təşkilatlarına müraciətlər ünvan
lamışdır. Parlament rəhbərliyinin
və dostluq qruplarının adından 88
ölkənin parlamentlərinə 130, həmçi
nin 11 beynəlxalq təşkilata məktub
lar göndərilmişdir. Müraciətlərdə
baş verənlərlə bağlı geniş məlumat
lar verilmiş və beynəlxalq ictimaiy
yət tərəfindən bu hadisələrə adekvat

münasibətin bildirilməsinə çağırış
olunmuşdur. Artıq bəzi ölkələrin
parlamentariləri ölkəmizə öz dəs
təklərini ifadə etmişlər. Həmçinin
bu müddət ərzində mənim bir sıra
ölkələrin spikerləri və beynəlxalq
təşkilatların rəhbərləri ilə telefon da
nışıqlarım olmuş, 10-a yaxın ölkənin
səfirləri ilə görüşlər keçirmişəm.
Şübhə yoxdur ki, qarşıda bizi
yeni böyük uğurlar gözləyir. Kəl
bəcərin, Laçının, Zəngilanın, Qu
badlının, Şuşanın, işğal altında olan
digər torpaqlarımızın azad ediləcəyi
gün uzaqda deyil. Cənab Prezident
İlham Əliyevin oktyabrın 4-də xalqı
mıza müraciətində qeyd etdiyi kimi,
biz bu gün xalqımızın və dövlətimi
zin yeni tarixini yazırıq, şanlı tarixini
yazırıq. Azərbaycan bu gün tarixi
ədaləti bərpa edir. 30 ilə yaxındır
ki, davam edən tarixi ədalətsizlik
Azərbaycan Ordusunun əks-hücum
əməliyyatları nəticəsində aradan
qaldırılır. Ali Baş Komandan xalqı
mıza müraciətində öz əminliyini bu
sözlərlə ifadə edir:
“Biz zəfər çalacağıq, Qarabağ
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”
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Fəzail İbrahimli:

“Milli birliyimiz düşmənlə
mübarizədə gücümüzə güc qatır”
VI çağırış Milli Məclisin fəaliyyətində siyasi partiyaların rolu, eləcə də ölkə siyasətində aparılan iqti
dar-müxalifət dialoqu və digər aktual məsələlər barədə fikirlərini öyrənmək üçün parlament Sədrinin
müavini, İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası sədrinin
müavini Fəzail İbrahimli ilə görüşdük. İlk əvvəl cəbhə xəttindəki vəziyyəti müzakirə etdik.

- Fəzail müəllim, Azərbaycan
Ordusu öz torpaqlarını azad
etdikcə işğalçı Ermənistan
bundan dərs almaq əvəzinə si
yasi provokasiyalara əl atır...
- Azərbaycan 30 ilə yaxındır ki,
torpaqlarını işğal edən təcavüzkarla
sülh dilində danışdı, 30 ilə yaxındır
ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi adlandırılan bu
işğalın danışıqlar vasitəsi ilə aradan
qaldırılması üçün Minsk qrupu for
matına tolerantlıq nümayiş etdirdi.
Lakin Ermənistan yola gəlmədi. Nə
beynəlxalq hüquqa, nə mütərəqqi
bəşəriyyətin çağırışlarına, nə də bey
nəlxalq qurumların qətnamələrinə
məhəl qoymadı. Əvəzində bizi təhqir
etmək üçün erməni tərəfi Şuşada

yallı getdi və “andiçmə mərasimi”
keçirdi.
Ermənistan tərəfi sentyabrın
27-nə qədər atdığı addımları ilə bu
ölkənin münaqişənin sülh yolu ilə
həllində maraqlı olmadığını nümayiş
etdirdi, məsələnin hərbi çözümünü
alternativsiz varianta çevirdi. Rəsmi
Yerevanın, onun nəzarətində olan
Qarabağdakı separatçı rejim təm
silçilərinin açıqlamaları savaşı artıq
qaçılmaz reallığa çevirdi.
Düşmənin sentyabrın 27-də əl at
dığı təxribat isə bizim səbrimizi daşı
ran son damla oldu. Ali Baş Koman
danın əmri ilə Azərbaycan Ordusu
əks-hücum əməliyyatlarına başlaya
raq işğal edilmiş torpaqları addımaddım geri qaytarmağa başladı.

8 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2020

İndiki vəziyyətdə günahkar Er
mənistan rəhbərliyidir, sonra da, bu
məsələyə biganə yanaşan və daim
işğalçı Ermənistana havadarlıq edə
rək bu işğalı əbədi etmək istəyən bəzi
ölkələrin dairələri. Biz burada nə
gördük!? Bir daha sübut olundu ki,
Ermənistan Azərbaycana qarşı soyqı
rım, təcavüzkar siyasətini havadarla
rına arxalanaraq həyata keçirib.
Xüsusən Fransa ciddi-cəhdlə Er
mənistana qahmar çıxır. Halbuki in
diyədək Fransa və digər dövlətlərin
məsələni hüququn gücü ilə, beynəl
xalq və digər vasitələrlə həll etmək
üçün kifayət qədər şansları var idi.
Biz Ermənistanı himayə edən
dövlətlərdən və Minsk qrupundan
haqqımızı tələb edəndə isə deyirdilər
ki, özünüz danışın. İndi biz özümüz
danışırıq; qananı sözlə, qanmayanı
güclə başa salırıq.

Biz Ermənistanı hima
yə edən dövlətlərdən
və Minsk qrupundan
haqqımızı tələb edən
də deyirdilər ki, özünüz
danışın. İndi biz özü
müz danışırıq; qananı
sözlə, qanmayanı güclə
başa salırıq.
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RƏSMİ XRONİKA

“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

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.
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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.

- Fəzail müəllim, yeni seçilmiş
parlamentdə bir çox partiyalar
təmsil olunub. Bunu ölkəmizdə çoxpartiyalı parlament
sisteminin bərqərar olunması kimi qiymətləndirmək
olarmı? Yeri gəlmişkən, Milli
Məclisdə təmsil olunan siyasi
partiyaların iştirakı ilə “Azərbaycanda yeni siyasi konfiqurasiya: pandemiya dövrü və
yeni çağırışlar” mövzusunda
videokonfransın keçirilməsi də
bu istiqamətdə atılan addımların növbəti mərhələsidir desək,
yəqin ki, yanılmarıq.
Çoxpartiyalısisteməgəldikdəilk
növbədədeyimki,bizimdövlətimiz
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin
varisidirvəbuənənəbugündəda
vametdirilərəkçoxpartiyalısistemin
əsaslarımöhkəmləndirilir.Birsıra
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başladı və işini karantin qaydaları
na uyğun uğurla davam etdirdi. Biz
İnternet üzərindən videokonfranslar,
informasiya mübadilə qrupları və
yaxud telefon vasitəsi ilə müxtəlif
formalarda işimizi qura bildik. Parla
ment yaz sessiyası və növbədənkənar
sessiya dövründə qarşısına qoyduğu
vəzifələri layiqincə yerinə yetirdi.

yeni partiyaların qeydiyyata alınma
sı, Prezident Administrasiyasında
siyasi partiya liderləri ilə görüşlərin
keçirilməsi ölkədə çoxpartiyalılıq
sistemini və partiyalararası dialoq
mühitini daha da inkişaf etdirir.
Onu da qeyd edim ki, bu dialoq
mühiti öz-özünə ərsəyə gəlməyib;
ölkə rəhbərliyinin apardığı siyasə
tin, siyasi mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, bütün vətəndaşlara eyni
qayğının göstərilməsinin yaratdı
ğı etimad və güvəncdən irəli gəlir.
Misal üçün, hökuməti daim tənqid
edən partiya liderlərinin, hüquq
müdafiəçiləri və QHT mənsubları
nın səhhətində ciddi problem yaran
dıqda onların müalicəsini dövlət və
ya Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə
götürür. Bütün bunlar Prezidentin
və Birinci vitse-prezidentin yüksək
humanizmindən və ali keyfiyyətlə
rindən xəbər verir.
Prezident İlham Əliyevin təşəb
büsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
siyasi islahatların gətirdiyi dəyişiklik
lər bütövlükdə ölkədə yeni dialoq və
əməkdaşlıq şəraitini daha da möh
kəmləndirmiş, sabitliyin, siyasi və
milli həmrəyliyin intişar etdirilməsi
üçün sağlam zəmin yaratmışdır.
Həyata keçirilən son islahatlar, o
cümlədən Milli Məclisə növbədənkə
nar seçkilər göstərir ki,  Azərbaycan
da intensiv şəkildə çoxpartiyalı siyasi
sistemin yeni konfiqurasiyasının
formalaşması prosesi gedir.

VI çağırış Milli Məcli
sin tərkibində bir çox par
tiyaların təmsil olunması,
ilk dəfə müxalifət düşər
gəsi nümayəndəsinin spi
kerin müavini vəzifəsinə
seçilməsi, bununla yanaşı
müxalifət nümayəndə
lərinin həm sədr, həm
də müavin vəzifələrində
parlamentin komitələrinə
rəhbərlik etmələri dövlət
idarəçiliyində çoxpartiyalı
siyasi sistemin təmsilçi
liyinin genişləndiyini və
ölkəmizdə çoxpartiyalı
parlament sisteminin bərqərar oldu
ğunu göstərir. Bir sözlə, Azərbaycan
da siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində aparılan islahatlar
uğurlu nəticələrini verir, siyasi sis
tem möhkəmlənir, siyasi münasibət
lər sağlam zəmində inkişaf edir.
Parlamentdəki müxtəliflik fərqli
fikirlərin rəqabətinə meydan açmaq
la doğru yolu tapmaqda bizə kömək
edir. Parlament plüralizmi demok
ratik proseslərə stimul verməklə
qanunvericilik orqanının fəaliyyətinə
də müsbət təsir göstərir.
Qanunverici məclisimiz fikir yek
nəsəkliyindən qurtularaq cəmiyyət
dəki fikir plüralizminin güzgüsünə,
müxtəlif görüşlərin platformasına
çevrilib.
Milli Məclis dünyanı bürüyən
pandemiya şəraitində fəaliyyətə
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Artıq başa çatmış yaz və növbə
dənkənar sessiyalarda parlamentin
uğurla fəaliyyət göstərməsi, eləcə
də ona ictimai rəyin müsbət olması
həyata keçirilən islahatların pozitiv
nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Prezident Administrasiyasının
Siyasi partiyalar və qanunvericilik
hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin
müdiri Ədalət Vəliyevin də iştira
kı ilə Milli Məclisdə təmsil olunan
siyasi partiyaların sədrləri və nüma
yəndələri tərəfindən siyasi partiyalar
arasında geniş müzakirələrin apa
rılması məqsədi ilə videokonfrans
formatında keçirilən görüşdə müasir
çağırışlar fonunda siyasi partiyaların
fəaliyyəti müzakirə edildi.
Bu gün biz ölkəmizdə, sizin də
qeyd etdiyiniz kimi, yeni siyasi siste
min formalaşmasının şahidi oluruq.
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Bu müstəvidə iqtidar-müxalifət
dialoqu intensiv şəkildə aparılır. Par
lamentdə təmsil olunan partiyalarla
deyil, ümumiyyətlə, respublikada
mövcud olan bütün partiyalarla
münasibətlər müstəqil,  sivil forma
da qurulur. Çünki ölkəmizin geosi
yasi vəziyyəti, böyük dövlətlərin
Azərbaycandakı marağı, o maraqlar

altındakı məkrli niyyətlər artıq hər
birimizə bəllidir. Özümüz özümüzə
güvənc və güman yeri olmalıyıq. Biz
haradansa, kimdənsə kömək um
maqdan daha çox daxildə Tanrının
verdiyi, dövlətimizin yaratdığı siyasi
sabitliyi, haqqımızı yaşamalıyıq və
birlikdə olub yenə də taleyin bizə
qismət etdiyi bədxah qonşularımızın
qarşısında güclü olmalıyıq.
Ölkədə siyasi partiyalarla apa
rılan dialoqun nəticəsində partiya
lararası sağlam əməkdaşlıq mühiti
yaranmağa, milli həmrəylik möh
kəmlənməyə başlayıb. Bu il iyulun
15-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət
sərhədinin Tovuz rayonu istiqamə
tində baş vermiş hərbi təxribatla
əlaqədar müstəqillik tariximizdə ilk
dəfə olaraq ölkədə fəaliyyət göstərən
siyasi partiyaların 43-ü, sentyabrın
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27-də isə Ermənistan silahlı qüvvə
lərinin genişmiqyaslı təxribatı ilə
əlaqədar 52 siyasi partiyadan 50-si
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ətrafında birləşib və birgə
dəstək bəyanatı imzalayıblar.
Siyasi partiyaların Vətən müha
ribəsinin ilk günündən ərazi bütöv
lüyünün və vətəndaşların təhlükə

VI çağırış Milli Məclisin tərki
bində bir çox partiyaların təm
sil olunması, ilk dəfə müxalifət
düşərgəsi nümayəndəsinin
spikerin müavini vəzifəsinə
seçilməsi, bununla yanaşı mü
xalifət nümayəndələrinin həm
sədr, həm də müavin vəzifə
lərində parlamentin komitələ
rinə rəhbərlik etmələri, dövlət
idarəçiliyində çoxpartiyalı siyasi
sistemin təmsilçiliyinin geniş
ləndiyini və ölkəmizdə çox
partiyalı parlament sisteminin
bərqərar olduğunu göstərir.

sizliyinin qorunması, Ermənistanın
ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi
genişmiqyaslı terror təxribatlarının
qarşısının alınması məqsədi ilə hə
yata keçirdiyi bütün siyasi və hərbi
tədbirləri yekdilliklə dəstəkləmələri
tarixi əhəmiyyət kəsb edən hadi
sədir. Bu, milli, siyasi birliyimizin,
həmrəyliyimizin göstəricisi olmaqla
mənfur düşmənə qarşı mübarizədə
gücümüzə güc qatır.
Müxalifət - söyən, təhqir edən, aq
ressiv münasibət bəsləyən qüvvələr
demək deyil. Əsl müxalif sağlam dü
şüncə və fikir sahibləridir. Dövlətin
inkişafına qüsur gətirən, cəmiyyətin
nəzərində dövləti aşağılayan, dünya
ictimaiyyətinin nəzərində mənfi mü
nasibət reallaşdıran addımlara qarşı
çıxan qüvvələrdir əsl müxalifət.
- Ümumiyyətlə, modern dövlət
quruculuğunda müxalifətin
rolunu və funksiyasını necə
görürsünüz?
- Müxalifətin rolu ondan ibarət
olmalıdır ki, hakimiyyət daim  məsu
liyyət hiss etsin. Müxalifət “Demokl
qılıncı” kimi hakimiyyətin başı üzə
rindən asılıb “sənin çiyninə sancıla
cam, sənin kürəyinə saplanacam” ki
mi yox, “məsuliyyət hiss et, mən hər
şeyi görürəm” prinsipi ilə yanaşmalı
dır. Bu rolu üzərinə götürən adamın
özünün tərcümeyi-halı, istəyi, vətənə
bağlılığı isə o qədər saf olmalıdır ki,
əks tərəfdə qüsur axtarmaq haqqına
sahiblənə bilsin, hər hansı bir addım
atmağa siyasi və mənəvi haqqı olsun.
Bu olur dürüst müxalifətçilik.
Müxalifətin özü də müasir tələb
lərə uyğun formalaşmalıdır. İndiki
məqam bizim hamımızdan şəxsi
ambisiyalardan əl çəkib milli maraq
lar naminə vahid qüvvə kimi çıxış
etməyi tələb edir. Tarixi ədalət və
haqq uğrunda aparılan müharibədə
xalq, iqtidar və müxalifət həmrəy
olmalı, çəkici bir zindana vurmalı
dır ki, bu haqq işində mütləq qalib
gələk!
Ülviyyə Abdullayeva
Mübariz Əsgərov
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Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilk rəsmi səfərini qardaş Türkiyəyə etdi
Sahibə Qafarova:

“Azərbaycanla Türkiyə arasında
mövcud olan birlik bizə gələcəyimizi
də birgə qurmağa imkan verir”
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə
Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti ilk rəsmi səfərini
sentyabrın 10-da Türkiyə Respublikasına edib. Nümayəndə
heyətinin tərkibinə deputatlar Əhliman Əmiraslanov, Ziyafət
Əsgərov, Sevil Mikayılova, Fazil Mustafa, Elşən Musayev, Tural
Gəncəliyev, parlament Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digər rəsmi şəxslər daxil idilər.

S

entyabrın 11-də Azərbay
can nümayəndə heyəti
Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin (TBMM) Sədri Mustafa
Şentopla görüşüb.
Söhbət zamanı Mustafa Şentop
Türkiyə və Azərbaycanın qardaş
ölkələr olduğunu vurğulayıb və

qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbay
can əsrlər boyu dərin tarixi dostluq
və qardaşlıq kökləri ilə bağlı olan
iki dövlət, bir millətdir: “Azərbay
canın acısı bizim acımız, Azərbay
canın sevinci bizim sevincimizdir”.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə toxunan
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Mustafa Şentop diqqətə çatdırıb
ki, Ermənistan təkcə Azərbayca
na deyil, bütün bölgəyə təhdid
dir. Dövlət başçısı Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın söylədiyi kimi, biz hər
zaman Azərbaycanın yanındayıq
və Azərbaycana istənilən məsələdə
dəstək olmağa hazırıq.
TBMM-in Sədri qeyd edib ki,
Azərbaycan Prezidentinin Yuna
nıstanın Azərbaycana yeni təyin
olunmuş səfirinin etimadnaməsi
ni qəbul edərkən söylədiyi sözlər
Türkiyənin 83 milyonluq əhalisi
nin qəlbinə su səpdi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova parlamentin başçısı kimi ilk
olaraq Türkiyəni ziyarət etməsindən
məmnunluq duyduğunu bildirib və
qeyd edib ki, ölkələrimiz arasında
gözəl bir ənənə formalaşıb - yüksək
vəzifəli dövlət rəsmilərimiz vəzi
fələrinin icrasına başladıqda xarici
ölkələrə ilk rəsmi səfərlərini bir-biri
ni ziyarət etməklə gerçəkləşdirirlər:
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SƏFƏR
“Mən də bu gözəl ənənəyə sadiq
qalaraq ilk rəsmi səfərimi məhz
dost Türkiyədən başladım. Bu gün
Azərbaycanla Türkiyə arasında
əlaqələr strateji müttəfiqlik səviyyə
sindədir”.
Sədr diqqətə çatdırıb ki, xalqla
rımız arasındakı qardaşlıq par
lamentlər arasında həm ikitərəfl i
formatda, həm də beynəlxalq təş
kilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqda
özünü göstərir. Dostluq qrupları
nın təmaslarının intensivləşməsi
ölkələrimiz arasında əlaqələrin
daha da dərinləşməsinə mühüm
töhfələr verir.
Sədr iyulun 12-də Ermənistan
tərəfindən Tovuz istiqamətində sər
həddə törədilən təxribatla bağlı Tür
kiyə Böyük Millət Məclisində təmsil
olunan 4 siyasi partiyanın  - AKP,
CHP, MHP və İYİ Partinin ortaq
bəyanatla çıxışına görə Türkiyə si
yasətçilərinə, siyasi partiyalarına bir
daha dərin minnətdarlığını bildirib.
Söhbətdə pandemiya ilə mü
barizə sahəsində hər iki ölkədə

görülən işlər, regional münaqişələ
rin həlli yolları və digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
*  *  *
Parlament nümayəndə heyə
ti həmin gün Türkiyənin ticarət
naziri xanım Ruhsar Pekcan ilə
görüşüb.
Görüşdə xanım nazir bildirib
ki, 2019-cu ildə iki ölkə arasın
da ticarət dövriyyəsi 4,4 milyard
dollar təşkil edib və bu sahədə
hədəf Azərbaycanla sərbəst ticarət
anlaşması imzalamaqdır. Ruhsar
Pekcan pandemiya dövründə da
şımalarda Gürcüstan-AzərbaycanXəzər istiqamətinin daha böyük
önəm qazandığını diqqətə çatdırıb.
O, ölkəsinin Naxçıvanla ticarət
əlaqələrinin inkişafına da xüsusi
diqqət verdiyini söyləyib.
Azərbaycan parlamentinin
Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki,
“bir millət, iki dövlət” sözlərinin
arxasında çox böyük həqiqət var:
“Azərbaycanla Türkiyə arasında

mövcud olan birlik bizə gələcə
yimizi də birgə qurmağa imkan
verir”.
Söhbətdə ölkələrimizin birgə
həyata keçirdikləri qlobal neft-qaz
layihələrindən, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xətt inin əhəmiyyətin
dən və digər məsələlərdən danışı
lıb.
*  *  *
Səfər zamanı Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarovanın başçılı
ğı ilə Azərbaycan parlamentinin
nümayəndə heyəti Ankaradakı
Heydər Əliyev parkında olub.

Sədr iyulun 12-də Ermə
nistan tərəfindən Tovuz

istiqamətində sərhəddə

törədilən təxribatla bağlı

Türkiyə Böyük Millət Məcli

sində təmsil olunan 4 siyasi

partiyanın – AKP, CHP, MHP
və İYİ Partinin ortaq bəya
natla çıxışına görə Türkiyə
siyasətçilərinə, siyasi par
tiyalarına bir daha dərin
minnətdarlığını bildirib.
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SƏFƏR
Türkiyə dövlətinin başçısı onun
salamlarını və ən xoş arzularını
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevə çatdırmağı xahiş edib.
Prezident bildirib ki, Türkiyə
və Azərbaycan iki qardaş ölkə
dir.  “Bu günlərdə Prezident İlham
Əliyevin Yunanıstanın Azərbay
canda yeni təyin olunmuş səfirinin
etimadnaməsini qəbul edərkən
söylədiyi sözlər buna bariz nümu
nədir. Buna görə başda Prezident
İlham Əliyev olmaqla bütün qar
daş Azərbaycan xalqına bir daha
təşəkkürümüzü bildiririk”, - deyə
dövlət başçısı qeyd edib.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdo
ğan Türkiyənin hər zaman Azər
baycanın yanında olacağını bir
daha diqqətə çatdırıb.
Ümummilli liderin orada ucaldıl
mış heykəli önünə əklil qoyulub.
*  *  *
Ankarada parlament nümayən
də heyəti Türkiyə Respublikasının
qurucusu Mustafa Kamal Atatür
kün məzarını - Anıtqəbri ziyarət
edib. Azərbaycan parlamentinin
Sədri Sahibə Qafarovanın adından
məzarın önünə əklil qoyulub. Milli
Məclisin spikeri Xatirə kitabına
ürək sözlərini yazıb.
*  *  *
Türkiyəyə səfər çərçivəsində
deputatlarımız Ankarada 2016cı ildə baş vermiş 15 iyul dövlət
çevrilişinə cəhd zamanı Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin inzibati
binasının bombalanmış hissəsi ilə
tanış olublar. Burada deputatlara
o dövrdəki hadisələr barədə geniş
məlumat verilib.
*  *  *
Sentyabrın 12-də Milli Məc
lisin Sədri Sahibə Qafarova Tür
kiyə Respublikasına rəsmi səfəri
çərçivəsində İstanbul şəhərində
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
görüşüb.

Görüşdə parlamentin Sədri
Sahibə Qafarova Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyevin salamları
nı və ən xoş arzularını Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğana çatdırıb.
Spiker bildirib ki, ölkələrimiz
bütün taleyüklü məsələlərdə
bir-birini dəstəkləyir və bir-birinə
arxalanır. O deyib: “Ermənista
nın iyulun 12-də Tovuz rayonu
istiqamətində törətdiyi təxribatla
bağlı şəxsən sizin, xarici işlər na
ziri cənab Mövlud Çavuşoğlunun,
milli müdafiə naziri cənab Hulusi
Akarın bəyanatları Azərbaycan
xalqı tərəfindən çox böyük təqdir
lə qarşılandı. Biz qardaş Türki
yənin dəstəyini hər zaman hiss
etmişik və bu dəstəyin birmənalı
şəkildə ifadə olunmasına görə sizə
və Türkiyə hökumətinin üzvlərinə
dərindən təşəkkür edirik”.
Söhbətdə Milli Məclisin Sədri
Qara dənizdə kəşf edilən təbii qaz
yatağı ilə bağlı Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanı təbrik edib və
bunun qardaş ölkənin enerji eh
tiyaclarının təmin olunmasında
əhəmiyyətini vurğulayıb.
Prezident Rəcəb Tayyib Ər
doğan yeni seçilmiş Azərbaycan
parlamentinə uğurlar arzulayıb.
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“Biz qardaş Türkiyənin

dəstəyini hər zaman hiss
etmişik və bu dəstəyin

birmənalı şəkildə ifadə
olunmasına görə sizə

və Türkiyə hökumətinin
üzvlərinə dərindən tə
şəkkür edirik”.

Sahibə Qafarova

İki ölkənin bölgədə birgə həya
ta keçirdikləri iqtisadi layihələrə
toxunan Rəcəb Tayyib Ərdoğan
bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-TbilisiQars layihələri strateji əməkdaşlı
ğımızın bir parçasıdır.
Prezident iki qardaş ölkənin
parlamentləri arasındakı münasi
bətlərdən  məmnunluğunu ifadə
edərək, hər iki ölkə deputatlarının
beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət
lərini təqdir edib.
Sentyabrın 12-də Azərbaycan
parlamentinin nümayəndə heyəti
vətənə qayıdıb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
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          Milli Məclisin Sədri Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasında çıxış etdi
Sahibə Qafarova:

“Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarında
ikinci bir erməni dövlətinin yaradılmasına
heç vaxt imkan verməyəcək”
Sentyabrın 21-23-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın baş
çılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyasında
rəsmi səfərdə olub. Bu, Sahibə Qafarovanın Milli Məclisin Sədri
kimi Rusiyaya ilk rəsmi səfəridir.

N

ümayəndə heyətinin
tərkibinə Milli Məclisin
deputatları Səməd Seyi
dov, Nizami Səfərov, Eldar Quliyev,
Mixail Zabelin, Əminə Ağazadə,
Tural Gəncəliyev, parlament Apara
tının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər
rəsmi şəxslər daxil idi.
Səfərin ilk günü Milli Məclisin
nümayəndə heyəti Azərbaycanın
Moskvadakı Səfirliyinə gələrək ora
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da Azərbaycan xalqının Ümummil
li lideri Heydər Əliyevin barelyefi
önünə əklil qoyub.
Sentyabrın 22-də spiker Sahi
bə Qafarova Rusiya Federasiyası
Federal Məclisi Federasiya Şurası
nın Sədri Valentina Matviyenko ilə
görüşüb. Müsbət əhval-ruhiyyədə və
maraqlı müzakirələr şəraitində ke
çən görüşdə xanım  Matviyenko bu
səfərin yüksək qiymətləndirildiyini

vurğulayıb. Görüşdə ikitərəfl i mü
nasibətlərin bir çox vacib aspektləri
müzakirə olunub. Parlamentlərarası
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu
qeyd edilib.
Daha sonra vurğulanıb ki, bu
səfər Rusiya parlamenti ilə Azərbay
can Milli Məclisi arasındakı mövcud
sıx münasibətləri davam etdirmək
baxımından hörmət əlaməti və çox
yaxşı niyyətdir. Federasiya Şurası
nın Sədri Azərbaycanın Rusiya üçün
strateji tərəfdaş olduğunu vurğula
yaraq, parlamentlərarası əməkdaş
lığın dövlətlərarası münasibətlərin
qurulmasında vacib rol oynadığını
qeyd edib. Valentina Matviyenko
XXI əsrdə bəşəriyyətin bəlası olan
COVID-19-la mübarizədə Azər
baycanın atdığı addımları yüksək
qiymətləndirərək, bu sahədə ölkə
mizin Rusiyaya verdiyi dəstəyə görə
təşəkkürünü bildirib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafaro
va çıxışında bu səfərin və keçiriləcək
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görüşlərin iki ölkənin uğurla inkişaf
edən parlamentlərarası münasibət
lərinə yeni impuls verəcəyinə əmin
liyini ifadə edib. Bildirib ki, iki ölkə
arasındakı hərtərəfl i münasibətlərin
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatma
sında dövlət başçıları İlham Əliyevin
və Vladimir Putinin siyasi dialoqu və
çoxsaylı qarşılıqlı səfərləri mühüm rol
oynayır.
İki ölkənin humanitar və mədəni
sahələrdəki münasibətlərindən danı
şan Sahibə Qafarova qeyd edib ki, bu
əlaqələr heç də iqtisadi və siyasi əlaqə
lərdən az rol oynamır. Milli Məclisin
Sədri iki ölkənin humanitar və mədəni
sahələrdə əməkdaşlığının inkişafına
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın böyük töhfələr
verdiyini xatırladıb. Bildirib ki, Pre
zident Vladimir Putin iki ölkə arasın
dakı humanitar və mədəni əlaqələrin
inkişafındakı xidmətlərinə görə Meh
riban Əliyevanı 2019-cu ilin noyabrın
da “Dostluq” ordeni ilə təltif edib.
Sentyabrın 23-də Sahibə Qafarova
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi
Federasiya Şurasının payız sessiyası
nın açılışında çıxış edib. Qeyd edək ki,
ilk dəfədir ki, Azərbaycan Milli Məcli
sinin Sədri Federal Məclisin Federasi
ya Şurasında çıxış etmişdir.

İki ölkə arasındakı hərtə
rəfli münasibətlərin stra

teji tərəfdaşlıq səviyyəsinə

çatmasında dövlət başçıları
İlham Əliyevin və Vladimir
Putinin siyasi dialoqu və

çoxsaylı qarşılıqlı səfərləri
mühüm rol oynayır.

Milli Məclisin Sədri çıxışında
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin
tarixi köklərindən bəhs edib, iki ölkə
arasında əlaqələrin mövcud vəziy
yəti haqqında məlumat verib. Qeyd
olunub ki, Azərbaycan ilə Rusiya
arasında stabil, mehriban qonşuluq
münasibətləri mövcuddur. Ölkələ
rimiz arasında 200-dən çox dövlət
lərarası, hökumətlərarası və idarələr- 
arası sənəd imzalanıb. Bu sənədlər
ən müxtəlif sahələrdə, o cümlədən
ticarət-iqtisadi, sosial, humanitar,
hərbi-texniki və digər sahələrdə
əməkdaşlığın möhkəm hüquqi baza
sını təşkil edir.
Daha sonra Milli Məclisin Sədri
Federasiya Şurasının yüksək tribu
nasından Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi
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barədə məlumat verərək diqqətə
çatdırıb ki, 1805-ci il mayın 14-də
Azərbaycanda Gəncə şəhərinin ya
xınlığında yerləşən Kürəkçay qəsəbə
sində Qarabağ xanlığının Rusiyanın
hakimiyyəti altına keçməsi haqqında
“Kürəkçay” müqaviləsi bağlanıb.
Müqavilə Qarabağ xanı İbrahimxəlil
xan və Rusiya imperiyasının generalı
Pavel Sisianov tərəfindən imzalanıb.
Sonralar 1813-cü il “Gülüstan” və
1828-ci il “Türkmənçay” müqavi
lələri əsasında Azərbaycanın digər
əraziləri də Rusiya imperiyasının
tərkibinə keçib. Rusiya imperiya
sı süquta uğradıqdan sonra 1918-ci
ildə Azərbaycanda Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti yaradılıb və 2 il möv
cud olub. 1920-ci ildə  məlum olduğu
kimi, Azərbaycanda sovet hakimiy
yəti qurulub. Bir il sonra isə - 1921-ci
ildə Bolşevik Partiyasının Qafqaz
bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbayca
nın tərkibində saxlanılması haqqında
qərar qəbul edib. Bəzi saxtakar ermə
ni mənbələrinin əsassız olaraq iddia
etdiyi kimi, “təhvil verilməsi” deyil,
“saxlanılması” haqqında. 1923-cü ildə
Azərbaycan Sovet Sosialist Respubli
kası Azərbaycanın tərkibində Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradıl
ması barədə qərar qəbul edib. Burada
həyat səviyyəsi ölkənin digər region
larından daha yüksək idi.
Milli Məclisin Sədri təəssüfl ə qeyd
edib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın
ələ keçirilməsi cəhdlərindən heç vaxt
əl çəkməyib. XX əsrin 80-ci illərində
bu, bir daha baş verdi. Həmin vaxt
əsrlər boyunca öz tarixi torpaqlarında
yaşamış olan yüz minlərlə azərbay
canlı Ermənistandan qovuldu, 700
min etnik azərbaycanlı isə Dağlıq
Qarabağ və ətraf 7 rayonda öz daimi
yaşayış yerindən didərgin salındı. Et
nik təmizləmə nəticəsində dinc əhali
çoxsaylı qurbanlar verdi və işğal
edilmiş ərazilərdə müasir beynəlxalq
humanitar hüquqa baxmayaraq, qey
ri-qanuni olaraq demoqrafik vəziyyət
dəyişdirildi.
Ən yüksək səviyyədə - BMT Təh
lükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə Er
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SƏFƏR
mənistan silahlı birləşmələrinin Azər
baycanın işğal edilmiş ərazilərindən
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması
barədə dörd qətnamə qəbul etməsinə
baxmayaraq, atəşkəs rejimini daim
pozan Ermənistan tərəfindən həmin
qətnamələrə bu günədək məhəl qo
yulmur.
Sahibə Qafarova Ermənistanın son
təxribatına diqqət çəkərək bildirib
ki, bu hadisə artıq Qarabağda deyil,
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhə
dində baş verdi. Belə ki, cari il iyulun
12-də Tovuz rayonu istiqamətində
yaşayış məntəqələri artilleriya atəşinə
tutuldu. Nəticədə azərbaycanlı hərb
çilər və mülki şəxslər həlak oldu və
yaralandı. Bütün bunlar beynəlxalq
humanitar hüququn, o cümlədən
1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə
Konvensiyasının və 1977-ci il iyunun
8-də qəbul edilmiş Əlavə Protokolun
ciddi şəkildə pozulması deməkdir və
hərbi cinayət kimi qiymətləndirilir.
Parlamentin Sədri bildirib ki,
Azərbaycan münaqişənin danışıq
lar masası arxasında, sülh yolu ilə
həllinin tərəfdarıdır. O, münaqişənin
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll
olunmasının vacibliyini qeyd edərək
Azərbaycan xalqının tarixi torpaq
larında ikinci bir erməni dövlətinin
yaradılmasına heç vaxt imkan vermə
yəcəyini vurğulayıb.
Parlament nümayəndə heyəti hə
min gün Rusiya Federasiyasına rəsmi
səfəri çərçivəsində Moskva şəhərinin
“Aleksandr” bağına gələrək orada
“Naməlum əsgər” məzarının önünə
əklil qoyub.
Milli Məclisin nümayəndə heyəti
növbəti görüşünü sentyabrın 23-də
Rusiya Federasiyasının xarici işlər na
ziri Sergey Lavrovla keçirib. Söhbət
zamanı nazir Dağlıq Qarabağ müna
qişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesinin
tarixi, Madrid prinsiplərinin əldə
olunması, onların mahiyyəti barədə
danışıb. O, eyni zamanda, Rusiya
tərəfinin ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədri kimi mövqeyini bir da
ha dilə gətirərək deyib ki,  Rusiya
münaqişənin sülh yolu ilə, danışıq
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lar vasitəsi ilə həllini dəstəkləyir. O,
ölkəsinin əvvəllər əldə olunmuş ra
zılaşmalar əsasında qarşılıqlı məqbul
həll yolunun axtarışını təşviq etməyə
davam etdiyini bildirib. Sergey Lav
rov ATƏT-in Minsk qrupu həmsədr
lərinin iştirakı ilə tərəflər arasında
danışıqların tezliklə bərpa olunması
nın vacibliyini qeyd edib. O, həm
çinin Rusiyanın Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha
diqqətə çatdırıb.
Görüşdə deputatlarla nazir ara
sında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Nümayəndə heyəti daha sonra
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi
Dövlət Dumasının Sədri Vyaçeslav
Volodinlə görüşüb. Cənab Volodin
də iki ölkə arasında qarşılıqlı səfərlə

rin əhəmiyyətindən danışaraq, ölkə
lərimiz və parlamentlərimiz arasında
münasibətlərin yüksək səviyyədə
olmasını qeyd edib. Görüşdə tərəf
lər əlaqələrin daha da inkişafı üçün
geniş fikir mübadiləsi aparıb. Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Vya
çeslav Volodini Azərbaycana səfərə
dəvət edib və bu dəvət qəbul olunub.
Həmin səfər zamanı müvafiq yüksək
səviyyəli komissiyanın yaradılması
barədə razılıq əldə edilib.
Bununla da Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qa
farovanın başçılıq etdiyi parlament
nümayəndə heyətinin Rusiya Federa
siyasına rəsmi səfəri başa çatıb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
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Oktyabrın 14-də Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin
Sədri Sahibə Qafarova BMT-nin
Azərbaycandakı rezident-əla
qələndiricisi Qulam İsakzai ilə
görüşüb.
Görüşdə Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsindən danışan Sədr BMT-nin
bu münaqişəyə dair qəbul etdiyi
4 qətnamənin bugünədək yerinə
yetirilməməsini təəssüf hissi ilə
qeyd edib. Spiker Ermənistan si
lahlı qüvvələrinin Azərbaycanın iri
şəhərlərini, rayon mərkəzlərini və
kəndlərini artilleriya atəşinə, raket
hücumlarına məruz qoyduğunu,
mülki əhalini və mülki obyektləri
hədəfə aldığını bildirib.
Sədr deyib ki, Azərbaycan
problemin beynəlxalq hüquq nor
maları çərçivəsində, ölkələrin ərazi
bütövlüyü prinsipi əsasında həlli
nə tərəfdardır.
Öz növbəsində BMT-nin Azər
baycandakı rezident-əlaqələndi
ricisi Qulam İsakzai problemin
tezliklə həllini tapacağına ümidvar
olduğunu bildirib. Sonra qonaq
qlobal pandemiya - COVID-19-a
qarşı mübarizədə Azərbaycanın
təşəbbüslərini və gördüyü işləri
təqdir edib.
Görüşdə BMT ilə ölkəmiz ara
sında əməkdaşlığın inkişaf pers
pektivləri, regional münaqişələrin
həlli yolları və tərəfl əri maraqlan

dıran digər məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb.
ü

ü

ü

Oktyabrın 9-da Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Yaponi
yanın ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Cuniçi Vada ilə
görüşüb. Səfiri ölkəmizdə diplo
matik fəaliyyətə başlaması müna
sibəti ilə təbrik edən Milli Məclisin
Sədri ölkələrimiz arasında müna
sibətlərin uğurla inkişat etdiyini
söyləyib. Spiker Azərbaycanla
Yaponiya arasında münasibətlərin
inkişaf etdirilməsində ölkə parla
mentlərinin rolunu vurğulayaraq,  
sıx münasibətlərin bundan sonra
da davam etdiriləcəyinə ümidvar
olduğunu bildirib.
Görüşdə Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin tarixi haqqında bəzi fakt
ları Yaponiya səfirinin diqqətinə
çatdıran Sahibə Qafarova ötən
dövr ərzində münaqişəyə dair
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
qəbul olunan sənədlər, o cümlə
dən BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri barədə məlumat verib.
Spiker son proseslərə toxunaraq
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini
həm region, həm də digər dünya
dövlətləri üçün təhlükə mənbəyi
kimi qiymətləndirib.
Azərbaycanın Ali Baş Koman
danının rəhbərliyi ilə şanlı ordu
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muzun həyata keçridiyi əks-hü
cum əməliyyatları barədə də səfiri
məlumatlandıran spiker qeyd edib
ki, dünyanın ən güclü orduları
sırasında yer alan qüdrətli Azər
baycan Ordusu düşmənin bütün
təxribatlarının qarşısını qətiyyətlə
alır; işğal altında olan bəzi ərazi
lərimiz artıq azad edilib. Sahibə
Qafarova Ermənistan tərəfindən
xarici terrorçu qruplaşmaların üzv
lərinin, muzdluların Azərbaycan
Ordusuna qarşı döyüşmək məqsə
di ilə işğal altındakı torpaqlarımıza
göndərilməsi məsələsinə toxuna
raq, bunun da beynəlxalq hüquqa
zidd olmaqla, beynəlxalq təhlükə
sizliyin pozulmasına şərait yara
dan amil olduğunu qeyd edib.
Öz növbəsində səfir Cuniçi
Vada Azərbaycanın sabit, təhlükə
siz və dinamik inkişaf edən ölkə
olduğunu bildirib. Cuniçi Vada
ölkələrimiz arasında münasibət
lərin məmnunluq doğurduğunu
söyləyib.
ü

ü

ü

Oktyabrın 8-də Milli Məcli
sin Sədri Sahibə Qafarova İsrailin
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiy
yətli səfiri Corc Dik ilə görüşüb.  
Görüşdə iki ölkə arasında olan
münasibətlərin hazırkı səviyyəsinə
toxunan Sədr Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsin
də Azərbaycanın haqlı mövqeyini
hər zaman dəstəklədiyinə görə İs
rail Dövlətinə təşəkkürünü bildirib.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
işğalçılıq siyasəti və hərbi təxribat
ları barədə səfirə məlumat verib.
Milli Məclisin rəhbəri Sahibə
Qafarova iki ölkənin parlamentləri
arasında əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsinin vacibliyini vurğu
layaraq qeyd edib ki, bu baxım
dan hər iki ölkənin parlamentində
fəaliyyət göstərən dostluq qrupları
mühüm rola malikdir.  
Öz növbəsində səfir Corc Dik
Sahibə Qafarovanı Milli Məclisin
Sədri kimi yüksək vəzifəyə seçil
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məsi münasibəti ilə təbrik edib.
Azərbaycanda qadınların ictimaisiyasi həyatdakı rolundan danışan
səfir qeyd edib ki, Azərbaycan
Şərqdə qadına seçki hüququ verən
ilk ölkə kimi bu gün də qadınların  
həyatın müxtəlif sahələrində fəal
təmsil olunmasına şərait yaradır.
Diplomat vurğulayıb ki, Azər
baycanda heç vaxt antisemitizm
olmayıb və bu baxımdan digər ölkə
lərə nümunədir. Ermənistan-Azər
baycan münaqişəsinə toxunan səfir
İsrailin məsələnin beynəlxalq hü
ququn prinsipləri əsasında həllinə
tərəfdar olduğunu diqqətə çatdırıb.
Görüşdə iki ölkənin müasir
texnologiyalar, energetika və diğər
sahələr üzrə əməkdaşlığı barədə
də fikir mübadiləsi aparılıb.
ü

ü

ü

Oktyabrın 8-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Kolumbiya
Respublikasının Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Luis Antonio Dimate Kardenasla
görüşüb.
Sahibə xanım Qafarova Azər
baycanla Kolumbiya arasında mü
nasibətlərin inkişaf etdirilməsində
ölkə parlamentlərinin rolubarədə
danışıb.
Spiker Ermənistanın cəbhə
xəttinin müxtəlif istiqamətlərində
atəşkəs rejimini pozaraq törətdi
yi təxribatlarla bağlı Kolumbiya
Senatının Xarici Əlaqələr Komis
siyası tərəfindən Azərbaycanın
haqlı mövqeyini dəstəkləyən
bəyannamənin qəbul edilməsinə
görə kolumbiyalı parlamentarilərə
azərbaycanlı həmkarlarının min
nətdarlığını çatdırmağı səfirdən
xahiş edib.
Sahibə Qafarova Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi haqqında bəzi tarixi
faktları, həmçinin BMT Təhlükə
sizlik Şurasının münaqişəyə dair
qətnamələrini, beynəlxalq qurum
lar tərəfindən qəbul olunan digər
sənədləri səfirin diqqətinə çatdırıb.
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Milli Məclis Sədrinin bir sıra
beynəlxalq təşkilatların
və parlamentlərin
rəhbərləri ilə telefon danışığı olub

Oktyabrın 12-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Səd
ri Sahibə Qafarova ilə Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya
Şurasının Sədri Valentina Matviyenko arasında baş tutan telefon da
nışığında Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinin və
infrastrukturunun məqsədli şəkildə hədəfə alınması müzakirə olunub.  
Milli Məclisin Sədri oktyabrın 11-də Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri
olan Gəncənin  Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket atəşinə tutulması
nəticəsində azyaşlı uşaqlar da daxil olmaqla  10 mülki şəxsin həlak ol
masını, 30-dan çox vətəndaşımızın yaralanmasını diqqətə çatdırdı.
Qeyd olundu ki, Ermənistanın mülki əhalini və mülki obyektləri hə
dəfə alan bu hücumları müharibə cinayətidir, beynəlxalq hüququn, o
cümlədən 1949-cu ildə qəbul olunmuş Cenevrə Konvensiyasının tələb
lərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. Milli Məclisin Sədri Ermə
nistanın Gəncə ilə yanaşı, sənaye infrastrukturunun və Cənubi Qafqa
zın ən böyük elektrik  stansiyasının yerləşdiyi Mingəçevir şəhərini və
digər yaşayış məntəqələrini də ağır artilleriya atəşinə tutduğunu qeyd
edib. Oktyabrın 10-da Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazir
lərinin Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Moskvada keçirilən görüşündə huma
nitar atəşkəs barədə razılaşma əldə olunmasından sonra da Ermənistan
tərəfinin mülki şəxsləri və mülki obyektləri qəsdən atəşə tutması Fede
rasiya Şurasının Sədrinin diqqətinə çatdırılıb.
Sahibə Qafarova hazırda regionda yaranmış gərgin vəziyyətə görə
tam məsuliyyətin Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərində olduğu
nu bildirib.
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının Sədri Valen
tina Matviyenko yaranmış vəziyyətdən narahatlığını bildirib və atəşkəsin
təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
a a a
Oktyabrın 5-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə Şimali Kipr
Türk Cümhuriyyətinin Cümhuriyyət Məclisinin Sədri Teberrüken Uluçay
arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Ermənistanın cəb
hə xətt ində törətdiyi təxribatlar müzakirə edilib. Cümhuriyyət Məclisinin
Sədri Teberrüken Uluçay bildirib ki, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti Azər
baycanın öz torpaqlarını azad etmək üçün başladığı əks-hücum əməliy
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yatlarını dəstəkləyir və tezliklə Azərbaycan torpaqlarının işğalçılar
dan təmizlənəcəyinə inanır.
a a a
Oktyabrın 1-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə Parlament
lərarası İttifaqın Prezidenti Qabriela Kuevas Barron arasında telefon
danışığı olub. Telefon söhbətində Milli Məclisin Sədri Parlamentlər- 
arası İtt ifaqın Prezidentinə sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan tə
rəfindən cəbhə xətt ində törədilən hərbi təxribatlar barədə məlumat
verib. Sahibə Qafarova telefon danışığında beynəlxalq ictimaiyyəti
Ermənistanın işğalçı siyasətini sərt şəkildə qınamağa çağırıb.
a a a
Sentyabrın 29-da Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə ATƏT
Parlament Assambleyasının Prezidenti Georgi Tsereteli arasında te
lefon danışığı olub.
Telefon söhbətində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsi ilə bağlı son vəziyyət, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
müzakirə edilib. Milli Məclisin Sədri bildirib ki, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin dinc yaşayış məskənlərini və mülki əhalini hədəfə al
ması 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə Konvensiyası da daxil ol
maqla beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır.
a a a
Sentyabrın 29-da Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Parlamentlər- 
arası İttifaqda nümayəndə heyətinin rəhbəri Ravza Kavakçı Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarovaya zəng edib. Milli Məclisin spikeri
telefon danışığında Dağlıq Qarabağ ərazisində məlum hadisələrlə
əlaqədar Türkiyə rəsmilərinin və ictimai xadimlərinin Azərbayca
na hər cür dəstək verməsinin çox önəmli olduğunu, dost və qardaş
xalqın dəstəyinin qürur verdiyini bildirib. Milli Məclisin Sədri qeyd
edib ki, Türkiyənin Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməsi “bir
millət, iki dövlət” ifadəsinin real təcəssümüdür. Spiker Sahibə Qa
farova TBMM-də təmsil olunan bütün siyasi partiyaların bu sınaq
günlərində Azərbaycanla həmrəy olduqlarını öz bəyanatlarında ifa
də etməsini təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirib və partiyalara bu
ədalətli mövqeyinə görə təşəkkür edib.
a a a
Sentyabrın 29-da Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın Qa
zaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri Nurlan Niqmatulin ilə telefon
danışığı olub. Tərəflər Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi hərbi
təxribatları müzakirə edib. Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan
Ermənistanın yeni torpaqlar işğal etmək üçün müharibəyə hazırlaş
dığı barədə beynəlxalq ictimaiyyətə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi.
Ona görə də hadisələrin bu cür inkişafına görə məsuliyyət Ermənis
tanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
a a a
Sentyabrın 28-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə Pakis
tan İslam Respublikası Senatının Sədri Məhəmməd Sadiq Sancrani
arasında telefon danışığı olub.Telefon söhbətində Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son vəziyyət, Ermənis
tanın cəbhə xəttində törətdiyi hərbi təxribatlar müzakirə edilib.
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Milli Məclisin Sədri görüşdə həmçi
nin qaçqın və məcburi köçkünlərimiz
haqqında məlumat verərək beynəlxalq
hüququn tələblərinə məhəl qoymayan
işğalçı Ermənistanın dünya ictimaiy
yəti tərəfindən qəti şəkildə pislənilmə
sinin vacibliyini qeyd edib.
Səfir Luis Kardenas dinamik inki
şaf edən Azərbaycanın sülhsevər ölkə
kimi regionda digər dövlətlərə nümu
nə olduğunu vurğulayıb.
ü

ü

ü

Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respub
likasıMilli Məclisinin Sədri Sahibə Qa
farova Pakistan İslam Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqə
ladə və səlahiyyətli səfiri Bilal Haye ilə
görüşüb. Spiker Sahibə Qafarova səfir
Bilal Hayeni ölkəmizdə diplomatik
fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təb
rik edib. Milli Məclisin Sədri Pakistanın
Azərbaycan üçün dost və qardaş ölkə
olduğunu vurğulayaraq, ölkələrimiz
arasında münasibətlərin dinamik inki
şaf etdiyini bildirib.
Görüşdə Ermənistanın Azərbay
cana qarşı işğalçılıq siyasəti və hərbi
təxribatları barədə də məlumat verilib.
Səfir ölkəsinin qardaş Azərbaycan
xalqını Dağlıq Qarabağ məsələsində
həmişə dəstəklədiyini bir daha bəyan
edib.
Spiker ədalətli mövqeyinə və
Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə,
Pakistan İslam Respublikasına minnət
darlığını bildirib.
Görüşün sonunda səfir Pakistan
Milli Assambleyasının Sədri Əsəd Qay
ser tərəfindən Milli Məclisin Sədrinə
ünvanlanmış Pakistan İslam Respubli
kasına səfərə dəvət məktubunu Sahibə
Qafarovaya təqdim edib.
ü

ü

ü

Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova
oktyabrın 7-də Almaniya Federativ
Respublikasının ölkəmizdəki fövqə
ladə və səlahiyyətli səfiri Volfqanq
Maniq ilə görüşüb. Spiker Azərbay
canla Almaniya arasında ikitərəfl i
münasibətlərin siyasi, iqtisadi, ticarət,
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turizm və digər sahələrdə uğurla
inkişaf etdiyini bildirib. Sədr deyib
ki, Almaniya Azərbaycanın vacib
iqtisadi tərəfdaşlarından biridir.
Humanitar, mədəniyyət, təhsil sa
həsində münasibətlərin də inkişaf
etdiyini söyləyən Sahibə Qafarova
200 il bundan əvvəl Azərbaycanda
məskunlaşmış almanların mədəni
irsinə dövlətimiz tərəfindən qayğı
göstərildiyini bildirib.
Görüşdə iki ölkənin parlament
ləri arasında əlaqələrin də inkişaf
etdiyi vurğulanıb.
Səfir Volfqanq Maniq Alma
niyanın münasibətlərin mövcud
baza üzərində daha da inkişafında
maraqlı olduğunu bildirib.
Spiker səfirlə görüşdə Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi barədə geniş məlumat
verib. O, Dağlıq Qarabağın tarixi
Azərbaycan ərazisi olduğunu bil
dirib və əlavə edib ki, beynəlxalq
ictimaiyyət Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanıyır və bununla
bağlı, bütün nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən müvafiq qə
rar və qətnamələr qəbul olunub.
Sahibə Qafarova sentyabrın
27-də Ermənistan silahlı qüvvələri
nin növbəti dəfə hərbi təxribatlara
əl ataraq müxtəlif istiqamətlərdən
bizim kəndlərimizə və hərbi möv
qelərimizə hücum etdiyini bildirib.
Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə
əməl etməyən Ermənistan mülki
vətəndaşları hədəfə alır. Azərbay
canın ikinci ən böyük şəhəri olan
Gəncə, digər böyük şəhəri olan
Mingəçevir Ermənistan tərəfindən
raketatəşinə tutulub. Sahibə Qa
farova qeyd edib ki, Azərbaycan
Ordusu öz torpaqlarında döyüşür
və Azərbaycanın heç kəsin torpa
ğında gözü yoxdur. Azərbaycan
xalqı torpaqlarının işğaldan tam
azad olunmasını istəyir.
ü

ü

ü

Oktyabrın 5-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Türkiyə
Respublikasının ölkəmizdəki föv
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qəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan
Özoralla görüşüb.
Söhbət zamanı parlamentin
spikeri söyləyib ki, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təxribatlarının
ilk dəqiqələrindən Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğan birmənalı möv
qe ortaya qoydu. “Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin Sədri Mustafa
Şentop şəxsən mənə zəng edərək
öz dəstəyini ifadə etdi. Xarici işlər
naziri Mövlud Çavuşoğlu, mil
li müdafiə naziri Hulusi Akar öz
mövqelərini ortaya qoydular”, - 
deyə Sahibə Qafarova vurğulayıb.
Sədr Türkiyə Böyük Millət Məc
lisində təmsil olunan 4 siyasi par
tiyanın da Ermənistanın ölkəmizə
qarşı təxribatlarını pisləyən birgə
bəyanatla çıxış etməsini yüksək
qiymətləndirdiyini bildirib.  
Sahibə Qafarova  vurğulayıb
ki, Türkiyənin ölkəmizə hərtərəfl i
dəstəyi Ulu öndər Heydər Əli
yevin dediyi kimi, “bir millət, iki
dövlət” fəlsəfəsinə uyğundur.
Milli Məclisin Sədri Ermənista
nın təxribatları ilə bağlı Türkiyənin
televiziya kanallarının mütəmadi
verilişlər hazırladığını, “TRT-Xə
bər”in ondan müsahibə aldığını
da xatırladıb. Sədr Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin Parlamentlərarası

Ittifaqdakı nümayəndə heyətinin
rəhbəri, deputat Ravza Kavakçı
nın da telefon zəngini və ölkəmizə
verdiyi dəstəyi yüksək qiymətlən
dirdiyini qeyd edib.
Bu görüşdən və Milli Məclisin
Sədrinin sözlərindən dərin məm
nunluq duyduğunu bildirən Erkan
Özoral diqqətə çatdırıb ki, Qafqaz
İslam Ordusunun 100 illiyinin və
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın
azad edilməsi uğrundakı zəfər yü
rüşünün onun səfir olduğu dövrə
təsadüf etməsinə görə özünü çox
şanslı hesab edir. Səfir bildirib ki,
Azərbaycan Türkiyənin qardaşıdır.
Türkiyə qardaşlıq borcunu yerinə
yetirir və bundan sonra da ad
dımlarını bu istiqamətdə atmaqda
davam edəcək.
ü

ü

ü

Sentyabrın 5-də Milli Məclisin
Sədri xanım Sahibə Qafarovanın
Pakistan İslam Respublikası Se
natının Sədri cənab Məhəmməd
Sadiq Sancrani ilə videokonfrans
formatında görüşü keçirilib.
Sahibə Qafarova bildirib ki, bu,
Milli Məclisin Sədri vəzifəsinə se
çiləndən sonra onun xarici həmka
rı ilə videokonfrans formatında ilk
görüşüdür.
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Milli Məclisin spikeri ölkələri
mizin dost və qardaşlıq münasi
bətlərindən söz açaraq, beynəlxalq
müstəvidə Pakistanın ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində
Azərbaycana verdiyi daimi dəs
təyə və işğalçı Ermənistanı dövlət
kimi tanımadığına görə təşəkkü
rünü bildirib. Xanım Sədr 2013-cü
ildə Pakistan Senatının Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən
bəyanat verməsini, 2012-ci ildə
Senatın Beynəlxalq münasibətlər
komitəsinin, 2017-ci ildə isə Pakis
tan Milli Assambleyasının Xarici
əlaqələr üzrə daimi komitəsinin
Xocalı soyqırımına dair qətnamə
lər qəbul etməsini məmnuniyyətlə
xatırlayıb.
Spiker Azərbaycanın həmişə
Pakistanın yanında olduğunu və
ölkəmizin Kəşmir probleminin
BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr
əsasında həll edilməsini dəstəklə
diyini  diqqətə çatdırıb.
Pakistan İslam Respublikası
Senatının Sədri pandemiya döv
ründə Prezident İlham Əliyevin
tapşırığı ilə Pakistana göstərilən 1
milyon dollar məbləğində yardı

ma görə Azərbaycana təşəkkür
edib.
Məhəmməd Sadiq Sancrani
vurğulayıb ki, hər iki ölkənin par
lamentində qarşılıqlı işçi qrupları
fəaliyyət göstərir və onlar parla
mentlərarası əlaqələrin inkişafında
yaxından iştirak edirlər.
Senat Sədri bildirib ki, Pakistan
da həmişə Azərbaycanın yanın
dadır və hər zaman olduğu kimi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin BMT-nin
qəbul etdiyi qətnamələr əsasında
həllini dəstəkləyir.
Parlament sədrləri bir-birini
pandemiyadan sonra öz ölkələrinə
səfərə dəvət ediblər.
ü

ü

ü

Sentyabrın 5-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova  deputat se
çildiyi Şəmkir rayonundan ali təh
sil müəssisələrinə cari ildə keçiril
miş qəbul imtahanlarında yüksək
nəticə əldə etmiş abituriyentlərlə
videokonfrans formatında görüş
keçirib. Abituriyentləri qazandıq
ları uğurlu nəticələr münasibəti ilə
təbrik edən spiker bildirib ki, onla
rın bu yüksək nailiyyətləri Azər
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baycanda Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
uğurlu siyasətin, təhsil sahəsində
reallaşdırılan tədbirlərin parlaq
nəticələridir.
Spiker vurğulayıb ki, ölkəmizdə
təhsil və tədrisin keyfiyyətinin yük
səldilməsi, müasir təhsil infrastruk
turunun yaradılması istiqamətində
mühüm layihələr həyata keçirilir:
“Birinci vitse-prezident, hörmətli
Mehriban xanım Əliyevanın rəh
bərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon
dunun bu istiqamətdə fəaliyyətini
xüsusi qeyd etməliyik. Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə hə
yata keçirilən layihələr ölkəmizdə
təhsilin maddi-texniki bazasının ye
nilənməsinə mühüm töhfələr verir.
İnanıram ki, siz gənclər bu imkan
lardan uğurla yararlanaraq yaxşı
təhsil alacaqsınız”, - deyə Sahibə
Qafarova bildirib.
Milli Məclisin Sədri gənclə
ri ictimai həyatda da fəal olmağa
çağırıb.
ü

ü

ü

İyulun 24-də Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin Sədri
Sahibə Qafarova Rusiyanın Azər

WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ

RƏSMİ XRONİKA
baycandakı fövqəladə və səlahiy
yətli səfiri Mixail Boçarnikovu
qəbul edib.
Səfir Sahibə Qafarovanı Milli
Məclisin Sədri seçilməsi münasibə
ti ilə təbrik edib. Azərbaycan-Ru
siya əlaqələrinin möhkəm dostlu
ğa əsaslandığını söyləyən Mixail
Boçarnikov iki ölkə arasında olan
münasibətlərin müxtəlif sahələri
əhatə etməsindən məmnunluğunu
bildirib.
Spiker Sahibə Qafarova möv
cud münasibətlərin parlament
lərarası əməkdaşlığın gələcək
perspektivi üçün müsbət zəmin
yaratdığını qeyd edib, humanitar
sahədə əməkdaşlığın vacibliyini
vurğulayıb.
Azərbaycanla dövlət sərhədi
nin Tovuz rayonu istiqamətində
iyulun 12-dən etibarən Ermənis
tanın yaratdığı vəziyyətə xüsusi
toxunan Milli Məclisin Sədri  bir
çox beynəlxalq qurumların və təş
kilatların Ermənistan tərəfindən
törədilən bu təxribatı pislədiyini
bildirib.
Xanım Sahibə Qafarova Ermə
nistan tərəfindən törədilən təxri
bata etiraz olaraq son zamanlar
dünyanın müxtəlif ölkələrində
dinc aksiyalar keçirən azərbaycan
lılara qarşı ermənilər tərəfindən
hücumların təşkil edilməsini kəs
kin şəkildə pisləyib.
Səfir Mixail Boçarnikov ATƏTin Minsk qrupunun üzvlərindən
biri kimi  Rusiyanın problemin
sülh yolu ilə həllinə maksimum
səy göstərdiyini bir daha qeyd
edib.
ü

ü

ü

İyunun 27-də 98 saylı Şəmkir
şəhər seçki dairəsindən depu
tat seçilən Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova seçicilərin vi
deokonfrans formatında növbəti
qəbulunu keçirib. Videoqəbulda
spiker seçicilərin bir sıra məsə
lələrlə əlaqədar müraciətlərini
dinləyib.
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Sahibə Qafarova qeyd edib ki,
seçiciləri narahat edən məsələlərin
həlli, vətəndaşların layiqli həyat
şəraitinin təmin olunması Prezident
İlham Əliyev tərəfindən həyata
keçirilən siyasətin baslıca istiqamət
lərindəndir. O vurğulayıb ki, son
illərdə ölkəmizdə əhalinin  fasiləsiz
elektrik enerjisi və təbii qazla təmin
olunması, müasir təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət infrastrukturunun
yaradılması, su və kanalizasiya
xətlərinin yenilənməsi və bu qəbil
dən olan digər tədbirlər regionların
inkişafında prioritet təşkil edib.  O
cümlədən, Şəmkir rayonunda da
bu istiqamətdə davamlı olaraq ge
nişmiqyaslı işlər görülür.
Milli Məclisin Sədri bütün
vətəndaşları Nazirlər Kabineti
yanında Operativ Qərargahın qə
bul etdiyi qərarlara və tövsiyələrə
əməl etməyə çağırıb.
Görüşdə Şəmkir Rayon İcra
Hakimiyyətinin nümayəndələri də
iştirak edib.
ü

ü

ü

İyunun 11-də  98 saylı Şəm
kir şəhər seçki dairəsindən millət
vəkili seçilən Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova seçicilərin vi
deokonfrans formatında növbəti
qəbulunu keçirib. Videoqəbulda
vətəndaşların bir sıra məsələlərlə
əlaqədar müraciətlərini dinləyən
spiker bildirib ki, bundan öncəki
videoqəbullarda seçicilər tərəfin
dən qaldırılan məsələlərlə bağlı
müvafiq dövlət qurumlarına sor
ğular göndərilib, bir qisim məsələ
lər isə artıq öz həllini tapıb.
Sahibə Qafarova deyib ki, öl
kəmizdə cənab Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə vətəndaş
ların həyat şəraitlərinin yaxşılaş
dırılması, geniş sosial-müdafiə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi
istiqamətində mühüm işlər görü
lür. Vətəndaşların müraciətlərində
əksini tapan bəzi məsələlər yerli
xarakterli olduğundan baxılması
üçün videokonfransda iştirak edən

icra hakimiyyəti nümayəndələrinə
yönləndirilib. Digər müraciətlərin
araşdırılması üçün aidiyyatı or
qanlara sorğular göndərilib.
ü

ü

ü

İyunun 11-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Azərbaycan
beynəlxalq parlament təşkilatları
üzrə nümayəndə heyətlərinin rəh
bərləri ilə videokonfrans formatın
da görüşdü.  
Milli Məclisdə ilk dəfə baş tutan
bu görüşdə çıxış edən Sahibə Qa
farova bildirdi ki, VI çağırış Milli
Məclisin beynəlxalq təşkilatlar üz
rə 12 nümayəndə heyəti mövcud
dur: “Əminik ki, işimizi doğru və
əlaqələndirilmiş şəkildə quracağı
mız təqdirdə bütün bu platforma
lar bizə parlament diplomatiyamı
zı uğurla həyata keçirmək imkanı
verəcəkdir”.
Parlamentin Sədri qeyd etdi ki,
VI çağırış Milli Məclisin ilk icla
sında ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin nitqində əksini tapan
konseptual məsələlər parlamentin
beynəlxalq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsində də yol xəritəsi kimi
çıxış edir: “Milli Məclisin Sədri
olaraq mənim məsuliyyətim dövlət
başçımızın tövsiyələri əsasında
beynəlxalq fəaliyyətimizin qurul
masını təmin etməkdir”.
Sahibə Qafarova dedi ki, cənab
Prezidentin də ifadə etdiyi kimi,
beynəlxalq təşkilatlar üzrə nüma
yəndə heyətlərimizin fəaliyyət
ləri ölkəmizin milli maraqlarını
qorumağa, fərqli gündəlikləri ilə
ölkəmizə təzyiq etməyə çalışan
qrupların bu cəhdlərinin qarşısının
alınmasına yönəlməlidir. Görüşdə
nümayəndə heyətlərimiz qarşısın
da qoyulan hədəfl ər, gözləntiləri
miz və beynəlxalq təşkilatlar üzrə
heyətlərin iş prinsipləri, parlamen
tin beynəlxalq fəaliyyətinin daha
səmərəli həyata keçirilməsi və he
yətlər arasında əlaqələndirmənin
daha yaxşı qurulması ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparıldı.
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Milli Məclisin payız sessiyasının
ilk iclası keçirildi
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
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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
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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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Milli Məclisin Sədri
jurnalistlər üçün
brifinq keçirdi
Növbədənkənarseçkilərdənsonraölkədəaparılanis
lahatlarçərçivəsindəVIçağırışMilliMəclisinyenitər
kibinin seçilməsi ilə bərabər qanunvericilik orqanının
fəaliyyətindədəəhəmiyyətlidəyişikliklərbaşverdi.Döv
lətbaşçısıİlhamƏliyevinMilliMəclisdəkiçıxışıdeputat
larınişininprioritetistiqamətlərinimüəyyənedərəkisla
hatlarıngedişatınısürətləndirdi.MilliMəclisAparatında,
İşlərİdarəsindəhəyatakeçiriləndəyişikliklərparlamen
tinişininçevikliyindəözünübüruzəverməkdədir.
Sentyabr 30da VI çağırış Milli Məclisin payız sessi
yasının ilk iclasından əvvəl parlamentin Sədri Sahibə
xanımQafarovamətbuatnümayəndələriüçünkeçirdiyi
brifinqdəbuvədigərməsələlərləbağlıjurnalistlərəmə
lumatverdi.SpikerparlamentdəakkreditəolunmuşKİV
nümayəndələriiləbeləbirgörüşünkeçirilməsiniçoxdan
arzuladığını dedi. Sədr qeyd etdi ki, parlamentdə akk
reditəolunmuşmətbuatnümayəndələrininişşəraitinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı  müraciətlərini nəzərə alaraq
müvafiqtədbirləringörülməsinədairgöstərişverib.Bu
gün jurnalistlərin rahat işləmələri üçün 16 kompüterlə
təchizolunmuşgenişişotağı,fotostudiya,eləcədəbri
finqlərvəjurnalistlərinmüsahibəalmalarıüçünxüsusi
otaqistifadəyəverildi.
Brifinqdə Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova me
dianınhəmişəolduğukimi,bundansonradaparlamen
tinişinidolğunvəobyektivişıqlandıracağınainamınıifa
dəetdi.Spikerbildirdiki,torpaqlarımızdüşmənlərdən
azad edildikdən sonra elə bu foyedə jurnalistlərə geniş
müsahibəverəcəkdir.
“Hər birimizin ürəyi Qarabağla döyünür”, deyən
Sədrçıxışınınsonundamedianümayəndələriüçünbu
şəraitin yaradılmasında əməyi olan hər kəsə təşəkkür
etdi.
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Ermənistan sülh danışıqlarını
pozmaqla özünü fəlakətə sürüklədi

Adil Əliyev
Milli Məclis Sədrinin müavini,
Gənclər və idman komitəsinin sədri
Ermənistanın sentyabrın 27-də
cəbhəboyu həyata keçirdiyi təxri
batın qarşısı şanlı ordumuz tərə
findən qətiyyətlə alındı.  Silahlı
qüvvələrimizin əks-hücumu zama
nı düşmən tərəfi xeyli sayda itkilər
verməklə geri çəkildi. Bu, Ermə
nistanın son üç ayda sayca üçüncü
təxribatı idi. Belə ki, mütəmadi
olaraq ərazilərimizdə təxribat
törətməkdə davam edən düşmən
bu il iyulun 12-də Tovuz rayonu
istiqamətində həyata keçirdiyi təx
ribat zamanı 12 nəfər hərbçimiz və
1 nəfər mülki şəxs (76 yaşlı Tovuz
rayon sakini) həlak oldu.
Düşmən növbəti dəfə isə Azər
baycan Respublikasının ərazisində
yeni təxribatın törədilməsi məqsə
di ilə diversiya qrupunu ölkəmizə
göndərmişdi. Ələ keçirilən diver
siya qrupu komandirinin etirafl arı
bir daha bizi əmin etdi ki, Ermə
nistan sülh istəmir, sülh danışıq
ları ilə sadəcə olaraq Azərbaycan
tərəfinin səbrini yoxlayır.

Ermənistanın sentyabrın 27-də
başlayan yeni təxribatı zamanı hə
dəf yalnız cəbhəyanı ərazilər deyil
di, eyni zamanda, cəbhədən xeyli
uzaqda yerləşən Gəncə şəhəri, eləcə
də Naftalan, Goranboy, Tərtər, Bey
ləqan, Ağdam, Ağcabədi rayonla
rında dinc əhali və infrastruktur da
hücuma məruz qaldı.
Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun verdiyi məluma
ta görə, Ermənistan silahlı qüvvə
lərinin Azərbaycanın yaşayış mən
təqələrinə ağır artilleriyalardan
atəş açması nəticəsində sentyabrın
27-dən oktyabrın 12-i səhər saat
larına qədər 41 nəfər dinc sakin
həlak olub, 207 nəfər xəsarət alıb,
1185 ev, 57 çoxmənzilli yaşayış
binası, 148 mülki obyekt isə yarar
sız vəziyyətə düşüb.
Öldürülənlərin arasında bir
ailənin 5 üzvünün olması (on
lardan ikisi 7-ci və 9-cu sinifdə
oxuyan şagirdlər idi) düşmənin əsl
simasını bir daha göstərir.
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Bu gün beynəlxalq humani
tar hüququn bütün prinsiplərini
kobud şəkildə pozan Ermənistan
məğlubiyyəti qəbul etmək əvəzi
nə vicdansızcasına mülki əhalinin
yaşadığı şəhərləri, hərbi əməliyyat
larda iştirak etməyən dinc insanla
rı və obyektləri əsas hədəf götürür.
Son hadisələrə nəzər salsaq bir
daha aydın olur ki, məğlub ol
duqları müharibədə atəşkəsə nail
olmaq məqsədi ilə ayrı-ayrı döv
lətlərə yalvarışlar edən Ermənistan
hakimiyyəti öz maraqları naminə
hər şey etməyə hazırdır. Belə ki,
atəşkəsə nail olmaq məqsədi ilə
bütün xarici dövlətlərdən aman
diləyən Ermənistan əllərinə düşən
ilk fürsətdə Gəncə şəhərində terror
aktı törətdi.
2020-ci il sentyabrın 12-i gecə
saat 02 radələrində cəbhə zonasın
dan 60 km kənarda yerləşən, Azər
baycan Respublikasının ikinci bö
yük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi
hissəsindəki çoxmənzilli yaşayış
binalarının Ermənistan tərəfindən
raket atəşinə tutulması nəticəsin
də 4 qadın olmaqla 9 nəfər həlak
olub, 35 nəfər yaralanıb, həmçinin
10-dan artıq çoxmənzilli binaya
və 100-dən çox müxtəlif təyinat
lı obyektlərə ziyan dəyib. Yaralı
şəxslərdən biri 1992-ci il təvəllüdlü
Əliyeva Günay Zahid qızı ertəsi
gün müalicə olunduğu xəstəxana
da vəfat edib. Təbii ki, Ermənis
tanın cəbhədən kənarda yerləşən
ərazilərimizi atəşə tutmaqda əsas
məqsədi üçüncü ölkələri öz xey
rinə baş vermiş münaqişəyə cəlb
etməkdir. Baxmayaraq ki, 1949-cu
il tarixli Cenevrə Konvensiyası
müharibədə faktiki olaraq iştirak
etməyən mülki vətəndaşlara qarşı
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İlham Əliyev @azpresident
Biz işğaldan azad olunmuş torpaqlarda şəhərlər quracağıq,
həmin yerləri cənnətə çevirəcəyik. O torpaqlar canlanacaq,
ora həyat, uşaqların təbəssümü qayıdacaq. Azərbaycan və
təndaşları o torpaqlarda ləyaqətlə yaşayacaqlar.
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
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Ermənistanı yeni hərbi təcavüz
dən çəkindirməyə çağırdı. Bildi
rildi ki, Ermənistan danışıqlardan
imtina edərək atəşkəsi pozur və
sülhü zərbə altına qoyur. Azər
baycan tərəfi Ermənistan tərəfinin
sürətlə silahlanmasını,  işğal etdiyi
ərazilərin demoqrafik vəziyyətini
dəyişmək üçün qanunsuz  məs
kunlaşdırmanı dünyanın diqqətinə
çatdırmasına baxmayaraq, heç kəs
Ermənistanı bu çirkin əməlindən
çəkindirmək istəmədi. Halbuki
Prezident İlham Əliyev  Ermənis
tanın təcavüzkar ritorikasının və
təxribatlarının arxasında Azərbay
cana qarşı yeni təcavüzə hazırlığın
dayandığını xəbər vermişdi.
İyul ayında Azərbaycanın
Tovuz rayonu istiqamətində öl
kəmizə qarşı törətdiyi uğursuz
təxribatdan sonra sentyabrın 27-də
Ermənistanın yenidən təcavüz aktı
törətməsi artıq səbir kasamızı da
şırdı. İşğalçı ölkənin növbəti hərbi

təxribatının qarşısını qətiyyətlə
alan  Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
bu dəfə düşmənə gözünü açmağa
imkan vermədi. Ermənistanın tö
rədə biləcəyi təxribatların qarşısını
almaq, Azərbaycanın əzəli və əbə
di torpaqlarını düşmən işğalından
azad etmək, habelə regionda sülhə
və təhlükəsizliyə riayət edilməsini
təmin etmək məqsədi ilə Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi altında
əks-hücum əməliyyatlarına başla

Ermənistanın sentyabrın
27-də başlayan yeni təx
ribatı zamanı hədəf yalnız
cəbhəyanı ərazilər deyildi,
eyni zamanda, cəbhədən
xeyli uzaqda yerləşən Gən
cə şəhəri, eləcə də Nafta
lan, Goranboy, Tərtər, Bey
ləqan, Ağdam, Ağcabədi
rayonlarında dinc əhali və
infrastruktur da hücuma
məruz qaldı.
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yan milli ordumuz qısa zamanda
Ermənistan hərbi birləşmələrini
darmadağın etdi. Elə ilk hücum
larda düşmən tərəfinə ağır itkilər
verməklə bərabər kəndlərimizi
bir-birinin ardınca işğaldan azad
etməyə başladı.
Azərbaycan Ordusunun sarsı
dıcı zərbələri nəticəsində həm can
lı qüvvə, həm də texnika baxımın
dan böyük itkilər verən düşmən
geri çəkilməkdə, döyüş mövqeləri
ni qoyub qaçmaqdadır.
Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə milli ordu
muzun Ermənistanın hərbi təca
vüzlərinə, qəfil hücumlarına cavab
olaraq başlatdığı uğurlu əks-hücum
əməliyyatları gətirdiyi qələbələrlə
xalqımızın eynini açdı, ruhundakı
mübarizə əzmini oyatdı.
Xalqımızın ürəyində olan Qara
bağ nisgilinə gün keçdikcə son qo
yulur, cəbhədən gələn xoş xəbərlər
qazanacağımız böyük zəfərlərin ilk
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başlanğıcıdır. İşğaldan azad edil
miş ərazilərdə Azərbaycan bayra
ğının yenidən dalğalanmasından
hər bir azərbaycanlı qürur hissi
keçirir.
Bu gün isə həmin yerlərə bax
dıqda fəxrlə demək olar ki, Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi altında
Azərbaycan Ordusu üzərinə düşən
şərəfl i işin öhdəsindən layiqincə
gəlir.
Ermənistan isə bu məğlubiyyə
tin qarşısında mülki əhaliyə qarşı
həyata keçirdiyi hücumlarla özləri
nin son çırpınışları olmasını sübut
edir və artıq bütün dünya başa
düşür ki, Azərbaycan tərəfi müha
ribənin qalibidir.
Ermənistan humanitar atəşkəs
elan edildikdən sonra da özünün
silah bazasını təkmilləşdirməkdə
davam etdi. Ən narahatedici mə
qam isə ondan ibarətdir ki, onlar
bu silahları humanitar yardım adı
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altında alırlar. Azərbaycan son
hadisələri, xüsusilə də Gəncə şəhə
rində dinc əhaliyə qarşı baş ver
miş silahlı hücumu heç bir halda
bağışlamaq niyyətində deyil. Əgər
Ermənistan sülh üçün yalvarırdısa,
ona təqdim edilən bütün tələbləri
sözsüz qəbul etməli, üzərinə qoyu
lacaq vəzifələrə qeyd-şərtsiz riayət
etməli idi. Lakin humanitar atəşkə
sin elan edildiyi bir dövrdə bu cür
təxribata əl atmaları artıq onların
münaqişəni həll etmək niyyətində
olmamalarını, sadəcə bir daha vaxt
qazanmaq istəklərini göstərdi.
Bu gün hamımızı narahat edən
məqam odur ki, bir sıra xarici döv
lətlər və beynəlxalq təşkilatlar baş
verənlərin fonunda öz ədalət me
yarlarından kənara çıxıblar. Dağlıq
Qarabağ və ətraf rayonlar Azər
baycan Respublikasının ərazisidir;
həmin ərazilərin ölkəmizə məxsus
olması bütün beynəlxalq hüquqi

sənədlərdə öz əksini tapıb. Habe
lə, işğalçı dövlətin qeyd-şərtsiz o
əraziləri boşaltmalı olmasını tələb
edən və 28 ildir Ermənistanın icra
etmədiyi Birləşmiş Millətlər Təşki
latının dörd qətnaməsi var. Sözü
gedən qətnamələrin icra edilmə
məsi ilə yanaşı, Ermənistanın dinc
əhaliyə qarşı törətdiyi hücumlara
səssiz qalmaları bu dövlətlərin əsl
simasını göstərir. Təbii ki, bir çox
dövlət və təşkilatlar Azərbaycanın
haqq işini tanısalar da, bəzi təşki
latların bu cür riyakar addımları
Ermənistan rəhbərliyinin elə bu
dairələrdən idarə olunması fikri
ni yaradır. Ya onlar bu cür qərəzli
mövqelərindən əl çəkib, hüququn
və haqqın tələblərinə riayət etmək
lə bizim yanımızda olmalı, ədalətli
mövqebildirməli, ya da baş ve
rənlərin fonunda tarix onların bu
riyakar davranışlarını heç zaman
unutmayacaq.
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Azərbaycanın siyasi və hərbi qüdrəti
müstəqilliyimizin ən mühüm nailiyyətidir
İlham Əliyev @azpresident
Statuskvo deyilən məsələ yoxdur. Biz onu döyüş
meydanında dəyişdirdik. Təmas xətti yoxdur, biz təmas
xəttini yardıq. Bu, bizim tarixi qələbəmizdir!
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
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Ziyafət Əsgərov
MilliMəclisinMüdafiə,təhlükəsizlik
vəkorrupsiyailəmübarizəkomitəsininsədri

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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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

Ordumuzunənsonhərbi
texnologiyalarayiyələnməsivəmodernləşməsi
qarşımızdadayananəsas
vəzifələrdənbiriolmuşdur.
Bizsilahlıqüvvələrimizin
döyüşqabiliyyətininartırılmasıüçüninkişafetmiş
hərbisənayesiolandövlətlərləuğurluəməkdaşlıq
həyatakeçiririk.
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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
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dilər. Hətta azğınlaşmış düşmən
yeni ərazilər işğal etmək arzusuna
da düşmüşdür. Bu ilin iyul ayın
da Azərbaycan-Ermənistan dövlət
sərhədinin Tovuz rayonu istiqa
mətində Ermənistanın törətdiyi
genişmiqyaslı təxribatlar da təsdiq
edir ki, düşmən yeni torpaqlar ələ
keçirmək iddiasındadır.
Belə olan halda Azərbaycan nə
etməli idi? Əlbətt ə, biz bu təxribat
ların qarşısını almaq üçün əks-hü
cum əməliyyatlarına başladıq və bu
əməliyyatlar uğurla davam edərək
xalqımızın ərazi bütövlüyü, suve
renliyi uğrunda, işğalçıları torpaq
larımızdan birdəfəlik silib-təmiz
ləmək uğrunda  müqəddəs Vətən
müharibəsinə çevrildi. Bu gün
qüdrətli ordumuz Ali Baş Koman
danın rəhbərliyi altında və xalqı
mızın dəstəyi ilə uğurla irəliləyir,
artıq rayon və kəndlərimiz işğaldan
azad olunmağa başlayıb. Bizim
mübarizəmiz torpaqlarımızın işğal
dan azad olunması uğrunda haqq
işimiz olmaqla yanaşı, beynəlxalq
hüququn bütün tələblərinə uyğun
aparılır. Azərbaycan qoşulduğu bü
tün beynəlxalq konvensiyalara sa
diq qalır, hərbi əməliyyatları döyüş
meydanından kənara çıxarmır, dinc
əhali, mülki infrastrukturlar hədəfə
alınmır. Əslində bizim mübarizə
miz elə beynəlxalq hüququn özünə
xidmət edir. Azərbaycan Ermənis
tanı işğal olunmuş ərazilərimizdən
çıxararaq, həm də BMT-nin Təhlü
kəsizlik Şurasının bu günə kimi icra
edilməmiş qətnamələrini icra edir.
Düşmən isə bizdən fərqli olaraq
döyüş meydanında uduzur və hər
zamankı kimi beynəlxalq hüquqa
zidd olan terror və təxribatlara əl
atır. Ermənistan muzdlulardan və
terrorçulardan istifadə etməklə, hə
qiqətə uyğun olmayan məlumatlar
yaymaqla, dinc əhalini, mülki ob
yektləri, işğal altında olan torpaqla
rımızdan kənarda yerləşən rayon
ları hədəf almaqla guya xalqımızın
mübarizə əzmini qırmaq istəyir.
Aciz düşmən həm də üçüncü döv
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Xalq orduya inanır, or
du xalqa güvənir. Bizim
əsas gücümüz və qüdrə
timiz Ali Baş Komandanın
vahid rəhbərliyi altında
formalaşan dövlət-xalqordu birliyindədir. Bu
birlikdən güc alan hərb
çilərimiz istənilən müba
rizədə qələbə qazanmaq
əzmindədirlər.
lətləri münaqişəyə cəlb etməklə,
savaşın miqyasını genişləndirmək
və özünə mütt əfiqlər qazanmaq is
təyir, bununla həm də Azərbaycan
qarşısında məğlubiyyətinin məsu
liyyətindən qaçmağa çalışır. Biz isə
baxmayaraq ki, BMT-nin nizamna
məsinə əsasən işğala məruz qalan
ölkə olduğumuz üçün  fərdi və
kollektiv şəkildə müdafiə olunmaq
hüququna malikik,  Türkiyə, Pakis

tan, Əfqanıstan kimi haqqı müdafiə
edən dost dövlətlərə yalnız mənəvi
dəstəklərinə görə təşəkkür edirik və
heç bir üçüncü dövləti münaqişəyə
cəlb etməyə ehtiyacımız yoxdur.
Xalqımız əmin olsun ki, silahlı
qüvvələrimiz bu günə kimi əldə
etdiyi uğurları davam etdirərək
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin edəcəkdir. Xalqla ordu ara
sında möhkəm əlaqənin, sarsıl
maz birliyin və inamın mövcud
olması ordumuzun gücünü daha
da artırır. Xalq orduya inanır,
ordu xalqa güvənir. Bizim əsas
gücümüz və qüdrətimiz Ali Baş
Komandanın vahid rəhbərliyi
altında formalaşan dövlət-xalqordu birliyindədir. Bu birlikdən
güc alan hərbçilərimiz istənilən
mübarizədə qələbə qazanmaq əz
mindədirlər. Çünki bu gün hər bir
Azərbaycan vətəndaşı ilə Azər
baycan əsgərinin andı birdir:
“Biz zəfər çalacağıq, Qarabağ
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”
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Dünyada misli
olmayan qardaşlıq

“SƏFİR” rubrikasının qonağı Türkiyə Cümhuriyyətinin
Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Erkan Özoral:

“İstər regionumuzda, istər digər coğrafiyalarda
heç bir gizli planımız olmadı və olmayacaq”
- XX əsrin əvvəlində baş verən
təlatümlü hadisələr zamanı
bir-birinə yardım və həmrəyliyi
ilə dövlətlərarası əməkdaşlığın
dünyada misli görünməyən
örnəyini sərgiləyən Azərbay
can və Türkiyə müasir dövrdə
də bənzəri olmayan tərəfdaşlıq
nümayiş etdirir...

- Ortaq tariximiz, həqiqətən də,
dünyada misli olmayan qardaşlıq
örnəkləri ilə zəngindir. Bundan bir
müddət əvvəl – sentyabrın 15-də
Bakının işğaldan azad olunmasının
102-ci ildönümünü qeyd etdik. 1918ci ildə Türkiyə qardaş Azərbayca
nın köməyinə gəldi. Nuri Paşanın
komandanlığı altında Qafqaz İslam
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Ordusu Azərbaycan Ordusu ilə
çiyin-çiyinə verərək tarixi qələbəyə
imza atdı. Hər il sentyabrın 15-də
Bakının işğaldan azad edilməsinin
ildönümünü Azərbaycanla birlik
də eyni coşqu və həyəcanla bayram
edirik.
Azərbaycan da Milli Mücadilə
nin ən ağır günlərində qardaşına kö
mək əlini uzatdı. Dövrün ağır siyasi
şəraitinə baxmayaraq, Türkiyənin
Qurtuluş Savaşına maddi və mənəvi
dəstək verdi. Türkiyə və Azərbay
can arasındakı bu qarşılıqlı kömək
və həmrəyliyi qardaşlıq münasi
bətindən kənarda təsəvvür etmək
mümkün deyil. Xalqlarımız arasın
dakı qardaşlıq sevgisi hər zaman
səmimi olaraq qaldı. Tarixi prosesdə
bütün dünyaya nümunə olan bu
qarşılıqlı köməyi sadəcə “dövlətlərarası əməkdaşlıq” kimi xarakterizə
etmək böyük haqsızlıq olardı. Buna
görə də qardaşlığımızın bənzəri ol
madığını hər fürsətdə qürur hissi ilə
dilə gətiririk.
- Türkiyə-Azərbaycan hərbi bir
liyi 100 il öncə regionda sülhü
və sabitliyi bərqərar etmişdi.
Təsadüfi deyil ki, bu günlərdə
Azərbaycan və Türkiyənin birgə
keçirdikləri hərbi təlimlər hər
birimizi duyğulandırır, qürur
verir. Amma nədənsə Türki
yə ilə Azərbaycan arasındakı
strateji tərəfdaşlıq, ümumiy
yətlə, türk dövlətləri arasındakı
yaxınlıq bəzilərini təşvişə salır,
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başlayırlar “qiyamət ssenarilə
ri” hasil etməyə. Bu fobiya nə
ilə bağlıdır?
- Hər şeydən əvvəl, Ermənistanın
sentyabrın 27-də səhər bütün cəbhə
xətt i boyunca Azərbaycan Ordusu
nun mövqelərinə və mülki əhalinin
yaşadığı ərazilərə ağır silahlarla
mənfur hücumunu ən kəskin şəkil
də pislədiyimizi qeyd etmək istəyi
rəm. Hücumlar nəticəsində həlak
olan azərbaycanlı bacı-qardaşlarımı
za Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir
və yaralılara ən qısa vaxtda şəfa
diləyirik. Aralarında iki uşağın da
olduğu mülki şəxslərin öldürülmə
sinə görə dərin kədər hissi keçiririk.
Mülki əhalinin qəsdən hədəf seçil
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məsi hərbi cinayətdir. Ermənistan
beynəlxalq hüququ saymadığını bir
daha nümayiş etdirdi. Beynəlxalq
ictimaiyyəti Ermənistanın hücum
larını pisləməyə, işğal etdikləri
ərazilərdən çıxması və humanitar
hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinə
əməl etməsi üçün Ermənistana çağı
rış etməyə dəvət edirik.
Ermənistanın hücumlarını dəf et
mək və mülki əhalini qorumaq üçün
qanuni müdafiə hüququna əsasla
naraq Azərbaycanın öz ərazisində
həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlara
dəstəyimiz birmənalıdır. Hər zaman
qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın
mübarizəsi haqlı mübarizədir. Tür
kiyə bu haqlı mübarizəsində qardaş

Azərbaycana lazım olan hər bir dəs
təyi göstərəcək, hər zaman yanında
olacaq.
Sualınıza gəlincə qeyd etmə
liyəm ki, Türkiyə və Azərbaycan
olaraq bütün sahələrdə sürdürdü
yümüz strateji mütt əfiqlik region
da daimi sabitliyin, sülh və rifahın
güvənci olmağa davam edir. Azər
baycanla birlikdə ölkələrimiz və
regionlarımız üçün strateji layihə
lər həyata keçirdik. TANAP, BTC,
BTQ yalnız öz rifahımız üçün deyil,
regionun rifahına, təhlükəsizliyinə
və sabitliyinə töhfə verən son dərəcə
mühüm layihələrdir. Regionumu
zun gələcəyinə daim strateji nöq
teyi-nəzərdən  baxdıq. Qonşuları
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mızla birlikdə regionumuzu firavan
gələcəyə aparmaq üçün böyük səylə
çalışdıq. Layihələrimizlə energeti
ka, nəqliyyat sahəsində qitələrara
sı inteqrasiyanı və bağlılığı təmin
etdik. Bütün bu proseslər heç də
asan olmadı. Türkiyə və Azərbaycan
olaraq regionumuzda sabitlik, rifah
və təhlükəsizliyin keşiyində durma
ğa davam edəcəyik.
Qeyd etdiyiniz kimi, Türkiyə və
Azərbaycan olaraq görüşmələr ma
sasında və sahədə bir yumruq kimi
olmağımız bəzilərinin narahatlığına
səbəb olur. Müəyyən dairələr qar
daşlığımızı və həmrəyliyimizi hədəf
seçərək “qiyamət ssenariləri” uydu
rurlar. Əvvəlcə Türkiyə və Azərbay
canın məqsəd və hədəfl ərinin hər
zaman açıq və şəffaf olduğunu qeyd
etmək istəyirəm.
Biz sırf regionumuzun təhlükə
sizliyi, inteqrasiyası və rifahı üçün
çalışdıq. İstər regionumuzda, istər
digər coğrafiyalarda heç bir gizli
planımız olmadı və olmayacaq. Sül
hü, haqq-ədaləti və hüququ müdafiə
etməkdə gizlədiləsi bir şeyin olma
dığı hamıya gün kimi aydındır.
Digər tərəfdən bu gün yaşanan
lar regional təhlükəsizliyi kimlərin
təhdid etdiyini açıq şəkildə ortaya
çıxarır. Hərbi əməkdaşlığımızdan
“qiyamət ssenariləri” uyduranların
əsas etibarilə regionun təhlükəsiz
liyini oda-alova atan tərəfl ər oldu
ğunu görürük. Ermənistanın iyul
ayında dövlət sərhədindən Tovuza,
indi isə işğal etdiyi ərazilərdən bü
tün cəbhə xətti boyunca Azərbay
cana hücumları 30 ildir regionda
kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu
heç bir şübhəyə yol verməyəcək şə
kildə açığa çıxarır. “Qiyamət ssena
riləri” uyduranlar əslində öz haqsız
mövqelərini gizləmək üçün Türkiyə
və Azərbaycana qarşı çirkin təbliğat
aparmaqdadırlar.
Hər dəfə deyirik, regionda sül
hün, sabitliyin və təhlükəsizliyin
yeganə yolu Ermənistanın işğal
etdiyi Azərbaycan ərazilərindən
çıxmasıdır. Beynəlxalq təşkilatların

qərarlarında da qeyd edildiyi kimi,
yeganə həll yolu budur. Beynəlxalq
ictimaiyyət BMT Təhlükəsizlik Şura
sının və ATƏT-in münaqişə ilə bağlı
qəbul etdikləri qərarlarına artıq
sahib çıxmalıdır. Bu qərarların nəyə
görə bu günə kimi tətbiq olunma
masının hesabı sorğu-sual edil
məlidir. BMT-nın qərarları yerinə
yetirilməyənə qədər regionda daimi
sülh, təhlükəsizlik və sabitlikdən
danışmaq  faydasızdır. Beynəlxalq
ictimaiyyət artıq bu həqiqəti görmə
lidir. Haqlını haqsızdan ayırmadan
problemin birdəfəlik həlli müm
kün deyil. Türkiyə Prezidentinin
də qeyd etdiyi kimi,  Azərbaycanın
haqqına, hüququna, ərazilərinə yö
nəlmiş hər cür təcavüzün qarşısında

rayışdan qardaş Azərbaycanın da
faydalanmasını arzu edirik. Azər
baycan üçün yaxın dost və qardaş
olan Türkiyənin müdafiə sənayesi
sahəsində də etibarlı tədarükçü ola
cağını bilirik.

- Nailiyyətlərimiz dostlarımıza
güvən, düşmənlərimizə isə göz
dağı verir. Nə vaxt uğurlarımız
çoxalsa, gözü götürməyənlərin
bizə qarşı hücumları kəskinləş
məyə başlayır. Xüsusən media
platformasında eyni təhdidlərə
və böhtanlara məruz qalırıq.
Yaradılması planlaşdırılan ortaq
media platforması bu istiqa
mətdə nə kimi işlər görə bilər?
- Ortaq media platforması ilə iki
ölkə arasındakı tele
viziyadan başlamış
Biz sırf regionumuzun təhlükəsizliyi, in
film istehsalına qədər
teqrasiyası və rifahı üçün çalışdıq. İstər
bütün sahələrdə birgə
regionumuzda, istər digər coğrafiyalar
layihələrin qəbulu,
təhsil və mübadilə
da heç bir gizli planımız olmadı və ol
proqramlarının ha
mayacaq. Sülhü, haqq-ədaləti və hüqu
zırlanması, texnolo
qu müdafiə etməkdə gizlədiləsi bir şeyin
giya və infrastruktur
olmadığı hamıya gün kimi aydındır.
ortaqlığı ilə Türkiyə
və Azərbaycan əley
hinə aparılan qarayaxma təbliğatına
durmağa, bütün siyasi, diplomatik,
qarşı mübarizə məsələlərində birgə
sosial əlaqələrimizi bu istiqamətdə
addımlar atılmaqla media sahəsində
səfərbər etməyə davam edəcəyik.
əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi
hədəfl ənir.
- Ölkələrimiz arasındakı qarşı
Qeyd edildiyi kimi, Türkiyə və
lıqlı hərbi əməkdaşlıq birliyi
Azərbaycan olaraq ortaq təhdidlərlə
mizi daha da möhkəmləndirir.
qarşı-qarşıyayıq. Bunlar yalnız hərbi
Bu əməkdaşlığı hansı formada
və təhlükəsizlik sahəsində qarşımıza
daha yüksək səviyyəyə çıxar
çıxmır. Eyni zamanda, həm Türki
maq olar?
yə, həm də Azərbaycana yönəlmiş
- Hərbi əməkdaşlığımız onsuz
etimadın zədələnməsi və mənfi rəy
da mümkün olan ən yüksək səviy
yaratma cəhdləri edilir. Sentyabrın
yədədir.  Silahlı qüvvələrimiz hər il
27-dən bu günə qədər mətbuatda
birgə təlimlər keçirir.  Hərbi təlim
və sosial mediada çox sayda saxta
proqramları, yüksək rütbəli  ordu
xəbərlər yayımlanır. Bunlara qarşı
mənsublarının səfərləri və məsləhət
birgə mübarizə aparmalıyıq. Türki
ləşmələri hərbi əməkdaşlığımızın
yə-Azərbaycan Ortaq Media Plat
gələcək inkişafı üçün zəmin yaradır.
forması da buna xidmət edəcək. Bu
Bu sahədəki müsbət tempin mü
platformanın köməyi ilə iki ölkə me
dafiə sənayesi sahəsinə də sirayət
diasının əlaqələndirilməsi, xalqların
etməsinin şahidiyik. Xüsusən də
effektiv şəkildə məlumatlandırılma
Türkiyənin son illərdə müdafiə
sı, xüsusilə də sosial mediadan və
sənayesində nail olduğu böyük sıç
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xarici dünyadan gələn qarayaxma
təbliğatına qarşı  mübarizədə birgə
strategiyalar işləyib hazırlanması
üçün lazımi addımları atacağıq.
- Dövlətlərarası əlaqələrdə iqti
sadi blok xüsusi çəkiyə malik
dir. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluş
larının örnək uğur hekayələri
bu sahədə böyük potensialın
mövcudluğundan xəbər verir.
Bu potensialdan tam istifadə
etmək üçün nə kimi işlər görül
məlidir?
- Türkiyə idxal və ixrac sahələrin
də Azərbaycanın tərəfdaşları sıra
sında ikinci yerdədir, eyni zamanda,
Azərbaycanın ikinci ən böyük xarici
ticarət tərəfdaşıdır. Engerektika sa
həsi üzrə göstəricilərin daxil edilmə
diyi Türkiyə Statistika Komitəsinin
məlumatına görə, bu ilin yanvar-iyul
aylarında ikitərəfli ticarət həcmi 1,35
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Engerektika sahəsi üzrə göstəricilə
rin daxil edildiyi Azərbaycan Dövlət
Gömrük Komitəsinin məlumatına
görə isə cari ilin ilk yeddi aylıq döv
ründə ikitərəfli ticarət həcmi keçən
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10%
artaraq 2,6 milyard ABŞ dollarına
çatmışdır. COVID-19 pandemiyasına
rəğmən, ölkələrimiz arasında ticarət
həcminin artması sevindiricidir.
Digər sevindirici hal isə Azərbay
canın Türkiyənin təbii qaz idxalında
birinci yerə çıxmasıdır. Bunda TA
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NAP-ın da böyük payı var. İkitərəfli
ticarət həcminin dövlət başçılarımız
tərəfindən irəli sürülən 15 milyard
dollarlıq hədəfi mövcuddur. Bu mü
hüm məqsədə çatmaq üçün səyləri
mizi davam etdiririk.
Son dövrlərdə münasibətlərimiz
də çox əhəmiyyətli irəliləyişin şahidi
olduq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xəttinin, TANAP-ın, SOCAR-ın Tür
kiyədəki ən mühüm investisiyası
olan “Star” Neftayırma Zavodunun
açılışı bunlardan ilk sırada olanların
bəziləridir. Sonuncu dəfə 2020-ci il
fevralın 25-də prezidentlərimizin
həmsədrliyi ilə Bakı şəhərində ke
çirilən Azərbaycan-Türkiyə Yük
sək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurasının VIII İclasında ümumilikdə
14 sənəd imzaladıq və beləcə əmək
daşlıq perspektivimizi daha yüksək
səviyyəyə çatdırdıq. Bu sənədlər
ticarətdən energetika və nəqliyyata,
hərbi əməkdaşlıqdan vizadan azad
olma məsələlərinə kimi çox geniş
spektri əhatə edir.
Dövlət başçılarımızın sərgilə
dikləri güclü siyasi iradə və yaxın
dostluq çərçivəsində müəyyənləş
dirdikləri yüksək hədəfl ər istiqamə
tində təkcə ikitərəfli siyasi münasi
bətlərimiz deyil, eyni zamanda, bir
çox sahələrdə əməkdaşlığımız daha
da inkişaf edəcəkdir.
- XXI yüzilliyin əvvəllərindən
başlayaraq Türkiyə dünya siya

sətində əsas aktora çevrilib. Su
riya, İraq, Aralıq dənizinin şərqi
kimi məsələləri də göz önündə
tutaraq Türkiyənin izlədiyi bu
siyasətin qayəsini necə anladar
dınız?
- Əvvəla, Türkiyənin dünya siya
sətində öz gücünü davamlı olaraq
kompromissiz şəkildə həyata keçir
diyi prinsipial siyasətindən aldığını
qeyd etmək istəyirəm.
Türkiyə Suriya və İraqla ən uzun
sərhədlərə sahib olan qonşudur. Ara
lıq dənizi ilə ən uzun sahilə malik öl
kədir. Türkiyə bu coğrafiyada qonaq
deyil, region ölkəsidir. Atdığımız hər
addım hüquq və mənafelərimizin
tələblərindən irəli gəlir. Heç kimin
haqq və hüququnu tələb etmirik.
Türkiyənin Suriya, İraq və Aralıq də
nizi məsələsində atdığı addımlar heç
bir vəchlə neft və təbii qaz geosiyasə
tinə hesablanmayıb. Türkiyə bölgədə
sülh və təhlükəsizlik görmək dilər.
Türkiyə yerləşdiyi coğrafiyada və
digər regionlarda həmişə əməkdaş
lığın, sülhün və ədalətin tərəfdarı
olmuşdur. Şərqi Aralıq dənizindəki
əsas gözləntimiz dəniz yurisdiksi
yası sahələrinin düzgün və ədalətli
şəkildə müəyyənləşdirilməsi, ikincisi
isə adanın ortaq sakinləri olan Kipr
türklərinin hüquq və mənafelərinin
qorunmasıdır. Türkiyə bu məsələ
lərin haqlı və ədalətli şəkildə həll
olunduğu təqdirdə Aralıq dənizinin
barışıq dənizinə çevriləcəyinə inanır.
Biz xarici siyasətimizdə ədalət
meyarını əsas götürürük. Azərbayca
na dəstəyimizin əsaslarından birini
də məhz bu prinsip təşkil edir. Azər
baycan həm bizim qardaşımızdır,
həm də haqlı olan tərəfdir. 1 milyon
dan çox bacı-qardaşımızın 30 ildir
doğma yurd-yuvasından didərgin
düşməsi, Azərbaycan torpaqlarının
işğal altında saxlanılması haqsız
lıqdır və ədalətsizlikdir. Bu, ən qısa
zamanda aradan qaldırılmalıdır və
ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.  
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
baş redaktorunun müavini
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Genosid,
deportasiya,
terror,
qəddarlıq...

erməni şovinizminin
cinayətləri bitmir

Ermənistan dinc insanları və şəhərləri
atəşə tutmaqla barbarlığını təsdiq etdi

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

lanqadağanolunmuşraket3yaşayış
binasınıdağıtdı.Ermənistanındinc
vəgünahsızazərbaycanlılaraqarşı
törədilənnövbətiterrorhücumunə
ticəsində5iqadınolmaqla10nəfər
həlakoldu,16sıqadın,6sıazyaşlı
olmaqla40nəfəryaralandı.Uzaq
mənzilliraketləəhalininsıxyaşadığı
Gəncəşəhərinivurmalarıonların
xainplanlarınınbirhissəsiidi.
Hiyləgər,məkrlisiyasətindən
geriqalmayandüşmənGəncəniilk
dəfəoktyabrın4dərakethücumuna

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

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
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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
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AQRESSİYA
marlıqAbidəKompleksizərərgörüb.
Vaxtıilə“Kişigimnaziyası”kimi
fəaliyyətgöstərən,hazırdaisəAzər
baycanDövlətAqrarUniversitetinin
istifadəsindəolanyerliəhəmiyyət
litarixiabidəhesabedilənbinada
raketzərbəsinintəsirindənyayına
bilməyib.GəncədəkiAleksandNevs
kiRusPravoslavKilsəsidəerməni
vandalizmininhədəfinəçevrilib.
Göründüyükimi,Ermənistan
tərəfinətarixi,nəmədəni,nədədini
dəyərlərəməhəlqoymur.Əslində

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

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

QEYD: Jurnalımız çapa gedərkən bizlər növbəti erməni terro
runun şahidi olduq. Oktyabrın 17də Ermənistan silahlı qüvvə
ləri tərəfindən Gəncə şəhəri növbəti dəfə raket atəşinə tutul
du. Ermənistanın gecə saatlarında törətdiyi bu hərbi cinayət
nəticəsində dinc sakinlər arasında ölən və yaralananlar var. Baş
Prokurorluq həlak olmuş şəxslərdən 6nın kişi, 4nün qadın,
3nün isə azyaşlı olduğunu bildirib. Başını itirmiş Paşinyan hö
kumətinin bu cinayətinin cavabı isə daha ağır oldu. Azərbaycan
Prezidenti xalqa müraciət edərək ordumuzun qazandığı uğur
lardan danışdı və Füzuli şəhərinin və rayonun bir sıra kəndlə
rinin düşmən işğalından azad olunduğunu elan etdi. Bu düş
mənə ən layiqli cavab idi. Ali Baş Komandan bildirdi ki, bizim
məqsədimiz işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsidir
və ordumuz düşmənə layiqli cavabı döyüş meydanında verir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban
Əliyeva Ermənistanın Gəncədə törətdiyi terror aktı ilə bağlı
rəsmi “İnstaqram” səhifəsində paylaşım edib: “Bu gecə erməni
təcavüzkarları Gəncəyə xaincəsinə hücum ediblər. Niyyət sadə
və eyni zamanda, dəhşətlidir – mümkün qədər çoxsaylı dinc
sakinləri məhv etmək, panika yaratmaq, Azərbaycan xalqını
qorxutmaq. Lakin təcavüzkar heç vaxt öz çirkin məqsədlərinə
nail olmayacaq. Bu şanlı şəhərin sakinləri ruhən çox güclüdür
lər! Gəncə  Nizamidir, Məhsətidir, Vazehdir! Lakin Gəncə təkcə
Azərbaycanın mədəni irsi deyil. Gəncə qədim dövlətçiliyimizin
beşiyidir. Bu, sarsılmaz dözüm, mərdlik və igidlik rəmzidir!
Gəncə Cavadxanın yurdudur. Bu şəhər Şərqdə ilk demokratik
cümhuriyyətin müstəqilliyi uğrunda sona qədər vuruşmuş şə
hərdir. Gəncə Azərbaycanın döyünən ürəyidir və heç kəs heç
vaxt onun sakinlərinin məğrur ruhunu sındıra bilməz!”
təəccüblüdeyil.Özsabitcoğrafiya
sı,konkretbirtarixiyurduolmayan
vəonadəstəkolan,qolqanadaçan
bütünqonşularınındayurdunaxain
cəsinəgözdikən,dincsakinlərinəhü
cumedənlərdənbundanartıqnəgöz
ləməkolar?!Ermənistantərəfindən
Azərbaycanxalqınaqarşıtörədilmiş
cinayətlər,qanlıterroraktlarıhərbi
vəsiyasitəxribatkimiqiymətləndiril
məli,dünyabirliyierməniazğınlıq
larınasəssizqalmamalıdır.İnanırıq
ki,oktyabrın12dəErmənistanın
günahsızmülkiinsanlaravəenerji

hədəfəalanErmənistanınvandallığı
nı,barbarlığını,səngiməkbilməyən
faşistazğınlığınıbeynəlxalqictimaiy
yətəçatdıracaqlar.
Dünyaşahidolsunki,faşistxis
lətliermənidaşnaklarınsaxtatorpaq
iddiasıaltındaAzərbaycanxalqısoy
qırımaməruzqalır,evləriyerləyek
sanedilir,dincsakinlərqətləyetirilir.
Beynəlxalqictimaiyyətgörsünki,bir
tərəfdənişğalçıErmənistanMosk
vadasülhdanışıqlarınagedir,guya
humanistdövlətolduğunugöstərir,
digərtərəfdənisəgecəsaatlarında
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boylandı.Gecəyatdığıyerdədinc
sakinləri,şəhərləriatəşətutmaqlaEr
mənistanadihumanizmprinsiplərin
dənçoxuzaqolduğunu,barbarlığını
növbətidəfətəsdiqetdi.
Regiondasülhvəsabitliyəciddi
təhlükəyaradanişğalçıermənihaki
miyyətinintəxribatçıəməllərininşahi
diolandünya,beynəlxalqictimaiyyət
Azərbaycanaqarşıyönələnişğalçılıq
siyasətinikəskinşəkildəqınamalı,gö
zünüqanörtənErmənistanıbeynəl
xalqhüquqa,humanitaröhdəliklərə
əməletməyəməcburetməlidir.
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Ermənistan insanlığa qarşı
Mülki əhalinin qadağan olunmuş silahlarla hədəfə alınması
müharibə, eyni zamanda, insanlıq əleyhinə cinayətlərdir
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
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Bəhruz Məhərrəmov
MilliMəclisindeputatı,hüquqüzrəfəlsəfədoktoru

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
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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

42 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2020

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

MÜHAKİMƏ
nistanhərbisiyasirəhbərliyininmə
suliyyətəcəlbolunmamasıaktual
məsələlərdənbiriolmalıdır.
RomaStatutunun8cimaddəsi
nintələblərinəgörədə,mülkiəha
liyəzərbəendirmək,habeləhərbi
əməliyyatlardabilavasitəiştiraket
məyənayrıayrımülkişəxslərəqəs
dənhücumetmək,hərbiməqsədlər
daşımayandini,təhsil,incəsənət,
elmvəyaxeyriyyəçilikməqsədləri
üçüntəyinolunmuşbinalara,tarixi
abidələrə,xəstəxanalara,eləcədə
xəstələrinvəyaralılarıncəmləşdik
ləriyerlərəqəsdənzərbələrendir
məkkimiəməllərdənhərhansıbiri
genişmiqyasdavədövlətsiyasəti
formasındatörədildikdə,proses
BeynəlxalqMəhkəməninyurisdiksi
yasınaaidolur.
Düzdür,belədilemmavardırki,
xidmətifunksiyanıyerinəyetirən
vəzifəlişəxsvəyahərbiqulluqçu
xidmətivəyavəzifəfəaliyyətinəgö
rəməsuliyyətdaşımır.LakinBCM

nistanınəməllərinidavametdirmə
sinərəvacvermişdir.
Sentyabrın27dənsonrabaşla
nanmüharibədəErmənistanınsiya
sihərbirəhbərliyibeynəlxalqhuma
nitarhüquqnormalarınınaçıqaşkar
pozulmasıilənəticələnəncinayətlər
törətməkdədavamedir.Cəbhəyanı

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

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

müharibəyəqədərvə
Müasir dövrdə “yolunu azmış mərmilər” belə
yamüharibədöv
onu atmış dövlət üçün ən yaxşı halda üzrxahlıq
ründəmülkiəhaliyə
qarşıtörədilmişadam
öhdəliyi ilə yanaşı, mülki məsuliyyət yaratdığı
öldürmə,əhalini
bir şəraitdə mülki əhalinin qəsdən və planlı şəməhvetmə,kölə
kildə artilleriya atəşinə tutulması heç şübhəsiz
vəziyyətinəsalma,
deportasiya,zorlama,
ağır bəşəri cinayət hesab edilməlidir.
işgəncələr,siyasi,irqi
vəyadinisəbəblərə
Statutunun25cimaddəsindəaydın
görətəqibetmələraiddir.
göstərilirki,müharibəcinayətlərivə
Bundanbaşqa,Ermənistanhəm
insanlıqəleyhinəcinayətlərtörət
çinindincsakinlərəqarşı1949cuil
mişşəxsfərdiqaydadaməsuliyyət
CenevrəKonvensiyası,1980ciilIV
daşıyırvəcəzalandırılmalıdır.Ra
Protokol,2008ciilDublinKonven
tifikasiyaedilibedilməməiləbağlı
siyası,habeləTərksilahüzrəKonf
məqamagəlincəisəstatutauyğun
ranstərəfindənbəşəriyyətüçün
olaraqməhkəməninyurisdiksiyası
təhlükəhesabetmişsilahlardan
bütünlükdəbeynəlxalqictimaiyyə
kasetbaşlıqlıraketlərdən,habelə
tinnarahatlığınasəbəbolantəh
sərtüzlüyü,yaxudkəsikləriolanör
lükəlilikdərəcəsinəgörəmövcud
tüklügüllələrtipliasanparçalanan,
cinayətlərləməhdudlaşırvəbu
yaxudinsanbədənindəyastılanan
mənadaErmənistanınhərbisiyasi
sursatlardanistifadəetməkdədir.
rəhbərliyininmüharibəcinayətləri
Hesabedirikki,əməllərinbey
vəinsanlıqəleyhinəcinayətlərəgö
nəlxalqsəviyyədəictimaitəhlükəli
rəmühakiməedilərəkcəzalandırıl
xarakterdaşımasınavəetirafara
masıtamamiləmümkündür.
baxmayaraq,bugünəqədərErmə
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Erməni vandalları mədəni
abidələrimizi məhv edir

Qənirə Paşayeva
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininsədri
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
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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
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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
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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,
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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
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dəkibütünqeybolmalarınməsuliy
yətiniməhzermənilərvəErmənistan
dövlətidaşıyır.
Onudaunutmuruqki,Ermənista
nınAzərbaycanaqarşıelanolunma
mışmüharibəsinəticəsindəhəyatını
itirmişneçəsənətadamı,mədəniyyət
xadimivəgələcəyiparlaqistedad
larvardı...Uzaq1919cuilinsoyuq
fevralayının5dəermənipolkovniki
ninbaşçılığıilə“Küllütəpə”deyilən
yerdəbelinəodlusamovarbağlana
raq,beşoğluiləbirlikdəvəhşicəsinə

ErmənistanınAzərbaycan
mədəniirsinəvandallığıyalnızişğalaltındakı
Qarabağtorpaqlarında
başverməyib,Ermənistan
Respublikasınınhüdudları
daxilindəkibütünmaddimədəniyyətabidələrimiz
dəağırmüdaxilələrəməruzqalıb,yaxuddağıdılıb.

öldürülənAşıqNəcəf...nəbirinci,nə
dəsonuncuşəhidedilənmədəniyyət
xadimiolmayıb,təəssüfki!
Təsəllimizodurki,hazırdadün
yanınharasındayaşamasındanasılı
olmayaraq,hərbirazərbaycanlının
qüruryeriolanqüdrətlimüstəqil
dövlətimizvarvəmüzəfərordumuz
düşməntapdağıaltındakıtorpaqları
mızıişğaldanazadetməkdədir.
DÖVLƏTİMİZVAROLSUN!
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HƏQİQƏT

Müharibəyə gedən yol
Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq-Qarabağ münaqişəsi tarixində,
nəhayət, ciddi dönüş mərhələsi ya
şanmaqdadır. İşğalçı Ermənistanın
kəskin və miqyaslı təxribatları Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da
vam edən sülh danışıqlarının bütün
perspektivlərini heçə endirmişdi.
Sentyabrın 27-də saat 06:00 radələ
rində Ermənistan silahlı qüvvələri
genişmiqyaslı təxribat törədərək
cəbhəboyu zonada yerləşən Azər
baycan Ordusunun mövqelərini və
yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı si
lahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı
artilleriya qurğularından intensiv
atəşə tutdu. Azərbaycan ərazisində
mülki vətəndaşları nişana almaq
la düşmən tərəf faktiki ölkəmizi
əks-həmlə tədbirləri görməyə vadar
etdi. Ermənistan “sülh”ə yox dedi –
düşmən müharibəni seçdi.
Müharibəyə aparan proseslə
rin təhlili göstərir ki, Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizini işğal altında
saxlayan Ermənistan son dönəm
lərdə öz təxribatçı əməllərinin
miqyasını genişləndirmişdı. Er
mənistanın ifrat dərəcədə hərbi
ləşdirilməsi və silahlandırılması
yeni müharibə ocağını alovlan
dıracaqdı və nişangahda kimin
olduğu hər kəsə aydın idi - hədəf
Azərbaycan idi.
Ermənistanda siyasi, iqtisadi və
sosial vəziyyətin böhran həddinə
çatması baş nazir Nikol Paşinyanı
ölkədaxili siyasi müstəvidə ağla
sığmaz manevrlərə məcbur edirdi.
Onun addımları getdikcə daha
çox xaotik xarakter alırdı və bütün
hüquqi çərçivələri aşırdı. İntensiv
müharibəyə cağırışlar əslində əhali
arasında artan narazılıqları örtbasdır etmək, yalançı “patriotizm”
görüntüsü yaratmaqla məsələlərin
mahiyyətini təhrif etmək istəyin
dən doğurdu.
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Təəssüf ki, 1992-ci
ildən davam edən sülh
danışıqları ilə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin
həlli istiqamətində ciddi
bir irəliləyiş əldə olun
madı. ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrliyi
ilə aparılan danışıqlar
işğalçı Ermənistanın
qeyri-konstruktiv möv
qeyi ucbatından dalana
dirəndı. Məsələni qəliz
ləşdirən məqam isə o idi
ki, sülhün əldə olunma
sını gözlədiyimiz halda,
düşmən tərəfi heç bir
məntiqə sığmayan ma
neələrlə bütün ümidləri
heçə endirdi. Son dövrdə
Ermənistanın Azərbayca
nın Tovuz rayonu istiqa
mətindəki dövlət sərhə
dində törətdiyi təxribatın
ardından ölkənin sürətli
silahlanması və hərbiləş
dirilməsi əslində Nikol
Paşinyanın hakimiyyə
tinin məkrli planlarının
olmasından xəbər verirdi.
Bəli, düşmən sülhə yox, müharibə
yə hazırlaşırdı.
Açıq-aşkar müharibəyə çağırışlar
var idi.  Ermənistanın baş naziri Ni
kol Paşinyanın Azərbaycanın işğal
altında olan ərazilərinə qeyri-qanuni
səfərlər etməsi və burada hərbi his
sələrə baş çəkməklə vəziyyətə nəza

Sevil Mikayılova
Milli Məclisin deputatı

rət olunması kimi görüntü yaratmaq
cəhdlərinin əslində haradan qay
naqlanması da hər kəsə aydın idi.
Bu cür səfərlərin mütəmadi hal al
ması ilə yanaşı, N.Paşinyanın həyat
yoldaşı Anna Akopyanın Qarabağa
gələrək “Qadınlar sülh naminə”
çətiri altında yerli qadınları hərbi
təlimlərə cəlb etməsi isə münaqi
şənin inkişafında tamamilə
yeni istiqamətləndirmə idi.
Sülh danışıqlarında vasitəçilik edən
Azərbaycanın işğal olun
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin
muş Dağlıq Qarabağ və ətraf
Ermənistanın təxribatçı əməllərinə sus
rayonlardan öz qoşunlarını
qunluq nümayiş etdirərək seyrçi mövqe
çıxarmaq əvəzinə qadınları
də dayanması isə, zənnimizcə, münaqi
da hərbiləşdirmək planları
şənin belə idarəolunmaz vəziyyətə gəlib
Ermənistanın işğalı möh
kəmləndirməkdə israrlı ol
çıxmasına əsas səbəb oldu.
duğunu bir daha göstərirdi.
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HƏQİQƏT
Millətçilik və faşizm kimi təhlü
kəli meyilləri özünün dövlət siyasə
tinə çevirmiş Ermənistanın bey
nəlxalq hüququn bütün norma və
prinsiplərinə meydan oxuması hec
də yeni deyildi. Paşinyanın muzd
lu dəstələrin yaradılması ilə bağlı
müdafiə barədə qanuna etmək
istədiyi dəyişikliyin mahiyyətin
də öz ordusunu necə olursa-olsun
möhkəmləndirmək niyyəti daya
nırdı. Bundan başqa, işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərində qeyri-qa
nuni məskunlaşma aparmaqla Er
mənistan beynəlxalq hüquq norma
larını bir daha kobudcasına pozur,
Cenevrə konvensiyalarının, eləcə
də 4-cü Cenevrə Konvensiyasının
işğal altında olan ərazilərdə məs
kunlaşmanı qadağan edən müvafiq
müddəalarına zidd fəaliyyət göstə
rərək dünya birliyinin gözü qarşı
sında qanunsuz əməllərini davam
etdirirdi.
Sülh danışıqlarında vasitəçi
lik edən ATƏT-in Minsk qrupu
nun həmsədrlərinin Ermənistanın
təxribatçı əməllərinə susqunluq
nümayiş etdirərək seyrçi mövqedə
dayanması isə, zənnimizcə, müna
qişənin belə idarəolunmaz vəziyyə
tə gəlib çıxmasına əsas səbəb oldu.
ABŞ, Rusiya və Fransanı təmsil
edən və kifayət qədər təcrübəsi
olan  diplomatların belə “qeyridiplomatik” davranışı təəccüblü
idi və problemin çözülməsində nə
dərəcədə maraqlı olmaları isə sual
yaradırdı.
Hazırda baş verən böhranlı və
ziyyətin yetişməsində qeyri-effektiv
vasitəçilik missiyası həyata keçirən
ATƏT həmçinin məsuliyyət daşıyır.
Zamanında işğalçıya qarşı lazımi
tədbirlərin görülməsi üçün möv
cud qanuni çərçivələrə əsaslanaraq
tədbirlər görülsə idi, münaqişənin
həlli prosesində etinasız münasibət
sərgilənməsə idi, eləcə də təxribat
lara adekvat cavab verilsə idi, sülh
prosesi iflasa uğramazdı.
Çox təəssüf ki, Ermənistan tərəfi
danışıqlar prosesində əsas baza

sənədləri hesab edilən  və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
ehtiva edən və birmənalı şəkildə
Ermənistanın işğalçı ordusunun
Azərbaycan ərazilərindən çıxarıl
masını tələb edən BMT Təhlükəsiz
lik Şurasının 4 qətnaməsini, eləcə
də Avropada təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün qəbul olunmuş və
ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət
və sərhədlərin toxunulmazlığı prin
sipini əks etdirən Helsinki Yekun
Aktını heçə saydı.
Tarixi təcrübə dünya düzəni
nə təhdid yaradan və beynəlxalq
əməkdaşlığa zərbə vuran müna
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qişələrin həllinə etinasızlığın ağır
fəsadlarının olduğunu dəfələrlə
göstərib. Öz yurd-yuvalarında qaç
qın və köçkün vəziyyətinə düşən
1 milyondan artıq azərbaycanlının
fundamental insan haqları ötən
üç onillik ərzində kobudcasına
pozulub. Ermənistanın dağıdıcı və
vəhşi əməlləri işğal altında olan
ərazilərdə maddi-mədəni irsin
məhvinə yönəlib və göz bəbəyi
kimi qoruyub bu günümüzə çat
dırdığımız tarixi-mədəni varida
tımız, xüsusilə İslam abidələri elə
hamının gözü qarşısında xüsusi
amansızlıqla dağıdılıb. Ermənilə
rin ətraf mühitə, bu yerlərin fauna
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AKTUAL

Prezident İlham ƏliyevDağlıqQa-

rabağmünaqişəsininAzərbaycanınərazibütövlüyüçərçivəsindəhəllininməqbul
olduğunubəyanedibvəErmənistanınişğalçıqüvvələrininAzərbaycanınhüquqiərazilərindənbirmənalıvəqeyd-şərtsizçıxması
münaqişənintarixihəlliüçünyeganəşərtdir.

vəforasınavurduğuziyantəbiət
üçünsağalmazyaradırvəümumi
likdə,bəşəriyyətəqarşıişlədilən
ağırcinayətdir.Nadirmeşəzolaq
larınınməhvedilməsi,suehtiyat
larınınçirkləndirilməsi,yeraltı
vəyerüstüsərvətlərinisrafçılıqla
dağıdılmasıəslindəciddihəyəcan
siqnalıolmalıidı.Beynəlxalqbir
liyinbuməsələdəsoyuqqanlılığı
anlaşılmazidi.
Azərbaycandövlətibeynəlxalq
qanununaliliyinəvəədalətinə
inanaraqözhaqqişinidavamet
dirirvəbütünyüksəkkürsülərdən
işğalçıErmənistanınbəşəriyyətivə
regionaltəhlükəsizliyitəhdidedən
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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!
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İNTEQRASİYA

Güclənərək birləşmək və
birləşərək güclənmək

Cavanşir Feyziyev
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Geniş Avrasiya ərazisində yaşa
yan türk xalqları tarix boyu özləri
nin çoxsaylı dövlətlərini yaradıb,
zaman-zaman bir-biri ilə birləşib,
ayrılıb və bu günümüzə zəngin
tarixi dövlətçilik təcrübəsi ilə gə
lib çatıblar. Türklərin dövlətçilik
ənənələri dünya siyasi tarixinin
inkişafına böyük töhfələr verib
və hazırda mövcud olan xalqla
rın böyük bir qismi bu təcrübədən
bəhrələnərək öz dövlətlərini qura
biliblər. Bu gün dünyanın siyasi
xəritəsində 6 müstəqil türk dövlə
ti, başqa dövlətlərin tərkibində isə
onlarca müxtəlif siyasi, iqtisadi və
mədəni muxtariyyət statusları ilə
yaşayan türk toplumları və onların
yerli özünüidarə qurumları var.
Bunlarla yanaşı, bir sıra dövlətlərin
ərazilərində hələ də öz fundamen
tal haqlarını reallaşdıra bilməyən
çoxsaylı türk toplumu var ki, onlar
da öz haqlarının tanınması uğrun
da tərkibində yaşadıqları dövlət
lərin rejimlərinə qarşı mücadilə
aparırlar.
Son onilliklərə qədər uzun
müddət türk xalqlarının yaşadığı

geniş coğrafi məkanda bu və ya
digər formada, lakin ardıcıl olaraq
imperializm siyasəti yeridilib; bu
xalqların nəinki əraziləri, həm də
milli, mədəni, intellektual sərvət
ləri də zəbt olunub, bütün maddi
və mənəvi ehtiyatlar həmin siya
sətin maraqlarına xidmət edib.
Lakin müstəqilləşmə ilə başlayan
və suveren türk respublikalarının
öz iradəsini ortaya qoymaq imkan
larını açan yeni geosiyasi şərait bu
siyasətin təsirlərini kifayət qədər
azaltdı. XX əsrin 90-cı illərində
SSRİ-nin tərkibindəki türk respub
likalarının müstəqilləşməsi türk
dünyası üçün böyük perspektivlər
açdı və sovet imperiyasının tərki
bindən çıxmış Azərbaycan, Türk
mənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan
və Qırğızıstan bu gün milli müstə
qillik dayaqlarını möhkəmləndir
məklə məşğuldurlar. Bu xalqların
hər biri öz dövlətlərini daha güclü,
daha müasir bir quruluşa çatdır
mağa səy göstərirlər.
Əlbəttə, güclü olmaq bir zəru
rətdir, amma güclü olmaq heç də
hər şeyin həllinə nail olmaq demək
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deyil. Əslində güclü olmaq  həmişə
diqqət mərkəzində olmaq, rəqabət
də olan digər dövlətlərin maneələri
ilə üzləşmək və bu maneələri dəf
etmək məcburiyyətində qalmaq
deməkdir. Güclü olmaq savaşların
mərkəzində olmaq, daim gözlənil
məz təhlükələrlə üzbəüz qalmaq
deməkdir.
Deməli, sadəcə müstəqil və
güclü olmaq milli-azadlıq idealları
mızın tam qələbəsi hesab oluna bil
məz. Burada çatışmayan daha bir
komponent var. Bu gün gücün bir
liklə tamamlanması həqiqəti türk
dünyasının gələcəyini müəyyən
edən əsas şərtə çevrilməkdədir.
Müstəqil olmaq və güclü olmaq
la yanaşı, eyni zamanda, birlikdə
olmaq həm müstəqilliyimizin, həm
də güclü olmağımızın ən etibarlı
zəmanətidir. Artıq bütün müstəqil
türk dövlətlərində bu paradiqma
dərk edilməkdədir. İndiyədək bu
istiqamətdə müəyyən addımlar atı
lıb, amma daha qətiyyətli addımla
rın atılmasına ehtiyac var.
Müstəqillik dönəminin başlan
ğıcından türkdilli ölkələr arasında
davamlı olaraq keçirilən  dostluq,
qardaşlıq və əməkdaşlıq qurul
tayları, dövlət başçılarının zirvə
toplantıları, Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının iclasları,
TÜRKSOY çərçivəsində həyata
keçirilən tədbirlər, Türkdilli Ölkə
lərin Parlament Assambleyasının
sessiyaları və digər bu kimi tədbir
lər böyük türk dünyasını bütöv
ləşdirməyə yönələn fəaliyyətlərin
meydanını gündən-günə geniş
ləndirir. Bu gün türk dövlətlərinin
qarşılıqlı münasibətləri ilə bağlı
olan sənədlər siyasətdən iqtisadiy
yata, mədəniyyətə, elm və təhsilə
qədər bütün istiqamətlərdə əlaqə
lərimizin real əsasını təşkil edir.
Belə çoxtərəfl i əsaslar üzərində
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İNTEQRASİYA
müasir türk respublikalarının müş
tərək siyasi platforması, iqtisadi
coğrafiyası və milli-mədəni identi
fikasiyası formalaşır. Bu genişlən
mə getdikcə daha çox siyasi-iqtisa
di və ictimai-mədəni məzmun alır
və daha çox beynəlxalq əhəmiyyət
kəsb edir.
Bu gün Avrasiya məkanında su
veren türk milli dövlətlərinin daha
sıx müttəfiqliyinə doğru aparan
yeni geosiyasi vəziyyət yaranıb.
Türkiyə və Avropa Birliyi arasın

isə Avrasiyada sülhün və sabitliyin
təmin olunmasına böyük bir töhfə
imkanıdır.
Türk birliyini mümkün və zəruri
edən ilkin əsaslar tarixən mövcud
dur və bu gün də öz aktuallığını
qoruyub saxlayır. Eyni sivilizasiya
koduna mənsubluq, dil, din və mə
dəniyyət eyniliyi, eləcə də müstəqil
türk milli dövlətləri arasında birba
şa coğrafi bağlılıq və ən başlıcası,
bütün türk dövlətlərində xalqın
özündən gələn qarşılıqlı cazibə qüv

da onillərlə uzanan danışıqların
dayandırılması, artıq 30 ildən çox
kənar güc mərkəzləri tərəfindən
Azərbaycana qarşı hibrid müha
ribənin aparılması və Qarabağ
münaqişəsinin başımız üzərində
“Domokl qılıncı” kimi saxlanması,
Mərkəzi Asiya türk respublikala
rının keçmiş imperiyanın təsirin
dən tam azad ola bilməməsi biz
türkləri daha mütərəqqi və doğru
bir yola - türk dövlətləri arasında
mütt əfiqliyin dərinləşdirilməsi
nə və onun işlək siyasi əsaslarının
yaradılmasına yönəldir. Bu, bizim
üçün tarixi bir fürsət, dünya üçün

vəsi - bütün bunlar beynəlxalq birlik
yaratma təcrübəsində öz təsdiqini
tapmış ilkin şərtlərdir. Bu gün dün
yada gedən qloballaşma prosesləri
türk birliyinin siyasi əsaslarını təşkil
edir. Avropa ölkələrinin AB şəklin
də siyasi itt ifaq səviyyəsinə qədər
inkişaf edə bilməsi türk dövlətləri
arasındakı münasibətlərin də ana
loji vektor üzrə siyasi müttəfiqlik
statusuna yüksəlməsi üçün nümunə
və təcrübə yaradıb. Bu təcrübənin
müsbət və mənfi xüsusiyyətlərini
nəzərə almaqla türk dövlətləri öz
aralarında siyasi birliyin daha mü
kəmməl formasına nail ola bilərlər.
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Türk Dövlətləri Birliyinin (TDB)
təsis edilməsi heç də milli müstə
qilliyin itirilməsi hesabına deyil,
əksinə dövlətlərüstü siyasi quru
mun hesabına milli dövlətçiliyin
daha da möhkəmləndirilməsinə və
hər bir türk dövlətinin xarici təz
yiqlərə qarşı müqavimət gücünün
artırılmasına xidmət etməlidir.
Dövlətlərarası siyasi birliyin
digər bir mühüm şərti də ortaq
iqtisadi bazarın mövcudluğudur.
Bu baxımdan da türk dövlətlərinin
ayrı-ayrılıqda mövcud
iqtisadi potensialı ku
mulyativ şəkildə analoji
birliklərin iqtisadi po
tensialını üstələyir. Belə
ki, hazırda təxminən 250
milyon türk əhalisinin
yaşadığı Avrasiya türk
arealında mövcud olan
təbii resursların təsdiq
olunmuş həcmi 500 mil
yon əhalisi olan AB-nin
toplam təbii resursların
dan 2 dəfə çoxdur. De
məli, türk coğrafiyasında
təbii resursların adamba
şına düşən xüsusi çəki
si  Avropaya nisbətdə 4
dəfə çoxdur. Belə zəngin
iqtisadi potensiala ma
lik olan bir ərazidə eyni
etnik kökə sahib olan
xalqlar arasında qarşılıqlı
siyasi-iqtisadi, mədəni-

Müstəqil olmaq və
güclü olmaqla yanaşı,
eyni zamanda, birlikdə
olmaq həm müstəqilli
yimizin, həm də güclü
olmağımızın ən etibarlı
zəmanətidir. Artıq bü
tün müstəqil türk döv
lətlərində bu paradiq
ma dərk edilməkdədir.
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İNTEQRASİYA
sosial münasibətlərin yeni əsas
lar üzərində, yəni itt ifaq əsasları
üzərində qurulması dünyada birlik
yaratma təcrübəsinin ən uğurlu
nümunəsi ola bilər.
Müasir türk respublikalarının
öz aralarında onları ciddi şəkildə
toqquşduracaq “daxili ziddiyyətlər
təhlükəsi” də yoxdur. Lakin türk
dünyasının bütövlüyünü sarsıt
maq istəyənlər tərəfindən “xarici
təhlükə” həmişə bu ərazilərin başı
üzərində qara bulud kimi dola
şıb və   dolaşmaqdadır. Hər cür
təhlükəyə qarşı səfərbər olmaq,
güclənərək birləşmək və birləşərək
güclənmək zərurəti bu gün türk
dünyasının var olmaq gerçəkliyi
dir. Bu gün hər bir türk dövlətinin
öz ərazisində milli hegemonluğu
nu qoruyub saxlaya bilməsi bütün
türk coğrafiyasında türk hege
monluğunun təmin edilməsindən
birbaşa asılıdır.
Hadisələrin bu günə qədərki in
kişafı göstərir ki, türk dövlətlərinin
öz aralarında siyasi birlik yaratma
sı üçün ilkin mərhələ artıq geri
dədir. İndi dövlətlərarası münasi
bətlərin elə bir mərhələsinə keçid
etmək lazımdır ki, orada bütün türk
dövlətlərinin problemləri bir arada
müzakirə olunsun və dünya siyasə
tinə vahid platformadan - ortaq türk
mövqeyindən bəyan edilsin. Bu
mərhələyə keçidin ilk addımları isə
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlə
rinin dinamikasından çox asılıdır.
Hazırda bu iki dövlət “bir millət,
iki dövlət” paradiqması əsasında
özlərinin daxili və xarici siyasətlə
rini uğurla uzlaşdırırlar. Bu yanaş
ma beynəlxalq müstəvidə hər iki
dövlətin mövqeyini möhkəmləndi
rən ən səmərəli yanaşmadır. Son 30
ildə Türkiyə-Azərbaycan münasi
bətlərinin qardaşlıq münasibətləri
nə yüksəlməsi onların beynəlxalq
siyasətdə vahid platformadan
çıxış etməsini təmin edib və hər iki
ölkənin milli təhlükəsizlik məsə
lələri ən vacib ortaq məsələ olaraq
dəyərləndirilir.

insanların, mal və əmtəənin qarşı
lıqlı hərəkətini təmin edən beynəl
xalq nəqliyyat kommunikasiya
larının qovşağını yaradıb. Qərblə
Şərq məhz Azərbaycan üzərindən
bir-biri ilə təmas qurur, ticarət edir,
elmi-texniki təcrübələrin və eləcə
də malik olduğu mədəni dəyər
lərin mübadiləsini həyata keçirir.
Bu baxımdan Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin ittifaq səviyyə
sinə yüksəldilməsi həm də bütün
türk dünyasını bir-birinə bağlayan
cazibə mərkəzi rolunda çıxış edə
bilər. Bu missiyanın uğurla həyata
keçməsi isə bütün türk dövlətlə
rində türk birliyinə doğru atılacaq
addımların qətiyyətindən və ardı
cıllığından asılıdır.
Türk Dövlətləri Birliyinin yara
dılması və möhkəmlənməsi digər
dövlətlərə və onların birliklərinə
qarşı deyil. Belə bir mütt əfiqlik,
öz növbəsində, dünya birliyini
də gücləndirən,
beynəlxalq aləmə
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin ittifaq
yeni enerji verən,
səviyyəsinə yüksəldilməsi həm də bütün türk
qlobal siyasətin
qeyri-bərabərlik,
dünyasını bir-birinə bağlayan cazibə mərkəzi
dominantlaşma,
rolunda çıxış edə bilər. Bu missiyanın uğurla
bloklaşma, sepa
həyata keçməsi isə bütün türk dövlətlərində
ratizm, təcridçilik
türk birliyinə doğru atılacaq addımların qətiy
və s. kimi neqativ
yətindən və ardıcıllığından asılıdır.
tendensiyalarına
qarşı müqaviməti
artıran bir pro
sesdir. XX əsrdə Avropa Birliyi
siyasət yürütməyə çalışsalar da,
bəşəriyyətin tarixi-siyasi həyatın
böyük güclərin təzyiqləri qarşı
da, beynəlxalq sülhün təminatında
sında bəzən beynəlxalq siyasətin
hansı rolu oynamışdısa, XXI əsrdə
konyunkturasına tabe olaraq öz
yaranan Türk Dövlətləri Birliyi də
milli maraqlarını güzəştə getmə
eyni funksiyanı, lakin daha böyük
li olurlar. Bütün bu amillər türk
siyasi təcrübə və potensialla yerinə
dövlətləri arasında daha optimal
yetirmək imkanları qazana bilər.
inteqrasiya zərurətini - ittifaq zəru
Bu gün birlik qlobal və regional
rətini doğurur.
siyasətin oriyentasiyalarını müəy
Bu prosesdə Azərbaycan türk
yən edən ən başlıca amildir. Birlik
dünyasının qərbi ilə şərqini bir-bi
imkanlarından rasional şəkildə
rinə bağlayan ən vacib həlqə rolu
istifadə edilmədiyi təqdirdə isə
nu oynayır. Xəzər dənizi sahillərin
suveren türk milli dövlətlərinin
də Avrasiya üçün əvəzsiz strateji
hansısa bir superdövlətin və ya güc
əhəmiyyət daşıyan bir bölgədə
mərkəzinin “himayəsi” altına keç
yerləşən Azərbaycan öz ərazisində
məsi qaçılmaz ola bilər.
geniş türk coğrafiyasında yaşayan

Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı Türkiyənin mövqeyi, eləcə də
Türkiyəyə qarşı təcrid siyasətinə
Azərbaycan dövlətinin reaksiyası
bu münasibətlərin açıq görünən
tərəfləridir. Bölgədə hərbi-siyasi
vəziyyətin mürəkkəbləşəcəyi halda
isə bu qarşılıqlı dəstəyin bəyanat
lardan əməli müstəviyə keçəcəyi
artıq heç kimə sirr deyil.
Amma türk dövlətlərinin prob
lemləri yalnız Qarabağ və Kipr
münaqişəsi ilə, eləcə də Türki
yənin regionda sıxışdırılması ilə
qurtarmır. Mərkəzi Asiya türk
respublikaları da ərazilərini və iq
tisadi potensiallarını öz xalqlarının
mənafeyinə uyğun istifadə etmək
də böyük çətinliklərlə üzləşirlər.
Türkmənistanın, Özbəkistanın,
Qazaxıstanın və Qırğızıstanın ay
rı-ayrılıqda öz gücünə müstəqil
siyasət yürütmək imkanları məh
duddur. Onlar nə qədər müstəqil
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Türkiyə-Azərbaycan
münasibətləri yeni mərhələdə

T

arix boyu Azərbaycanın,
eyni zamanda, bütün
Qafqazın taleyində əhə
miyyətli rolu üç əsas region döv
ləti olan Türkiyə, Rusiya və İran
oynamışdır. Bu ölkələrin hər biri
özünün Qafqaz siyasətinə çox ciddi
diqqət yetirmiş və bölgədə cərəyan
edən hadisələrə fəal müdaxiləsi ilə
seçilmişdir. Fərqli dövrlərdə üstün
lük bu və ya digər dövlətə keçmiş
olsa da, son əsrlərdə Rusiyanın
bölgə üzərində siyasi və hərbi hege
monluğu daha bariz şəkildə özünü
göstərmişdir.
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurulması prose
sində bir müddət Türkiyə faktoru
bölgədə ciddi ağırlıq qazansa da,
sonradan bolşevik Rusiyasının hər
üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin işğalı
ilə yenidən hegemonluq imkanla
rı uzun müddət Rusiyanın əlində
cəmlənmişdir.  Ancaq Azərbaycan
xalqı üçün Türkiyənin bu qısamüd
dətli xilaskarlıq missiyası əsrlərə
sığmayan bir hadisə olaraq yaddaş
larda yer almışdır.
Rusiyadan fərqli olaraq Azər
baycan ilə Türkiyə arasında əlaqə
lərin daha sabit təməlləri mövcud
dur. Ortaq soykökü, dil, din birliyi,
oxşar mədəni miras, adət-ənənələr
bu əlaqələri şərtləndirən amillər
kimi xarakterizə olunur. Türkiyə
və Azərbaycan öz tarixlərinin ən
mürəkkəb dövrlərində bir-birinə
dəstək olduqlarını nümayiş etdir
mişlər. 1918-ci ildə Nuru Paşanın
komandanlığı ilə Qafqaz İslam
Ordusunun gərgin siyasi mübari
zələr və ağır döyüşlər nəticəsində
Bakını erməni-bolşevik hərbi bir
ləşmələrinin işğalından xilas etməsi
Azərbaycan üçün dövlət quruculu
ğu prosesini sürətləndirən önəmli
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Fazil Mustafa
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsi sədrinin müavini,
Böyük Quruluş Partiyasının sədri

dönüş nöqtəsi idi. Anadoluda Qazi
Mustafa Kamal Atatürkün öndərliyi
ilə aparılan  milli-azadlıq mübarizə
sinə Azərbaycan oğullarının maddi
və mənəvi yardım göstərməsi də
unudulmaz tarixi epizodlardan biri
olaraq xatırlanmaqdadır.
Azərbaycan 1991-ci ildə öz
müstəqilliyini bərpa edəndən sonra
1991-ci il noyabrın 9-da onu tanıyan
ilk dövlət məhz Türkiyə olmuşdur.
1992-ci il yanvarın 14-də Azərbay
can-Türkiyə diplomatik əlaqələri
yaradılmışdır. Həmin vaxtdan
Türkiyənin Azərbaycanda, 1992-ci
ilin avqustundan isə Azərbaycanın
Türkiyədə diplomatik missiyası
fəaliyyətə başlamışdır.
Məhz bu dövrdən dünya coğra
fiyasında iki qardaş dövlətin vahid
platformadan çıxışı hər kəs tərə
findən təbii bir durum kimi qəbul
olunur. Azərbaycan Türkiyə üçün
Qafqazda olduğu kimi, həm də
Orta Asiya və Xəzər bölgəsində di

gər dövlətlərlə, xüsusən başqa türk
dövlətlər ilə əlaqələr qurmaq üçün
mühüm vasitə rolunu oynayır. Tür
kiyə Azərbaycan üçün beynəlxalq
aləmdə müttəfiq və dayaqdırsa,
Azərbaycanın da güclü dövlət ol
ması Türkiyənin dünya siyasətində
gücünün və rolunun artırması de
məkdir. Ona görə də hər iki dövlə
tin münasibətləri beynəlxalq hüquq
normalarından irəli gələn prinsiplər
əsasında inkişaf etdirilməkdədir.
Azərbaycan və Türkiyə arasında
əlaqələrin belə səviyyədə inkişafı
təkcə bu dövlətlərin deyil, həm də
regionun ümumi tərəqqisinə, sül
hün və iqtisadi inkişafın bərqərar
olmasına mühüm töhfələr verir.
Eyni zamanda, türk dünyasının
daha sıx şəkildə bir araya gəlməsi
ni bu gün şərtləndirən ən mühüm
amillərdən biri də məhz Azərbay
can və Türkiyənin münasibətlərinin
inkişafından keçir. Prezident İlham
Əliyev bununla bağlı bildirmişdir:
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“Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri,
eyni zamanda, bütün türk dünyası
üçün də mühüm rol oynayır. Biz
türk dünyasının birləşməsi, türkdil
li dövlətlər arasında əlaqələrin inki
şafı üçün birgə səylər göstəririk”.
Hazırda siyasi müstəvidə öl
kələrimiz arasında yüksək səviy
yədə münasibətlər formalaşsa da,
iqtisadi sahədə əlaqələrin  güc

Azərbaycan-Türkiyə əmək
daşlığı Cənubi Qafqazın
sabitliyi, təhlükəsizliyi və
davamlı inkişafı üçün daha
böyük önəm kəsb edir.

ləndirilməsinə də xüsusi diqqət
yetirilməkdədir. Çünki Azərbaycan
və Türkiyənin mövcud potensialı
iqtisadi sferada əlaqələrin, xüsusən
də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin
həcminin indiki ilə müqayisədə
xeyli dərəcədə artırılmasına imkan
verir. İndiyədək bu istiqamətdə bir
sıra mühüm addımlar atılıb.
1994-cü il sentyabrın 20-də im
zalanmış “Əsrin müqaviləsi”ndə
“Türk petrolları” şirkətinin xarici
neft şirkətləri konsorsiumunda
təmsil olunması Türkiyə ilə Azər
baycan arasında strateji əməkdaşlı
ğın inkişafının real təzahürü idi.
2006-cı il iyulun 13-də Aralıq də
nizinin Türkiyə sahilindəki Ceyhan

terminalında Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft ixrac boru kəməri işə salınmış
və bununla iki ölkənin iştirak etdiyi
beynəlxalq transkontinental layi
hə həyata keçirilmişdir. 2007-ci ilin
yanvar ayında Bakı-Tbilisi-Ərzu
rum qaz kəməri istismara verilmiş
dir.
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaş
lığı Cənubi Qafqazın sabitliyi, təh
lükəsizliyi və davamlı inkişafı üçün
daha böyük önəm kəsb edir.
Azərbaycan bir-birinin ardın
ca qlobal siyasətə ciddi təsir edən
beynəlxalq layihələr həyata keçirir.
Burada ilk növbədə vurğulana bilər
ki, Bakı-Tbilisi-Qarsın açılışından
sonra qlobal enerji təhlükəsizliyi

Digər tərəfdən, dünya üçün bö
yük əhəmiyyəti olan iki əməkdaşlıq
dəhlizi Azərbaycan və Türkiyədən
keçir. Onlardan biri “Bir qurşaq,
bir yol” layihəsi ilə bağlıdır. Bir sıra
dairələrin müqavimətinə  baxmaya
raq, bu layihənin Cənubi Qafqazda
ana xətti Azərbaycan oldu. Azər
baycan hazırda Şərq-Qərb, ŞimalCənub və Cənub-Qərb nəqliyyat
marşrutlarının qovşaq məkanıdır.
Bakı artıq Avrasiyanın əsas nəq
liyyat qovşağı funksiyasını yerinə
yetirir. Digər əməkdaşlıq sahəsi
Cənub Qaz Dəhlizidir. Bu marşrut
Avropanın enerji təhlükəsizliyində
ciddi rol oynayacaq.
Başqa bir amil isə Türkiyənin

üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyan
TANAP-ın işə salınması özlüyündə
əhəmiyyətli hadisə kimi qəbul edil
məkdədir. Bu mənada TANAP-ı
haqlı olaraq “enerjinin İpək Yolu”
adlandırırlar.
Bu faktorun ardınca qeyd olun
malıdır ki, Azərbaycan və Türkiyə
silahlı qüvvələri terrorla mübarizə
aparırlar. Onlar uzun illərdir ki, bü
tün regiona təhlükə törədən terror
ünsürlərinin qarşısını kəsiblər. Baş
qa heç bir region ölkəsi bu cür ardı
cıllıqla terrorla mübarizə aparmır.
Deməli, regionun separatizmdən və
terrordan xilası Türkiyə-Azərbay
can əməkdaşlığının güclənməsi ilə
birbaşa bağlıdır.

artıq dünya miqyasında sözünü
deyən və bir sıra aspektlərdə qlobal
siyasətin gündəmini müəyyənləşdi
rən dövlət olması ilə bağlıdır.
Burada Azərbaycan qazının
Türkiyəyə və Avropanın digər ölkə
lərinə satışının artıq reallaşmasını
da vurğulamaq mümkündür. Bu
layihələr Azərbaycanın və Türki
yənin, eləcə də Avropanın və digər
regionların enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında mühüm rol
oynayır.
Türkiyə və Azərbaycanın təşəb
büsü ilə ölkələrimiz və bütövlükdə
bölgə üçün önəmli bir sıra layihələr
həyata keçirilir. Bakı-Tbilisi-Qars
xətt i, Marmaray və tikintisi davam
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edən sürətli qatar layihələri ilə
yalnız Türkiyə deyil, Gürcüstan və
Azərbaycan da Asiya-Avropa dəhli
zinin ən sərfəli və etibarlı variantı
halına gələcək.
Azərbaycan və Türkiyə arasın
dakı münasibətlər bu gün hər iki
ölkənin rəhbərliyi tərəfindən həyata
keçirilən düzgün, məqsədyönlü
siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq
daha yüksək səviyyəyə çatmaqda,
bir sıra sahələr üzrə isə keyfiyyətcə
yeni mərhələyə keçməkdədir.
Azərbaycan ərazilərinin 20
faizinin Ermənistan silahlı qüvvə
ləri tərəfindən işğal altında saxlan
masına etiraz əlaməti olaraq o ölkə
ilə sərhədlərini bağlamış Türkiyə

beynəlxalq təşkilatlarda Azərbay
canın Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş ərazilərinin
azad olunmasını, bu məsələ ilə bağlı
BMT-nin müvafiq qətnamələrinin
həyata keçirilməsini tələb edir.
2020-ci ilin iyulunda Ermənista
nın Tovuz təxribatı zamanı Türki
yənin birmənalı dəstəyini bildirmə
si, ardınca avqust ayında Türkiyə
və Azərbaycan ordularının 10 gün
davam edən müxtəlif bölgələrdəki
təlimləri həm təcrübə qazanmaq,
həm də bu iki ölkənin qardaşlığını
nümayiş etdirmək baxımından bö
yük önəm daşıyır.
Nəhayət, 2020-ci il sentyabrın
27-də Ermənistan ordusunun təx

lənməsindən, onun sarsılmazlığın
dan xəbər verir.
İki ölkə arasında münasibətlərin
xarakterindən danışarkən bir mə
sələyə də diqqət yetirmək istərdik.
Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət
və hökumət başçılarının xaricə ilk
rəsmi səfərlərinə biri-birini ziyarət
etmələri ilə başlamaları artıq xoş
ənənəyə çevrilib. Ölkə Preziden
ti İlham Əliyev iki il öncə yenidən
bu yüksək məqama seçildiyində
ilk rəsmi xarici səfərini Türkiyə
Cümhuriyyətinə etdi. Bu ənənə
ni Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova
da davam etdirərək 2020-ci il sent
yabrın 10-12-də ilk rəsmi səfərini

hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin həlli istiqamətində də xüsusi
fəallıq göstərir, bu məsələdə ölkəmi
zin ədalətli mövqeyinə tam dəstək
verir. Ümumi şəkildə deyə bilərik
ki, beynəlxalq təşkilatlarda müxtəlif
beynəlxalq və regional məsələlər uz
rə Azərbaycanla Türkiyənin mövqe
ləri çox yaxındır; tərəflər regional və
beynəlxalq təşkilatlarda məsləhət
ləşmələr aparır, bir-birinə qarşılıqlı
dəstək verir. Azərbaycan beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində Türkiyə ilə
faydalı əməkdaşlıq edir. Türkiyə
və Azərbaycan arasında əlaqələrin
gücləndirilməsi Qafqaz bölgəsində
sabitliyin təmin edilməsinə yönə
lib. Türkiyə ardıcıl olaraq bütün

ribatlarının qarşısını almaq məq
sədi ilə əks-hücuma keçərək işğal
olunmuş torpaqlarımızı azad etmək
istəyən Azərbaycanın yanında tə
rəddüdsüz dəstəyini ifadə edən,
öz istənilən resurslarını bu dəstə
yi möhkəmlətmək üçün verməyə
hazır olduğunu bəyan edən bir Tür
kiyə gücü dayanırdı; istər döyüş
sahəsində, istərsə də diplomatik
cəbhədə Azərbaycanın problemini
birbaşa öz problemi olaraq görən
bir Türkiyə qardaşlığı dayanırdı.  
Bütün bunlar - ölkələrimiz ara
sında əldə olunan yeni razılaşma
lar, imzalanan müqavilələr bir daha
xalqlarımızın dostluq, qardaşlıq
münasibətlərinin daha da möhkəm

Türkiyəyə etdi və bu ölkənin ali
rəhbərliyi ilə qardaşlıq münasi
bətlərinin inkişafına faydalı olan
görüşlər keçirdi. Eyni ənənəyə sa
diqlik hər zaman Türkiyə rəhbərliyi
tərəfindən də qorunmaqdadır.
Yekun olaraq Türkiyə və Azər
baycan münasibətlərinin ən yeni
mərhələsinin mahiyyətini Azərbay
can Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev çox dəqiq ifadə etməkdədir:
“Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri indi
ən yüksək səviyyədədir. Bu əlaqə
lər strateji xarakter daşıyır, dostluq,
qardaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Bizi
birləşdirən həm tarixi köklər, həm
mədəni əlaqələr, bizim keçmişimiz
və bugünkü siyasi maraqlarımızdır”.
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Avropa İttifaqıAzərbaycan:
gələcək perspektivlər

A

zərbaycandövlətimillima
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
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Ölkəmizin Aİ ilə əməkdaşlığı bərabərhüquqlu
və qarşılıqlı-faydalı tərəfdaşlığa əsaslanır

Emin Hacıyev
MilliMəclisindeputatı,iqtisadelmləriüzrəfəlsəfədoktoru

PrezidentİlhamƏliyevinsiyasi
iradəsi,uzaqgörənliyivəyüksəkdiplomatikməharətisayəsindəAzərbaycanbeynəlxalq
münasibətləringüclüaktoruna
çevrilib,etibarlıtərəfdaşkimi
nüfuzqazanıb.Nəticədəbu
günölkəmizyalnızregionda
deyil,beynəlxalqaləmdədə
cərəyanedənproseslərətəsir
göstərməkimkanıəldəedib.
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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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.

58 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2020

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
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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
ləyəcəkyeniikitərəf isazişlayihəsi
üzrədanışıqlaramandatverilib.Bu
nunlada,Avropaİtifaqıilədialoq
dadahaoptimalvəbərabərhüquqlu
tərəfdaşlığaəsaslananəməkdaşlığın
bünövrəsiqoyulub.StratejiTərəf
daşlıqSazişikimiyenivəhərtərəf i
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
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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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Mütərəqqi dövlət siyasəti
gənclərə geniş imkanlar yaradıb
Azərbaycan gəncliyinin sağlam, vətənpərvər,
bilikli böyüməsi və yeniləşən dünya ilə ayaqlaşa
bilməsi üçün lazım olan bütün addımlar atılır

Vüqar İskəndərov
Milli Məclisin deputatı
İnkişafına görə regionun lider
dövləti olan Azərbaycan həyata ke
çirdiyi düşünülmüş və məqsədyönlü
siyasətə, həmçinin ən ağır məqamlar
da belə vətəndaşların sağlamlığının
və təhlükəsizliyinin qorunması, o
cümlədən sosial müdafiəsinin təmin
olunması istiqamətində atılan ad
dımlara görə dünya üçün nümunə
təşkil edir. Dünya ölkələrinin aylar
dır yeni növ koronavirus (COVID19) infeksiyası ilə apardığı mübarizə
fonunda ölkəmizdə görülən işlərin
timsalında biz bir daha bunun şahi
diyik. Belə ki, pandemiya nəticəsin
də iqtisadiyyatı mənfi təsirə məruz
qalan əksər ölkələr maliyyə yardımı
üçün müvafiq beynəlxalq qurumlara
müraciət edir, lakin Azərbaycan pan
demiyanın yaratdığı bütün çətinliklə
ri öz iqtisadi imkanları hesabına dəf
edə bilir. Heç şübhəsiz, bu imkanları
əldə etmək məhz düşünülmüş və

məqsədyönlü siyasət, cəmiyyətin
bütün sektorlarını ehtiva edən mü
tərəqqi islahatlar, o cümlədən sosial
iqtisadi həyatın müxtəlif sahələrinin
inkişafı ilə bağlı yerinə yetirilən mü
vafiq dövlət proqramları nəticəsində
mümkün olub.
Məhz bunun nəticəsidir ki, bu
gün Azərbaycanda bütün sahələrdə
uğurlar əldə edilir. Ölkəmizdə qaza
nılan bu uğurlardan gənclərə xüsusi
pay düşür desək, heç də yanılmarıq.
Əslində, gənclərin bu məsələdə fərq
ləndirilməsi, onların irəli çəkilməsi
heç də təsadüfi deyil. Bu, Ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qo
yulan siyasətin, ənənənin uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir.
Əlbəttə, həm Ümummilli lider,
həm də cənab Prezidentin gənclər
lə bağlı imzaladıqları fərmanlar,
sərəncamlar, təsdiqlənən müvafiq
dövlət proqramları barədə saat
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larla, bəlkə də günlərlə danışmaq,
yazmaq olar. Ancaq hesab edirəm
ki, sadəcə Ulu öndərin 1994-cü
ildə “Gənclər və İdman Nazirliyi
nin yaradılması haqqında” Fərman
imzalamasını, həmçinin bu gün
gənclərə bütün sahələrdə öz imkan
larını nümayiş etdirmək üçün hər
cür şəraitin yaradılmasını, müxtəlif
vəzifə təyinatlarında bacarıqlı gənc
kadrlara xüsusi önəm verilməsini
xatırlatmaqla ölkəmizdə gənc nəslə
hansı dəyərin verildiyini qeyd et
mək olar.
Onu da deməyi özümə borc bi
lirəm ki, Azərbaycan dövləti, eyni
zamanda, gənclərin vətənpərvər
lik, azərbaycançılıq və dövlətçilik,
milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmət
ruhunda tərbiyə olunması məsələ
sinə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Yəni
dövlətin siyasəti ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan gəncləri bilikli, savadlı,
vətənə bağlı olsunlar və ölkəmizin
gələcək inkişafına töhfələrini ver
sinlər.
Öz növbəsində gənclərimiz də
dövlətimiz, şəxsən cənab Prezident
İlham Əliyev tərəfindən onlara bəs
lənən ümidləri doğruldurlar. Yəni
Azərbaycan gəncləri vətənpərvər
dir, milli ruhda tərbiyə alır və son
hadisələr də bunu bir daha təsdiq
etdi. Məlumdur ki, Azərbaycan
özünün ərazi bütövlüyünün pozul
ması faktı ilə heç vaxt barışmayıb
və bundan sonra da barışmayacaq.
Ölkəmiz bizim üçün bir nömrəli
milli məsələ olan Dağlıq Qarabağ
probleminin həllində belə prinsipial
yanaşma sərgiləyərkən ilk növbədə
özünün ordusuna arxalanır.
Azərbaycan-Ermənistan dövlət
sərhədinin Tovuz rayonu istiqamə
tində işğalçı dövlətin hərbi böl
mələrinin iyulun 12-də və sonrakı
günlərdə törətdikləri təxribatların
qarşısının qətiyyətlə alınması silahlı
qüvvələrimizin zəfər tarixinə növ
bəti şanlı səhifə kimi yazılıb. Təbii
ki, ordumuzun bu uğurları həm də
orduda xidmət edən gənclərin və
tənpərvərlik ruhundan asılıdır.
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AKTUAL

B

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
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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.

ütünsahələrdəhərtərəfi
inkişafedəngənclərimiz
bugünölkəmizinənşərəfi
anındada-Vətənmüharibəsində
dəüzərinədüşənməsuliyyətihiss
edirvəönsıralardadayanmağı
özlərinəşərəfbilirlər.AliBaşKomandanİlhamƏliyevinçağırışına
cavabverənonminlərləgəncimiz
SəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlətXidmətinəmüraciət
edərəkkönüllüşəkildədöyüşlərdə
iştiraketməkistəyinibildirib.Belə
vətənpərvərgənclərimizinsayının
çoxolması,əlbəttə,ordumuzun
rəşadətiniartırır;bununnəticəsidirki,deqredasiyayauğramış
Ermənistanhərbiqüvvələrinəgöz
açmağaimkanvermirlər.Əlbəttə,müasirgənclərimizdərkedir
ki,bugünapardıqlarımübarizə
haqqmübarizəsidir.Onlartorpaqlarımızınazadolunması,Şuşada,
XankəndidəAzərbaycanbayrağınındalğalanmasıyolundacanlarındanbeləkeçməyəhazırdırlar.
Onagörədəbizimdüşmənlərimiz
kimimuzdludöyüşçüaxtarmağa
ehtiyacımızyoxdur.Beləgəncləriolanordu,əlbəttə,dünyanınən
güclüordularındanbiridir.Onların
AliBaşKomandanınətrafındasıx
birləşməsi,hərandöyüşəhazır
olmasıbizibirdahaəminedirki,
tezliklədüşmənlərimizəelədərs
verəcəyikki,onlarbirdahabizim
torpaqlaragözdikəbilməyəcək.
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AFƏTHƏSƏNOVA
HörmətliAfətxanım!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi yubileyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Qubada dünyaya göz açmış, burada böyümüş və orta təhsil almısınız. İlk
əmək fəaliyyətinə də doğma rayonunuzda sadə zəhmət adamı kimi başlamısınız. Gənc yaşlarınızdan elmə, təhsilə, ictimai
işlərə böyük maraq göstərdiyinizdən böyük arzularla Moskva şəhərinə yollanmış, Ümumittifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı (ÜLKGİ) Mərkəzi Komitəsi yanında Ali Komsomol Məktəbinə daxil olmuş, tarixçi ixtisasına yiyələnmisiniz.
Təhsilinizi başa vurduqdan sonra doğma el-obanıza qayıdaraq komsomol və partiya işində təqdirəlayiq fəaliyyət
göstərmiş, gənclərin ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirakı üçün böyük əmək sərf etmisiniz.
Siz həyatınızın bir neçə ilini şərəﬂi müəllimlik peşəsinə həsr etmiş, gənc nəslə tarix elminin sirlərini öyrətmisiniz.
Bakı Slavyan Universitetinin “Türk-slavyan əlaqələri” elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi olaraq çalışmısınız.
Sonralar Quba və Suraxanı rayonları icra hakimiyyətləri başçılarının müavini kimi fəaliyyətinizi davam etdirmisiniz. İşlədiyiniz və rəhbərlik etdiyiniz bütün kollektivlərdə vicdanlı, məsuliyyətli, zəhmətsevər bir insan kimi tanınmış,
insanlara fərdi yanaşma tərziniz, səmimi və mehriban münasibətinizlə hər bir kəsin dərin rəğbətini qazanmısınız.
Bu kimi keyﬁyyətləriniz sayəsində ölkə həyatında baş verən hadisələrə yüksək vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşan
YAP üzvü kimi seçicilərin etimadını qazanaraq VI çağırış Milli Məclisə deputat seçilmisiniz. Siz doğma Azərbaycanımızda həyata keçirilən islahatların qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində yaxından iştirak edir, parlamentin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, Elm və təhsil komitələrinin üzvü kimi qanun yaradıcılığına layiqli töhfələr
verirsiniz.
Milli Məclisin Çexiya, İspaniya, İtaliya, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü kimi parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında səylərinizi əsirgəmirsiniz. Seçicilərinizlə mütəmadi
olaraq görüşür, onların qayğıları ilə maraqlanır, problemlərinin həllinə köməklik göstərirsiniz.
HörmətliAfətxanım!
Sizi bir daha yubileyiniz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ailə səadəti,
fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,3sentyabr2020-ciil
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ƏZİZƏLƏKBƏROV-60
HörmətliƏzizmüəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ziyalını, ﬁlologiya üzrə fəlsəfə doktorunu anadan olmağınızın 60 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik
edirəm.
Siz hələ tələbəlik illərindən elmə marağınızla fərqlənmiş, Azərbaycan Dövlət Universitetini
bitirdikdən sonra müəllim kimi əmək fəaliyyətinə
başlamısınız. Lakin 1988-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində
Siz də minlərlə soydaşımız kimi Ermənistanın Vedi
rayonundan - doğma yurdunuzdan deportasiya
edilmiş, Bakı şəhərində məskunlaşmısınız.
Siz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Ədəbiyyat İnstitutunda fəaliyyətə başlamış, elmi
araşdırmalar aparmısınız. Uğurlu elmi araşdırmalarınızın nəticəsi olaraq 1992-ci ildə dissertasiya müdaﬁə edərək ﬁlologiya elmləri namizədi (ﬁlologiya üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini almısınız. Siz AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi, böyük elmi işçi, bölmə müdiri vəzifələrində çalışmış, bu elm ocağının Folklor İnstitutunun şöbə müdiri
olmuş, hazırda həmin institutun aparıcı elmi işçisi kimi fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Bu sahədəki uğurlu fəaliyyətiniz nəticəsində 2012-ci ildə folklorşünaslıq üzrə dosent elmi adına layiq görülmüsünüz. Azərbaycanlıların qaçqınlıq
tarixi, deportasiya və soyqırım tarixi, xalqımızın mədəniyyəti, folkloru və “erməni məsələsi”nin ifşası ilə bağlı elmi
araşdırmalarınız çox dəyərlidir.
Ölkənin elmi-ədəbi ictimaiyyəti Sizi onlarla kitabın, yüzlərlə elmi, elmi-publisist məqalənin müəlliﬁ kimi yaxşı tanıyır.
1991-1998-ci illərdə mətbuatda çalışarkən Siz “Ana vətən”, “Ağrıdağ” qəzetlərinin baş redaktoru, “Xalq qəzeti”nin
şöbə müdiri olmuş, “Həsən bəy Zərdabi”, “Qızıl qələm” media mükafatlarına layiq görülmüsünüz. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz.
Siz həm də Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının həmmüəlliﬂərindən biri, “Ağrıdağ” Nəşriyyatının direktoru və Ermənistan tərəﬁndən ərazilərimizin işğalı nəticəsində Azərbaycana dəymiş
ziyanın hesablanması üzrə İşçi Qrupunun üzvüsünüz.
Xalqın ziyalısı kimi qazandığınız hörmət və ehtiram Sizə VI çağırış Milli Məclisə seçkilərdə deputat mandatı qazandırıb. Bu gün müstəqil Azərbaycan parlamentinin deputatı, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət və Mədəniyyət
komitələrinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı işində yaxından iştirak edir, Türkiyə, İran, Macarıstan, Özbəkistan və
Türkmənistanla parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarında fəaliyyət göstərirsiniz.
Hörmətli Əziz müəllim!
Görkəmli alim, fəal ictimai xadim, Ulu öndər Heydər Əliyevin şərəﬂi adı ilə bağlı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi Siz geniş ictimaiyyətin rəğbətini qazanmısınız.
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı arzulayır,
çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,5oktyabr2020-ciil
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QAYĞI

Sosial sahədə innovativ tətbiqlər

Musa Quliyev
Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri

Ü

mummilli lider Hey
dər Əliyevin başladığı
sosial siyasəti  uğurla
davam etdirən cənab Prezident
İlham Əliyevin sosial siyasətinin
təməlində iki əsas prinsip dayanır:
sosial ədalət və sosial rifah. Heç
təsadüfi deyildir ki, bizim dövlət
büdcəmizdə sos ial xərclərin payı
nın 30%-dən yüksək olması artıq
ənənə halını almışdır.
Prezident İlham Əliyevin sosial
siyasətinin həyata keçirilməsin
də Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın xüsusi iştirakını
qeyd etməliyik. Bütün ictimai-siya
si fəaliyyəti boyu humanitar, sosial
sahələri daim diqqət mərkəzində
saxlayan Mehriban xanım Əliyeva
ölkə Prezidenti İlham Əliyevin so
sial siyasət kursunun uğurla real
laşmasında ən böyük silahdaşıdır.
Mehriban xanım Əliyevanın təşəb
büsü ilə bir çox sosial, humanitar
layihələrin, o cümlədən ailə quran
şəxslərin nikah öncəki icbari tibbi

müayinəsinin həyata keçirilməsi,
ana və uşaqların mühafizəsi, talas
semiya və hemofiliya xəstələrinə
dəstək haqqında, habelə valideyn
himayəsindən məhrum uşaqların,
eləcə də I və II qrup əlil uşaqların
təhsil haqlarının ödənilməsinin
dövlət büdcəsi tərəfindən həyata
keçirilməsini təmin edən qanun
vericilik aktlarının qəbul edilməsi
olduqca əhəmiyyətlidir.
Cənab Prezidentin müvafiq fər
manı ilə 2016-cı ildə qəbul edilmiş
“Milli iqtisadiyyatımızın perspek
tivi üzrə strateji yol xəritəsi” 11
prioritet istiqaməti müəyyənləşdir
di və sosial iqtisadi inkişafımızın
yeni mərhələsinə qədəm qoyduğu
muzu bəyan etdi.
İlham Əliyev hər zaman söylə
yir ki, bizim siyasətin mərkəzində
Azərbaycan xalqı və onun sosial
rifah halı dayanır. Azərbaycan
Prezidenti sözün əsl mənasın
da həmişə aztəminatlı insanların
yanındadır. 2018-ci ilin sonunda
ölkə başçısı öz ad günündə 1000

64 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2020

nəfərlik məcburi köçkün ailəsi
üçün Abşeron rayonunda salınmış
yaşayış kompleksinin açılış məra
simində iştirak etdi. Daha sonra
2019-cu ilin ilk ayında bir qrup
şəhid ailəsini qəbul etdi, onlarla
görüşdü və bu görüşdən sonra
imzaladığı sərəncamla 1997-ci
ilə qədər şəhid olmuş 12 min 750
nəfərə 11 min manatlıq birdəfəlik
müavinətin verilməsi ilə bağlı sə
rəncam imzaladı.
İlham Əliyevin 2018-ci ildə
iqtisadi sahədə başladığı islahat
ların davamı olaraq 2019-cu ildə
dərin sosial, idarəetmə və struk
tur islahatları aparılmışdır. Cənab
Prezidentin 30-a yaxın fərman və
sərəncamını əhatə edən 2 sosial
islahatlar zərfi 4,2 milyon vətən
daşımızın sosial rifah halının ciddi
şəkildə yaxşılaşmasına maddi tə
minat yaratmışdır.
Ötən il pensiya təminatı sahə
sində aparılan islahatlar nəticəsin
də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
nun gəlirləri 364,4 milyon manat
artaraq 4 milyard 116 milyon 700
min manat təşkil etmiş, ölkə üzrə
əmək pensiyalarının orta aylıq
məbləği 256 manatdan 295 manata
yüksəlmiş, başqa sözlə, 15,3% art
mışdır. Əmək pensiyalarının mi
nimum məbləği isə 119 manatdan
200 manata yüksəlmiş, başqa sözlə,
72% artmışdır. Bu artım 600 min
nəfər pensiyaçının həyat səviyyəsi
nin yüksəlməsinə xidmət etmişdir.
İslahatlar nəticəsində minimum
pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə
görə Azərbaycan MDB məkanında
birinci yerə yüksəlmişdir.
Aparılan islahatlar nəticəsində
ölkə üzrə minimum əmək haqqı
nın məbləği 2 dəfəyə yaxın artaraq
130 manatdan 250 manata çatdı
rılmışdır. Ölkə üzrə 1 milyon 350
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min işçinin əmək haqqı əhəmiyyət
li dərəcədə yüksəlmişdir.
Problemli kreditlərin həlli ilə
bağlı dövlət büdcəsindən 640
milyon manat məbləğində vəsait
ayrılmış, 900 minə qədər vətənda
şın kredit borcu dövlət tərəfindən
qarşılanmışdır.
Özünəməşğulluq proqramının
genişlənməsini, 132 növ xidmət
təklif edən “DOST” mərkəzlərinin
yaranmasını, 21 sosial təminat növü
üzrə elektron təyinat sistemlərinin
istifadəyə verilməsini, ünvanlı so
sial yardım və əlillik təyinatı sahə
sində şəffafl ığın təmin edilməsini,
əhalinin həssas qrupları olan şəhid
ailələrinin, Qarabağ əlillərinin,
məcburi köçkünlərin mənzil təmi
natının yaxşılaşdırılması sahəsində
görülən işləri də sosial sahədə hö
kumətin uğurlu fəaliyyəti siyahısı
na əlavə etmək yerinə düşərdi.
Qeyd edək ki, əhaliyə göstə
rilən sosial xidmətlərin elektron
laşdırılması, operativləşdirilməsi
və bu sahədə vətəndaşlara dəstək
verilməsi istiqamətində dünyanın
ən qabaqcıl təcrübələri öyrənilir və
tətbiq edilir. Xüsusən də “DOST”
mərkəzlərinin mahiyyəti vətəndaş
lara qısa müddət ərzində layiqli,
mədəni xidmət göstərmək, onların
sosial ehtiyaclarını öyrənmək və
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bu ehtiyacların təmin olunması
istiqamətində işlər görməkdir. Bu,
ən yeni yanaşma üsuludur, dünya
da heç yerdə belə mərkəz yoxdur.
Sosial qanunvericiliyin davamlı
təkmilləşdirilməsi daim gündəm
dədir. Ünvanlı yardım proqra
mının təkmilləşdirilməsi, sosial
müavinət növlərinin restrukturi
zasiyası, ehtiyac meyarının yaşayış
minimumuna çatdırılması, mini
mum istehlak səbətinə daxil olan
mal və xidmətlərin çeşidinin və
miqdarının artırılması məsələləri,
sosial ipoteka şərtlərinin yumşal
dılması və əhatə dairəsinin geniş
ləndirilməsi problemlərinin həlli
indi daha çox aktuallıq kəsb edir.
Əminəm ki, yaxın dövrlərdə bu
məsələlər də öz həllini tapacaqdır.
Dünyanı cənginə almış koro

Aparılan islahatlar nəticə
sində ölkə üzrə minimum
əmək haqqının məbləği 2
dəfəyə yaxın artaraq 130
manatdan 250 manata
çatdırılmışdır. Ölkə üzrə
1 milyon 350 min işçinin
əmək haqqı əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəlmişdir.

navirus pandemiyası 2020-ci ildə
bütün dövlətləri və xalqları sınağa
çəkdi. Bir çox ölkələrin liderləri
“öncə iqtisadiyyatı, yoxsa insanları
xilas etməli” dilemmasını müzaki
rəyə çıxaranda Azərbaycan Prezi
denti öz doğma xalqının əsl lideri
kimi birmənalı və qəti şəkildə söy
lədi: “Burada biz iki amil arasında
seçim etməliyik - iqtisadi fəallıq,
insanların sağlamlığı. Mənim se
çimim birmənalıdır - insanların
sağlamlığı!“
Cənab Prezidentin sərəncamı
ilə koronavirus  pandemiyasının
mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı
həyata keçirilən tədbirlər sırasında
əhalinin sosial müdafiəsinin qo
runmasına da ciddi önəm verildi.
Daxili siyasətində vətəndaşları
nın sosial müdafiəsini və sosial rifa
hını prioritet istiqamət kimi müəy
yən edən Azərbaycan dövləti hər
zamankı kimi bu çətin vaxtlarda da
xalqın yanında olduğunu öz əməli
fəaliyyəti ilə bir daha təsdiq etdi.
Hər şeydən öncə bildirim ki,
koronavirusla mübarizə çərçivə
sində həyata keçirilən sosial müda
fiə tədbirləri çoxşaxəlidir, 4 istiqa
məti, 10 tədbiri nəzərdə tutur və
3.500.000 insanı əhatə edir, maliy
yə tutumu isə 600 milyon manata
yaxındır.
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2,3 milyon insanı əhatə edən
pensiya, müavinət və təqaüdlərin
verilməsində nəinki ləngimə olma
dı, əksinə, təyinatlar və ödənişlə
rin vaxtından əvvəl və hər yerdə
əlçatan olmaqla həyata keçirilməsi
təmin edildi:
- 65 yaşdan yuxarı, tənha insan
ların evdən çıxmaması üçün onlara
göstərilən bütün sosial və məişət
xidmətlərini Əmək və Əhalinin So
sial Müdafiəsi Nazirliyi öz üzərinə
götürdü və bu xidmətlər gündəlik
olaraq sosial işçilər və könüllülər
tərəfindən ləyaqətlə həyata keçi
rildi;
- sosial təcrid rejimi ilə əla
qədar 360 min nəfəri əhatə edən
ünvanlı dövlət sosial yardımının
verilməsi sadələşdirilərək, yardım
almaq müddəti isə avtomatik ola
raq uzadıldı. Karantin günlərində
ünvanlı sosial yardım alan ailələrin
sayı daha 10 min artaraq 82 minə
çatdırıldı.
Prezident İlham Əliyevin sə
rəncamı ilə koronavirus pandemi
yasının fəsadlarının azaldılması
məqsədi ilə hökumətə büdcədən
ayrılmış vəsaitin xeyli hissəsi
vətəndaşlarımızın fəaliyyətini
dayandırmış müəssisələrdəki iş
yerlərinin qorunub saxlanılmasına,
ixtisar hallarına yol verilməməsinə,
əmək haqlarının karantin şəraitin
də də verilməsinə yönəldilmişdir.
Bu tədbirlər sayəsində 300 min iş
yeri qorunmuş, dövlət büdcəsin
dən maaş alan 910 min, özəl sek
torda çalışan 680 min işçinin orta
aylıq əmək haqqı saxlanılmışdır.
Eyni zamanda, aylıq əmək haq
qı 250 manat olmaqla 50 min sosial
iş yeri açılmış, 600 min şəxsə isə
yaşayış minimumu (190 manat)
məbləğində aylıq müavinət veril
məsi təmin edilmişdir.
Cənab Prezident İlham Əliyevin
dövlət quruculuğu və idarəçiliyi
sahəsində uğurlarını şərtləndirən
amillərdən biri də dövlət başçı
sının mütərəqqi yeniliklərə daim
açıq olması, ən müasir texnologi

təmin edir. Bütün işsiz və işaxta
ran vətəndaşlar və vakansiyalar
barədə məlumatları özündə əhatə
edən bu altsistem işsiz və işaxta
ran vətəndaşlara qısa müddətdə
iş yeri əldə etmək, işəgötürənlərə
isə lazımi peşə və ixtisaslara malik
işçi qüvvəsi ilə təmin olunmaq
imkanı yaratmışdır. Hazırda əmək,
məşğulluq, sosial müdafiə üzrə 22   
“e-xidmət” hazırlanır, onlardan 7
“e-xidmət”in bu ilin sonlarına qə
dər işə salınması planlaşdırılır.
Sosial müavinət və təqaüdlə
rin təyinatı sistemi tam
proaktiv qaydada qurula
Sosial təcrid rejimi ilə əlaqədar 360
caq və bu prosesin gələn
min nəfəri əhatə edən ünvanlı döv
il başa çatdırılacağı və
nəticə etibarı ilə əmək,
lət sosial yardımın verilməsi sadə
məşğulluq, sosial müdafiə
ləşdirilərək, yardım almaq müddəti
üzrə xidmətlərin (132 xid
isə heç bir diaqnostika aparılmadan
mət) elektronlaşdırılması
avtomatik olaraq uzadıldı. Karan
səviyyəsinin 2021-ci ildə
tin günlərində ünvanlı sosial yardım 76%-ə çatacağı nəzərdə
tutulur.
alan ailələrin sayı daha 10 min arta
VI çağırış Milli Məcli
raq 82 minə çatdırıldı.
sin yaz və növbədənkə
nar sessiyalarında sosial
sahəni əhatə edən bir neçə qanuna
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli
vətəndaşların sosial müdafiəsini
yinin hazırladığı “e-sosial” portalı
daha da gücləndirən dəyişikliklər
geniş funksional imkanlara malik
edilmişdir.
olmaqla, pandemiya dövründə so
Azərbaycan Prezidentinin so
sial dəstək tədbirlərinin təşkilində
sialyönümlü siyasətinin məğzi də
mühüm rol oynadı.
ondan ibarətdir ki, iqtisadiyya
Portal birdəfəlik ödəmə ilə bağ
tımız inkişaf etdikcə, əhalimizin
lı yüz minlərlə müraciətin müx
sosial müdafiəsi də gücləndirilsin,
təlif dövlət orqanlarına məxsus
yəni iqtisadiyyatdan əldə olunan
elektron informasiya bazalarından
gəlirlər əhalinin sosial müdafiəsi
inteqrasiya şəraitində emalını,
nə, sosial rifah halının güclənməsi
təhlil və qiymətləndirilməsini tə
nə yönəldilsin.
min etdi. Beləliklə, portal heç bir
Ona görə də:
məmur-vətəndaş təması olmadan
...Bu gün Azərbaycan vətəndaşı
istifadəçilərinə onlar barədə top
inamlı və sabahından arxayındır.
lanmış sosial məlumatlara çıxış və
...O, inanır ki, Azərbaycan döv
100-dən çox sosial xidmət növün
ləti hər an Azərbaycan vətəndaşı
dən yararlanmaq imkanı verir.
nın yanındadır.
Ötən il tam şəkildə istifadəyə
...O, inanır ki, cənab Prezident
təqdim edilən “Məşğulluq” altsis
hər an Azərbaycan vətəndaşının
temi dövlət məşğulluq xidmətləri
sosial rifahının güclənməsi barədə
nin çevikliyini və əmək bazarı işti
düşünür və sosial müdafiə dövlət
rakçıları üçün real vaxt rejimində
başçısının diqqəti və nəzarəti altın
əlçatanlığını, effektivliyini, əmək
dadır.
bazarında rolunun artırılmasını
yaların tətbiqinə önəm verməsidir.
Bu baxımdan sosial müdafiə və
sosial xidmət sahəsində innovativ
yanaşmaların və texnologiyaların
uğurlu tətbiqini bütövlükdə dövlət
idarəetməsi sisteminin uğurla
rı kimi xarakterizə etməliyik. Bu
sahələrdə idarəçiliyin və əhaliyə
xidmətlərin elektron infrastruktu
runun qurulması, innovativ yeni
liklər olaraq proaktiv xidmətlərin
yaradılması və dairəsinin getdikcə
genişləndirilməsi istiqamətində
mühüm addımlar atılır. Əmək və
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Azərbaycan dövlətinin qadın siyasəti:

DÜNƏN VƏ BU GÜN

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
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Tamam Cəfərova
MilliMəclisindeputatı
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
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kişi və qadın bərabərliyinin təmin olun
masına xidmət edirsə, məişət zorakılığı
ilə bağlı qanun müəyyən stereotiplərin
qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rola
malikdir.
Dövlət qadın siyasətinin reallaş
masında Azərbaycanın qeyri-hökumət
təşkilatları da fəallıq nümayiş etdirir
lər. Ölkəmizdə qadın problemləri üzrə
ixtisaslaşmış təxminən 100-ə yaxın QHT
fəaliyyət göstərir və onlar dövlət tərəfin
dən yüksək səviyyədə dəstəklənirlər.
Birmənalı şəkildə demək olar ki,
respublikamızda gender bərabərliyi
nin təminatına dövlət qayğısı sayəsində
bu gün Azərbaycan qadını ölkəmizin
ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oy
nayır; lider qadınlar, sahibkar qadınlar
yetişir. İqtisadiyyatda, siyasətdə, elmdə,
təhsildə, bir sözlə, bunu hər sahədə
görmək olar. Hökumətdə, nazirliklərdə,
Milli Məclisdə qadınlarımızın fəallığı
artmaqda davam edir. Bələdiyyə orqan
larında qadınların təmsilçiliyi 39 faizə,
parlamentdə qadın millət vəkillərimizin
sayı 22 nəfərə çatıb. Bu, ictimai fəaliyyətə
qadınların marağının artmasının göstə
ricisidir. Sevindirici haldır ki, müstəqil

“

rına vətənə, xalqa xidmətdə
örnəkdir. Mehriban xanım qısa
müddətdə dünyada ən işgü
zar qadın imicinə sahib olub,
müasir Azərbaycan qadınının
ideal obrazını yaradıb.
Mehriban Əliyevanın
timsalında Azərbaycan qadını
həm də fəal siyasi xadimdir,
ölkəmizi dünyada tanıdan və
tənpərvər vətəndaşdır. Bu gün
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, YUNESKO və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyeva öz geniş fəaliyyəti ilə bey
nəlxalq aləmdə Azərbaycan qadınının
nüfuzunu daha da yüksəklərə qaldırır.
Onun çoxşaxəli fəaliyyətinin əsasında
xalq sevgisi, vətənpərvərlik, bəşəri ideal
lara sadiqlik, zərif humanizm dayanır.
Mehriban Əliyevanın humanizmi sərhəd
tanımır, dünyanın ən ucqar bölgələrində
onun xeyirxahlığından, humanizmindən
danışırlar. Bunun nəticəsidir ki, Mehri
ban xanım onlarla dövlətin, beynəlxalq
təşkilatın ən ali mükafatlarına, təltifl ərinə
layiq görülmüşdür. Onun fəaliyyətini

Cəmiyyətdə qadınların üzərinə
daim çox böyük vəzifələr
düşür, onların işi həmişə
ağırdır. Ancaq onlar bu vəzifələri
şərəflə yerinə yetirir və həmişə
olduğu kimi indi də cəmiyyətdə
aparıcı rol oynayırlar”.
Heydər Əliyev

Azərbaycanın tarixində ilk dəfə Milli
Məclisin Sədri xanım - Sahibə Qafarova
seçildi.
Ölkəmizdə qadın hərəkatının və
dövlət qadın siyasətinin inkişafında
və yeni mərhələyə keçməsində, qa
dın hüquqlarının qorunması ilə bağlı
qanunvericilik bazasının zənginləşmə
sində və qadınlarımızın dünyada ən
yüksək səviyyədə  təmsil olunmasında
Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın müstəsna xidmətləri vardır.
O, özünün peşəkar fəaliyyəti, zəngin təc
rübəsi, böyük humanizmi və hadisələrə
genişmiqyaslı baxış bucağı ilə dövlətçilik
tariximizdə “Birinci Xanım” İnstitutu
formalaşdırmaqla Azərbaycan qadınla
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HÜQUQ
rinə qatıla, avtomatla müharibəyə çağırış
xarakterli şəkil çəkdirib paylaşa bilər.
Yalnız etibarsız, siyasətdə riyakar bir baş
nazirin xanımı, Sorosun “gəlini” hərbi
paltarda, bir neçə qadını da başına yığıb
əlində Kalaşnikov avtomatı sülhü hədəf
alaraq bölgədə sabitliyi, 30 ilə yaxındır
aparılan sülh danışıqlarını və ATƏT-in
Minsk qrupunun bütün səylərini ayaqlar
altına salıb puç edə bilər. Halbuki, cəmi
2 il əvvəl azərbaycanlı qadınlardan sülhə
töhfə vermələrini istəyən Ermənistanın
birinci xanımı indi də hərbi geyimdə 1015 erməni qadınla bərabər işğal etdikləri

qiymətləndirən bir çox xarici ölkələrin
tanınmış siyasətçiləri, ictimai xadimləri
qeyd edirlər ki, “Mehriban Əliyeva Şərq
ölkələrində siyasətin yalnız kişilərin işi
olması barədə stereotipləri uğurla təkzib
edir”.
100 il bundan əvvəl Azərbaycan
Şərqdə qadınlara seçki hüququ verilən
ilk ölkə kimi tarixə düşmüşdür. Fəxrlə
deyə bilərik ki, bu gün, yəni 100 il sonra
Mehriban xanımın  simasında  Azərbay
can dünyaya yeni lider qadın, siyasətçi
qadın, rəhbər qadın obrazı təqdim edir.
Bəli, taleyin xoşbəxtliyidir ki, Azər
baycan xalqının Mehriban Əliyeva
kimi övladı, Azərbaycan cəmiyyətinin
şansıdır ki, Mehriban Əliyeva kimi qa
dın xadimi, Azərbaycan qadınlarının
şansıdır ki, Mehriban Əliyeva kimi lideri
və müstəqil Azərbaycan dövlətinin uğu
rudur ki, Mehriban Əliyeva kimi Birinci
vitse-prezidenti vardır. Mehriban xanım
ailə başçısı, ictimai fəal, mənəvi-əxlaqi
dəyər təmsilçisi və dövlət idarəçiliyində
yüksək vəzifə sahibi kimi bir nümunədir.
Vurğulanan kontekstdə Prezident
İlham Əliyevin aşağıdakı fikri çox ak
tualdır: “Tariximizin hər bir dövründə
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Mehriban Əliyevanın timsalın
da Azərbaycan qadını həm də fəal
siyasi xadimdir, ölkəmizi dünyada
tanıdan vətənpərvər vətəndaşdır.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və İSESKO-nun xoşmə
ramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva
öz geniş fəaliyyəti ilə beynəlxalq
aləmdə Azərbaycan qadınının nüfu
zunu daha da yüksəklərə qaldırır.

qadınlarımız cəmiyyətin sar
sılmaz mənəvi dayağı olmuş,
ölkəmizin bugünkü simasının
müəyyənləşməsi üçün böyük
fədakarlıqlar göstərmişlər”.
Mehriban xanım Əliyeva
məhz bu qüdrətdə olan Azərbaycan qa
dını nümunəsidir. Bəli, Mehriban xanım
Əliyeva hər bir Azərbaycan qadını üçün
örnəkdir.
Mehriban xanım Əliyeva Azərbay
canın Birinci xanımı və Birinci vitse-pre
zidenti kimi milli səviyyədəki işləri ilə
dünya miqyasındakı fəaliyyətini uyğun
laşdırır və bu əsasda bütün dünyada
böyük nüfuz qazanıb.
Amma birinci xanım statusunu da
şıyan bəzi qadınlar öz məsuliyyətlərini
dərk etmirlər  və başqalarına nümunə
olmaları bir yana, hərəkətləri ilə qınaq
obyektinə çevrilirlər. Onlar qadınlara xas
olan mərhəmət, xeyirxahlıq, humanizm,  
sülhsevərlik hisslərini unudub, özlərini
terrorçu kimi aparırlar. Əlbətt ə ki, ancaq
faşizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə qal
dıran ölkənin “birinci ledi”si öz terrorçu
təfəkkürü ilə işğal etdikləri torpaqlardakı
qanunsuz hərbi birləşmələrin təlimlə

Azərbaycan ərazisi olan Qarabağda sila
hı bizə tuşlayıb, gizli hədəfə alıb. Doğru
dan da, “Ərlə arvadın torpağı bir yerdən
götürülüb”. Anna Akopyan bir daha sü
but etdi ki, onlar “sülh göyərçini” deyil,
müharibə qırğılarıdır. “Birinci ledi”nin
sülh fəlsəfəsinə zidd olan bu maskaradı,
hətt a öz ölkəsində haqlı olaraq gülüş hə
dəfinə çevrildi. Çünki o, dünyada hərbi
forma geyərək, əldə avtomat  “sülh kam
paniyası” təşkil edən ilk şəxsdir.
Müharibə sözü analığın fəlsəfə
sinə ziddir. Azərbaycan qadınları da
müharibə istəmirlər. Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti və Birinci xanımı
Mehriban Əliyeva deyir ki, “gündəlik
fəaliyyətimizdə insansevərlik, mər
həmət, qarşılıqlı hörmət, mehribanlıq
unudulmamalıdır. Ən yüksək qələbələri
əldə etmək, ən böyük zirvələrə qalxmaq
üçün məhz bu mənəvi dəyərlər uca tu
tulmalıdır”.
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Dünya ümumi düşmənlə –
COVID-19-la savaşda

Rəşad Mahmudov
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsi sədrinin müavini

Ö

tən ilin dekabrında
Çinin Hubey əyalətinin
Uhan şəhərində  aşkar
lanmış və dünyanı  bürüyən yeni
növ koronavirusa 31  milyondan
çox insan yoluxmuş və pandemiya
sәbәbindәn indiyәdәk  960 min
dən artıq insan həyatını itirmişdir.  
“Röyters” agentliyi tərəfindən apa
rılan son hesablamalara  əsasən,
hər gün koronavirusdan 5900-ə
yaxın insan həyatını itirir. Başqa
sözlə, dünyada saatda 247 və hər
15 saniyədə isə 1 nəfər ölür.
Ümumdünya Səhiyyə Təş
kilatının verdiyi məlumata gö
rə, bu dəhşətli ölüm kabusu 188
ölkəni bürümüşdür və onun nə
vaxt qurtaracağı  məlum deyildir.  
Dünyadakı pandemik situasiya o
dərəcədə ciddi və ağırdır ki, artıq
bir sıra ölkələr daha böyük fəla
kətlə üzləşməmək üçün mühüm
tədbirlər görmək məcburiyyətin
də qalıblar və bu barədə ÜST-ün

baş direktoru Tedros Qebreyesus
da Cenevrədəki son brifinqində
dünya üçün həyəcan təbili çalıb. O,
COVID-19-u dünya səhiyyəsi üçün
ən ağır situasiya adlandırıb. Baş
direktor brifinqdə bildirib ki, dün
ya səhiyyəsində qlobal fövqəladə
vəziyyət altıncı dəfə baş verir və bu
virus ən ağırı hesab olunmalıdır.
Onun sözlərinə görə, son altı həf
tədə yoluxmaların sayı nəzərəçar
pacaq dərəcədə çoxalıb, ölənlərin
və yoluxanların sayı iki dəfə artıb.
ÜST rəhbəri hesab edir ki, korona
virusun sürətlə yayılmasının qar
şısını almaq, yaxud onu zəiflətmək
üçün yoluxanların təcrid edilməsi,
davamlı test aparılması və düzgün
müalicə vacibdir. “Məsafə saxlayın,
əllərinizi yuyun, ictimai yerlərə,
qapalı məkanlara girməyin, tövsiyə
olunan yerlərdə maska taxın”, -
deyə baş  direktor söyləyib. Onun
bəyanatında bu tədbirlər həyata
keçirilməsə, bizi daha böyük fəla
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kətlər və ölüm gözlədiyi ilə bağlı
xəbərdarlığı dünya dövlətlərini
narahat etməyə başlayıb. Elə bu
səbəbdən son vaxtlar Avropa ölkə
lərinin əksəriyyətində, hətta təmiz
havada belə qoruyucu maskalar
dan istifadə məcburi olub. Əlbəttə,
bu da təbiidir. Axı COVID-19 viru
su əsasən yaxın məsafədə  olarkən
ötürülür, öskürmə, asqırma za
manı xırda damcılar öz yoluxucu
“işini” görür, ara məsafənin  az
olduğu  hava boşluqlarını sürətlə
doldurur və yayılır. Koronavirusa
yoluxan adam simptomları  ilk üç
gün müddətində hiss edir,  bəzən
simptomlar olmadan da yoluxma
baş verə bilir. Buna görə də profi
laktik tədbirlər çərçivəsində verilən
tövsiyələrə əməl etmək hamımızın
vətəndaşlıq borcudur.
Bu gün bütün dünyada ha
kimiyyət orqanları profilaktik  
tədbirlər görür və yoluxmanın
artmaması  üçün karantin tədbir
ləri həyata keçirir, riskli sahələrə
nəzarəti gücləndirirlər.
Azərbaycan da dünyanın bir
parçası olaraq yoluxmadan qaça bil
mədi, ümumi bəla bizi də ağuşuna
aldı. Lakin qətiyyətlə bildirirəm ki,
əgər biz vaxtında preventiv tədbir
lər görməsəydik, bəzi ölkələrdəki
kimi itkilərimiz qat-qat çox olardı.
Pandemiya daha ciddi sosial-iqti
sadi böhrana, psixoloji sarsıntılara
gətirib çıxara bilərdi. Bu fəsadlarla
indiyə qədər ən ciddi müqavimət
gücü nümayiş etdirən ölkələr sıra
sında Azərbaycan Respublikasının
adı müsbət mənada fərqlənən və
öndə gedən ölkələrdəndir.
Koronavirusun yayılmağa baş
ladığı ilk gündən ölkəmizin bütün
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resursları səfərbər edildi.  Dövlət
başçımız İlham Əliyevin tutduğu
xətt və siyasət təkcə rəhbəri olduğu
xalqın deyil, həm də bütün bəşə
riyyətin xilasına yönəlmiş məqsəd
yönlü siyasi strategiya oldu;  bu ad
dım indi də beynəlxalq qurumlar
tərəfindən  təqdir edilməkdədir.
Virusun kütləvi şəkildə yayıl
masının qarşısının alınması, vətən
daşların sağlamlığının maksimum
dərəcədə qorunması istiqamətində
qəbul edilən mühüm qərarlar, bu
istiqamətdə uğurla həyata keçiri
lən davamlı, düşünülmüş tədbirlər
ölkə ictimaiyyətinin ən müxtəlif
təbəqələri arasında dərin razılıq
hissi ilə qarşılandı; bu isə o
deməkdir ki, dövlətlə xalq
birlikdədir, xalqın müdrik
liderinin real gücü tarixin ən
çətin dönəmlərində üzə çıxır
və bu ağır dövrdə bir daha
sübut etdik ki, “biz birlikdə
güclüyük!”
Bu gün də bu dəhşətli
fəlakətlə mübarizəyə ön
dərlik edən ölkə rəhbərinin
və Birinci xanım Mehriban
Əliyevanın titanik səyləri öz
nəticəsini verməkdədir.
Pandemiya dövründə
Milli Məclis Prezident İlham
Əliyevin birbaşa rəhbərliyi
və nəzarəti altında Azərbay
canda koronavirus pandemi
yasına qarşı həyata keçirilən
tədbirlərdə yaxından iştirak
etdi, əhalinin sağlamlığı naminə
üzərinə düşən böyük məsuliyyəti
yüksək səviyyədə ortaya qoydu.
Azərbaycan parlamenti bir daha
cəmiyyətlə, dövlətlə, möhtərəm
Prezidentlə birlikdə olduqlarını nü
mayiş etdirdi və buna görə də baş
da spiker Sahibə Qafarova olmaqla
bütün deputat həmkarlarıma, Milli
Məclis Aparatının əməkdaşlarına
minnətdarlığımı bildirirəm.
Qlobal bəla ilə mübarizənin əsas
prinsiplərindən biri insan qrup
larını virusa yoluxmaqdan təcrid
etməkdir. Bunun üçün ölkəmizdə
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ilk öncə “Evdə qal, Azərbaycan!”
şüarı fəal şəkildə təbliğ olundu və
maarifləndirmə işlərinə başlanıldı.
Bütün proses boyunca müşahidə
etdiyim əsas məqam ondan iba
rət idi ki, dövlətimiz insanların bu
prinsiplərə şüurlu şəkildə riayət
etməsi, təhlükənin miqyasını başa
düşməsi üçün bütün imkanlarını
səfərbər etmişdir. Nazirlər Kabi
neti yanında Operativ Qərargahın
tətbiq etdiyi qadağa və məhdudiy
yətlərin tətbiq olunma səbəbləri,
prinsipləri geniş şəkildə cəmiyyətə
izah edilməkdədir.
Bütün qonşu ölkələrlə sərhəd
lərin bağlanması və martın 24-də

tətbiq olunan karantin rejimi əsas
iqtisadi fəaliyyətlərin dayanma
sı ilə nəticələndi. Dövlət və büdcə
təşkilatlarında çalışanlar öz əmək
haqlarını almağa davam etsələr də,
bəzi müəssisələrdə maaşlar dövlət
yardım paketi ilə kompensasiya
olunsa da, karantin rejimi rəsmi
əmək müqaviləsi olmayan işçilərə,
qeydiyyatsız çalışanlara, rəsmi işçi
statusu olmayanlara mənfi təsir
etdi.
Pandemiya Azərbaycanda sə
hiyyə sahəsində də sürətli remo
delləşdirmə proseslərini gündəmə

gətirdi. Bizim səhiyyə siyasətimiz
yalnız Azərbaycan vətəndaşı
nın sağlamlığının qorunmasına
və onun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə deyil, eyni
zamanda, fövqəladə və gözlənil
məz hadisələrdən müdafiə edilmə
sinə hesablanıb.
Qeyd etdiyim kimi, virusla
bağlı Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargah yaradılandan
sonra dərman preparatlarının
alınmasına 10 milyon manat vəsait
ayrıldı. Xəstəliyi aşkar etmək üçün
testlərin ölkəmizə gətirilməsi öz
həllini tapdı. Həmçinin apteklərdə
maskaların çatışmazlığı kimi halla

Qlobal bəla ilə mübarizənin
əsas prinsiplərindən biri insan
qruplarını virusa yoluxmaq
dan təcrid etməkdir. Bunun
üçün ölkəmizdə ilk öncə
“Evdə qal, Azərbaycan!” şüarı
fəal şəkildə təbliğ olundu
və maarifləndirmə işlərinə
başlanıldı. Bütün proses bo
yunca müşahidə etdiyim əsas
məqam ondan ibarət idi ki,
dövlətimiz insanların bu prin
siplərə şüurlu şəkildə riayət
etməsi, təhlükənin miqyasını
başa düşməsi üçün bütün im
kanlarını səfərbər etmişdir.
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rı yaradanlara, süni şəkildə qiymət
artımına yol verənlərə qarşı ən cid
di cəza tədbirləri tətbiq edildi.
Pandemiya ilə bağlı vəziyyətin
gedişatı, müşahidələr və gerçəklər
onu deyir ki, Azərbaycan səhiyyə
si və səhiyyə işçiləri bu sınaqdan
daha alnıaçıq çıxdılar və hazırda
bu sahədə ciddi irəliləyişlər görün
məkdədir.
Ölkədə yeni modul tipli xəstə
xanalar sürətlə inşa edildi, xaric
dən müasir avadanlıqlar gətirildi,
demək olar ki, bütün ölkə xəstəxa
naları pandemiya ilə mübarizəyə
qoşuldu. Həkimlərimiz, tibb işçi
lərimiz - bütün personal öz baca
rıq və qabiliyyətlərini, həyatlarını
ortaya qoydular, fədakar hərəkətlə
ri ilə bir daha isbatladılar ki, onlar
üçün insan sağlamlığı, həyat eşqi
ən müqəddəs işdir. Bu günə kimi
həftələrlə evinə getməyən, doğ
malarını görməyən  həkimlərimiz
var. Onlar qorxulu virusa yoluxan
xəstələri sağaltmaq üçün gecə-gün
düz çalışırlar.
Heç şübhəsiz ki, səhiyyə sahə
sində kadr islahatları və tibb müəs
sisələrinin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi, yeni tibbi texnolo
giyaların tətbiqi və həkimlərə gös
tərilən dövlət qayğısı da mühüm
rol oynadı.
Pandemiyaya qədər ölkəmizdə
750-dən artıq yeni tikilmiş və ya
əsaslı təmirdən çıxmış tibb müəs
sisəsi müasir avadanlıqlarla təmin
olunmuşdu. Tibb müəssisələrinin
sürətli təmiri, bərpası, regionlarda
diaqnostika mərkəzlərinin tikilə
rək istifadəyə verilməsi, xüsusilə
uşaqların bütün tibbi xidmətlərlə
ən yüksək səviyyədə əhatə olun
ması səhiyyə sahəsindəki islahatla
rın əsas istiqamətləri idi. Aparılan
islahatlar, maddi-texniki bazanın
təkmilləşdirilməsi, təchizat və kadr
hazırlığı ilə bağlı görülən işlər də
pandemiya dövründə öz bəhrəsini
verdi. Məhz bu amillərin nəticəsi
dir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşki
latı Azərbaycanda bu sahədə atılan

addımları təqdir etdi. Ölkəmizin
təcrübəsi digər ölkələrə nümunə
göstərildi.
Cənab Prezidentimiz tibb iş
çilərinin pandemiya dövründəki
gərgin və yorulmaz fəaliyyətlərini  
yüksək dəyərləndirib və çıxışları
nın birində vurğulayıb: “Xüsusilə
həkimlərin fəaliyyətini, fədakar
lığını qiymətləndirmək istərdim.
Azərbaycan xalqı həkimlərin fəda
karlığına çox yüksək qiymət verir.
Mən də bir daha bütün həkimlərə
minnətdarlığımı bildirmək istə
yirəm. Onlar öz həyatlarını risk
altına atırlar. Onlar aylarla öz ailə
üzvlərini görə bilmirlər və çox ağır
şəraitdə xüsusi geyimlərdə gecəgündüz xəstələrin yanındadırlar,
onların həyatını xilas edirlər. Bizdə

Dövlət başçımız İlham Əliyevin tut
duğu xətt və siyasət təkcə rəhbəri
olduğu xalqın deyil, həm də bütün
bəşəriyyətin xilasına yönəlmiş məq
sədyönlü siyasi strategiya oldu;  bu
addım indi də beynəlxalq qurumlar
tərəfindən  təqdir edilməkdədir.

ölüm səviyyəsinin çox aşağı olma
sı, ilk növbədə həkimlərin peşəkar
lığı, fədakarlığı hesabınadır”. Bu
sözlər bizim məsuliyyət hissimizi
daha da artırır, gələcək fəaliyyəti
mizi daha düzgün və məqsədyön
lü qurmağa səsləyir.
Bununla belə, qeyd etməliyəm
ki,  COVID-19 virusu ilə mübari
zədə qısa müddətdə əldə edilən
dərslərdən biri sağlamlıq sistem
lərini istənilən gələcək təhdidlərə
hazırlamaqdır. Buraya logistik  
planlaşdırmadan tutmuş, xəs
təxanalarda xalat, maska, əlcək,
oksigen və dərman maddələrinin
konservasiya edilməsi də aiddir.
Gələcəkdə vaksinlərin ölkəyə gəti
riləcəyi və onun həyata keçiriləcəyi
dönəmdə bu sahədə xüsusi hazır
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lıqlı tibb işçilərinə ehtiyac
yaranacaq.
Yeni virusun meydana
çıxması, hətta bu sahədə
təcrübəsi olan güclü dövlətlərin
də səhiyyə sistemində boşluqla
rın olmasını göstərdi.  Buna görə
də düşünürəm ki, arxayınlaşmaq
qətiyyən yolverilməzdir, çünki bə
şəriyyətin canına işləmiş bu qorxulu
koronavirus hələ bundan sonra da
ha çox  sosial-iqtisadi problemlərə
təkan verə bilər, dünyada siyasi və
sosial gərginliklər mənbəyi kimi çı
xış edə bilər, xalqların sağlam həyat
tərzi üçün əlavə risklər yarada bilər.
Hazırkı durum belədir və zən
nimcə, koronavirus pandemiyası
nın ikinci dalğası da qaçılmazdır.
Son günlər dünya ölkələrindən
gələn həyəcanlı xəbərlər də bunu
deməyə əsas verir. Səhiyyəsinə,
iqtisadiyyatına və ümumiyyətlə,
həyat səviyyəsinin göstəriciləri
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AKTUAL

nə görə ən qabaqcıl dövlətlər belə
yoluxmanın sürətlə artmasının
qarşısında aciz qalırlar. Doğrudur,
vaksinlərin yaradılması istiqamə
tində də sürətli işlər gedir. Lakin
hələ ki, bu kabus bəşəriyyətin başı
üstündə dolaşmaqda davam edir.
Azərbaycanda karantin rejimi
nin tətbiqi nəticəsində vəziyyəti
nəzarət altında saxlamaq mümkün
olsa da, son vaxtlar bəzi yum
şaldılma tədbirləri epidemioloji
situasiyanın pisləşə biləcəyi ehti
malını ortaya qoyur. Biz geniş xalq
kütlələrinin intensiv məlumatlan
dırılması, əhalinin tibbi maarif
ləndirilməsinin davam etdirilməsi
kimi tədbirləri gücləndirməliyik,
xəstəliyin yayılma sürətinin art
maması  üçün, səhiyyə sistemini
pandemiyanın kəskin arta biləcəyi
hallar üçün hazır vəziyyətə gətir
mək məqsədi ilə əlavə tədbirlər
həyata keçirməliyik.
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Bundan başqa, epidemiolo
ji vəziyyətə nəzarət etmək üçün
ən effektli vasitə  əhalinin həssas
qrupunun vaksinasiyasıdır. Hesab
lamalar göstərir ki, əhalinin ilkin
olaraq 20-30%-nə peyvənd vurul
ması epidemioloji vəziyyətə eff ek
tiv nəzarət etmək  üçün kifayətdir.
Lakin aparıcı vaksin istehsalçıları
artıq çoxsaylı sifarişləri əvvəlcədən
qəbul etdiklərindən və bu tələbin
həcminin onların istehsal imkanla
rından çox  olmasını nəzərə alsaq,
növbəti sifarişləri tezliklə tam tə
min etmək mümkün olmaya bilər.
Buna görə də,  vaksinlərin əlça
tanlığını təmin etmək məqsədi ilə
2010-cu il  sentyabrın 15-də İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agent
liyi və GAVİ (Global Alliance for
Vaccines) təşkilatı arasında saziş
imzalanıb. Bu sazişə əsasən bütün
tələblərə cavab verən peyvənd is
tehsal olunduqda tez bir zamanda

başqa üzv ölkələr kimi Azərbaycan
da peyvəndlə təmin olunacaqdır.
Dövlətimizin virusla mübarizə
də müəyyənləşdirdiyi əsas taktiki
yol bəllidir - insanların özlərini
qorumaqla dövlətə dəstək olmaq!
Bir çox ölkələrdən fərqli olaraq
Azərbaycan dövləti əhalini təhlükə
qarşısında tək qoymaq niyyətindən
tamam uzaqdır. Xüsusən yaşlı nəs
lin qorunması, diqqət mərkəzində
saxlanılması bu qarışıq dünyanın
amansız epidemik çağında əsl hu
manizm nümunəsidir.
Azərbaycan vətəndaşı bilməli
dir ki, COVID-19 xəstəliyi uzun
müddətli prosesdir. Buna görə də
hamı öz dövlətinin yanında ol
malı, hamının ürəyi vətənlə birgə
döyünməli və nəhayət, hamı öz
vətəndaş məsuliyyətini anlama
lı, mövcud karantin qaydalarına,
şəxsi gigiyenaya, zəruri profilaktik
qaydalara əməl etməlidir.
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İQTİSADİYYAT

Banklara
eti̇mad artacaq
təhlil aparsaq,
icra edilən işlərin
əhatəsinin geniş
olduğunu görə
rik. Bu il ərzində
Milli Məclisdə banklarla bağlı
dünya bazarla
geniş qanun paketi hazırlanır. Bu
rında neftin qiymətinin düşməsi
paketə bir sıra vacib məsələlər daxil
fonunda ikinci rübdə manata olan
edilmişdir və nəticədə vətəndaşla
təzyiq bir qədər yüksəldi, əhalinin
rın banklara etimadı yüksələcəkdir.
müəyyən hissəsi dərhal özlərin
2020-ci ilin əvvəllərində koro
də olan vəsaitləri xarici valyutaya
navirus infeksiyasının yayılması
çevirməyə başladı. Lakin peşəkar
müxtəlif ölkələrdə əhalinin sağ
şəkildə təşkil edilmiş mexanizm
lamlığı ilə bağlı risklər yaratdı,
lər - bankların valyutaya olan
dünyanın iqtisadi-siyasi həyatında
tələbinin vaxtında qarşılanması,
ciddi dəyişikliklərə yol açaraq iq
sui-istifadə hallarının qarşısının
tisadiyyatın bütün sektorlarına öz
alınması müəyyən
insanlarda ma
natın məzənnəsi
Banklara nəzarət mexanizmlərində
ilə bağlı yaranmış
yeni təkmil metodların tətbiq olun
ajiotajı dayandırdı.
ması artıq günümüzün tələbidir.
Fikrimcə, bu, əldə
Banklarda toplanan vəsaitlərin iqtisa
edilməli olan nəti
diyyatın real sektoruna asan şəkildə
cələrdən ən vacibi
idi. Hazırda iqtisa
transmissiya edilməsi iqtisadi inkişaf
diyyatda makroüçün əsas mənbədir.
iqtisadi sabitliyin
möhkəmlənməsi
üçün müvafiq tədbirlər həyata ke
təsirini göstərdi. Turizm sektoru
çirilməkdədir.
nun çətin vəziyyətə düşməsi, neft
2016-cı ildən başlayaraq bankla
qiymətlərinin enməsi, dünya üzrə
ra və milli valyutaya olan etimadı
həm istehsal, həm də istehlak həc
yüksəltmək üçün atılan addımlar
minin azalması və digər bu kimi
öz müsbət nəticələrini göstəriblər.
faktorlar iqtisadiyyatın qan damar
Belə ki, banklardakı əmanətlərin
ları hesab edilən bank sektoruna
xarici valyutada olan payı son 4 il
da öz təsirini göstərdi.
də 80%-dən 53%-ə qədər enmişdir.
Vəziyyətə iqtisadi tərəfdən ba
Dövlət başçısının apardığı islahat
xaraq ölkədə atılmış addımlar üzrə
ların əhatə etdiyi bank sektoru da
Tahir Mirkişili
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri
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bu dövrdə təkmilləşmələrə mə
ruz qalmışdır. Banklarda davamlı
sağlamlaşdırma tədbirləri həyata
keçirilmişdir.
İqtisadi islahatların sürətlə apa
rılması, struktur dəyişikliklərinin  
baş verməsi, iqtisadi münasibətlər
də texnologiyaların xüsusi əhəmiy
yət kəsb etməsi bank sahəsində
mövcud olan qanunverici aktların
da təkmilləşməsini tələb edir. Bir
neçə bankın ləğvi prosesində or
taya  çıxan məsələlərin həlli üçün
mövcud mexanizmlərin təkmilləş
dirilməsi vacibdir.
Eyni zamanda, banklara nəza
rət mexanizmlərində yeni təkmil
metodların tətbiq olunması artıq
günümüzün tələbidir. Banklarda
toplanan vəsaitlərin iqtisadiyyatın
real sektoruna asan şəkildə trans
missiya edilməsi iqtisadi inkişaf
üçün əsas mənbədir. Post-pan
demiya dövründə Azərbaycanın
iqtisadi inkişafını təmin edəcək
əsas amillər özəl sektorun inkişafı
və investisiyalar olacaqdır. Bu iki
amil arasında sürətli və əhatəli əla
qənin təminində bankların müstəs
na rolu olmalıdır. Buna görə hesab
edirik ki, bank sahəsində qanun
vericilik bazasının təkmilləşməsi
iqtisadiyyatın sürətli inkişafı üçün
dövlət tərəfindən reallaşdırılan
islahatların effektivliyini yüksəldə
cək, iqtisadi artımın davamlılığının
təminində bu sektorun real təsir
imkanlarını daha da artıracaqdır.
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TƏNZİMLƏMƏ

Lombardların fəaliyyəti
qanunla tənzimlənəcək
Lombard fəaliyyətində olan neqativ hal
ların çoxluğunu nəzərə alaraq bu sekto
run səmərəliliyinin artırılması məqsədi
ilə, eləcə də istehlakçıların hüquqlarının
qorunması üçün “Lombardlar haqqın
da” qanun layihəsi hazırlanıb və 2019cu il sentyabrın 30-da Milli Məclisdə
ikinci oxunuşda qəbul edilib. Qanun
layihəsini üçüncü oxunuşa hazırlamaq
dan ötrü işçi qrupu yaradılıb və layihə
üzərində əsaslı iş gedib.

L

ombard dedikdə, daşınar
əşyaların girov qoyul
ması müqabilində fiziki
şəxslərə qısamüddətli kreditlərin
verilməsini həyata keçirən hüquqi
şəxs başa düşülür. Adətən əhali
nin aztəminatlı təbəqəsi təcili pula
ehtiyacı olduğu zaman əsasən
qızıl-zinət əşyalarını girov qoyub,
müqabilində lombardlardan pul
götürürlər. Sosioloji sorğuların
nəticələri göstərir ki, lombardlara
münasibətdə mənfi rəylər müsbət
məqamlardan qat-qat çoxdur. Bu
na baxmayaraq, onların xidmətinə
bütün dövrlərdə tələbat var və son
vaxtlar lombard kreditlərinin həc
mində artım da müşahidə edilir.
Məlum olduğu kimi, Azərbay
can Respublikası Prezidentinin
2019-cu il 28 noyabr tarixli 1616
saylı sərəncamı ilə maliyyə bazar
larında fəaliyyət göstərən sub
yektlərə nəzarət və tənzimləmə
funksiyası Mərkəzi Banka həvalə
edilib. Bununla əlaqədar qanun
layihəsi bir daha Mərkəzi Bankla
birgə Milli Məclisin İqtisadi siya
sət, sənaye və sahibkarlıq komitəsi
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Əli Məsimli
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsi sədrinin müavini

üzvləri ilə müzakirə edilib, layihə
ilə bağlı Mərkəzi Bankın, habelə
deputatların ikinci oxunuş zamanı
səsləndirdikləri rəy və təkliflər nə
zərə alınaraq təkmilləşdirmə işləri
aparılıbdır. İşçi qrupu həm ikinci
oxunuş zamanı qaldırılan məsələ
ləri analız edib, həm də mövcud
vəziyyətin tam araşdırılması üçün
lombard işlədənlərin özü ilə də
görüşlər keçirib. Bu prosesdə lom
bardların fəaliyyətini tənzimləyən
xarici qanunvericilik də bir daha
nəzərdən keçirilib; əldə olunan
məlumatlar və müzakirələr nəticə
sində ikinci oxunuşla müqayisədə
qanun layihəsində xeyli dəyişiklik
edilib.
Layihə üzərində əsasən iki
istiqamətdə təkmilləşdirmə işləri
aparılmışdır.
Birincisi, lombard xidmətlərin
dən istifadə edən borcalanın hüqu
qi müdafiəsinin gücləndirilməsi:
l kreditin aylıq faiz dərəcəsi ilə
yanaşı, illik faiz dərəcəsinin
də borcalana bildirilməsi tələ
binin müəyyən edilməsi;
l faiz dərəcələri və digər ödə

nişlərin yalnız borcun qalıq
məbləğinə hesablanması tələ
binin təsbit olunması;
l lombard tərəfindən kənar
şəxslərdən maliyyənin yalnız
təminat müqabilində cəlb edi
lə bilməsi;
l nağdsız qaydada da kredit
lərin alınması imkanlarının
yaradılması;
l kreditlər üzrə müştərinin
öhdəliyinin xarici valyutaya
indeksə olunmasının qadağan
edilməsi;
l verilən kreditlərə görə faiz
dən başqa hər hansı ödənişin,
xərcin tələb olunmasının qa
dağan edilməsi;
l qüvvədə olduğu müddətdə
kredit müqaviləsinin şərt
lərinin müştərinin ziyanına
dəyişdirilməsinə yol verilmə
məsi;
l lombardın kredit müqavilə
lərindən yaranan tələb hüqu
qunu yalnız lombarda və ya
digər kredit təşkilatına güzəşt
edə bilməsi tələbinin müəy
yən edilməsi;
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TƏNZİMLƏMƏ
llombardınaliidarəetməorqa

nıntəsdiqlədiyikreditlərin
verilməsiqaydalarınaəməl
olunmasıtələbininmüəyyən
edilməsi.

İkincisi,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
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MərkəziBanktərəfindənmüəyyən
olunacaq.
2. HazırdaAzərbaycandaqey
diyyatdankeçmiş700dənartıq
lombardfəaliyyətiiləməşğulolan
təsərrüfatsubyektimüəyyənedilsə
də,onlarınrealsayıməlumdeyil.
Buməsələyəmünasibətdəmaddə
28.1intələbinəgörəAzərbaycan
Respublikasınınərazisindəfəaliy
yətgöstərənlombardlarMərkəzi
Bankdaqeydiyyatdankeçibreyest
rədaxilediləcək.
3. Lombardlarbankdankrediti
götürübəhaliyəistədiyiforma
da5060%,bəzənisədahayüksək
faizləkreditverirlər.Qızılzinətəş
yalarıçoxvaxtrealdəyərindənçox
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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
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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
“Lombardlarhaqqında”qanunlayilanvəsait“Daşınar
həsinəəsasənlombardlarfəaliyyət
əmlakınyüklülüyü
göstərəbilməküçünlisenziyaalmaq
haqqında”Azər
baycanRespubli
əvəzinəMərkəziBankdaqeydiyyata
kasıQanununun
alınaraqxüsusireyestrədaxiledilməli,
tələblərinəzərə
onlarınməqbulməbləğdənizamnamə
alınmaqla,müştəri
kapitalıolmalı,kreditüçünqəbulediyəödənilir.Lom
ləngirovlarsığortalanmalıdır...
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.

maddəsindəgöstərilirki,lombard
girovaqoyulmuşəşyanıgirov
daolduğumüddətərzindəbu
qanunun7cimaddəsinəəsasən
müəyyənləşdirilmişqiymətinin
tamməbləğindəözvəsaitihesa
bınamüştərininxeyrinəəşyanın
zədələnməsi,məhvolmasıvə
itkisirisklərindənsığortalamalıdır.
Lombardözvəsaitihesabınagirov
qoyulmuşəşyalarıdigərrisklərdən
dəsığortalayabilər.
5. Məlumdurki,borcalanpulu
qaytarmadıqdakreditverənəmlakı
hərracaçıxararaqsatırvəözpu
lunugötürür.Lombardlarlabağlı
narazılıqlarınxeylihissəsionunla
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Dördüncü Sənaye İnqilabı
və Azərbaycan

Elnur Allahverdiyev
Milli Məclisin deputatı

R

əqəmsal texnologiyaların
həyatımızın bütün sfera
larına sirayət etməsi ilə
meydana çıxan “Dördüncü Sənaye
İnqilabı” anlayışı insanın iqtisa
di fəaliyyətinin növbəti fazasıdır.
Texnoloji tərəqqi hesabına inqilab
olaraq dəyərləndirdiyimiz mərhə
lələr bir-birini qısa zaman kəsiyin
də əvəzləməyə başlayıb. Əgər əl
əməyindən maşınla istehsala keçid
prosesi bir neçə onilliyi əhatə edən
dövrü özündə ehtiva edirsə, XXI
əsrin əvvəllərində elan olunmuş
Üçüncü Sənaye İnqilabı yerini da
ha mükəmməl və qabaqcıl “dör
düncü”yə təslim edir. Dördüncü
Sənaye İnqilabı elə bir prosesdir ki,
qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə
mövcud sənaye sahələrini yeniləri
ilə əvəzləyən vasitələr bütövlükdə
cəmiyyətdə köklü dəyişikliklərə
səbəb olur. Bu inqilabi keçidi daha
yaxından şərh etmək üçün ötən üç
mərhələyə qısa nəzər yetirməliyik.

Beləliklə, Birinci Sənaye İnqi
labı XVII əsrdə buxar mühərriki
nin kəşfi ilə başlayır və o dövrün
qabaqcıl ölkələrində XVIII-XIX
əsrlərdə davam edir. Prosesin əsası
bundan ibarət idi: manufakturaları
zavodlar əvəzləyirdi. İkinci mərhə
lə XX əsrdə istehsalın avtomatlaş
dırılması və konveyerləşməsini əks
etdirir. Sənaye inqilabları bir qay
da olaraq elm və texnikanın inkişa
fı ilə yanaşı, cəmiyyətin strukturu,
onun daxilindəki münasibət və
proseslərin dəyişməsinə, yeni-yeni
peşələrin meydana gəlməsinə sə
bəb olur. XXI əsrin əvvəlində elan
olunan üçüncü mərhələnin əsas
fəlsəfəsi faydalı qazıntılardan imti
na, bərpa edilən enerji mənbələrin
dən istifadə, kompüter texnologi
yalarının istehsal sahələrində geniş
tətbiqi və rəqəmsal texnologiyala
rın həyatımızın bütün sferalarında
dominant mövqe tutması ilə xarak
terizə olunur. “Time” (“Taym”)
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jurnalı bu dövrü “3.0 sənayesi”
adlandırırdı.
Düşünmək olardı ki, bu istehsal
mərhələsi müəyyən dövrü əhatə
edəcək, ancaq rəqəmsal texnologiya
ların iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə
belə yüksək sürətli dəyişikliklərə
səbəb olacağını görmək, güman ki,
bəşəriyyətin özü üçün də bir sürpriz
oldu. Baxmayaraq ki, “3.0 sənaye
si” hələ dünyanın əksər bölgələrinə
qədəm qoymayıb, qabaqcıl texnoloji
mərkəzlər “4.0 sənaye”sinin dünya
ya “göz açması”ndan danışırlar.
Dördüncü Sənaye İnqilabı Al
maniyada meydana gəlib. Burada
hesab edirlər ki, əsas istehsal mər
kəzinin Asiyaya keçməsi şəraitində
Almaniya sənayesinin müqəddəratı
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bu inqilabın reallaşma səviyyə
sindən asılı olacaq. “4.0 sənayesi”
özündə nəyi ehtiva edir? Kiberfiziki
sistemlərin (CPS-lərin) zavodlar
la çulğalaşmasını. Qısa şəkildə bu
prosesi belə izah etmək olar: isteh
sal gücləri istehsal olunan məhsulla
əlaqəli şəkildə istehlakçıların arzu
və tələbatlarından hər zaman xə
bərdar olacaqlar. Bu proses həya
tımıza sürətlə daxil olan “məhsul
lar interneti”nin tərkib hissəsidir.
Məsələn, “Tesla” avtomobilləri
smatrfon və internet vasitəsi ilə
istehlakçının sevdiyi marşrutları,
onun təqvimi və hətt a adətlərindən
xəbərdar olub, bunları həyatda tət
biq etmək funksiyasına malikdir.
Hazırda tək Almaniya deyil,
Qərbin digər aparıcı dövlətləri də
“4.0 sənayesi” yolu ilə addımlama
ğa başlayıblar. Bu prosesin dünya
iqtisadiyyatı üçün çox mühüm 2
nəticəsi olacaq:
1. Məşğulluğun strukturu prin
sipial şəkildə dəyişikliyə uğraya
caq. Yeni sənaye inqilabı rəqəmsal
qurğulara imkan verəcək ki, in
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sansız istehsal prosesinə müdaxilə
edə bilsinlər. Bu, bütün dünyada,
o cümlədən Azərbaycanda yüz
minlərcə mütəxəssisin işsiz qalması
deməkdir;
2. “4.0 sənayesi” dünya iqtisa
diyyatında dövlətlərin rolu və möv
qeyinə bir daha nəzər salınmasına
səbəb olacaq. Bu halda bizim yeri
miz və rolumuz nədən ibarətdir?
Güman ki, bu, qarşımızda duran ən
vacib məsələlərdən biridir.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyev elmdə və
texnologiyada baş verən yeniliklərin

Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti cənab
İlham Əliyev elmdə və
texnologiyada baş verən
yeniliklərin milli iqtisa
diyyatımızda tətbiqi ilə
innovativ istehsal sahələ
rinə start verilməsi pro
sesinə ciddi önəm verir.

milli iqtisadiyyatımızda tətbiqi ilə in
novativ istehsal sahələrinə start veril
məsi prosesinə ciddi önəm verir. Hər
il Davos İqtisadi Forumunda dövlət
başçısının görüşdüyü nüfuzlu şirkət
rəhbərlərinin arasında rəqəmsal və
qabaqcıl texnologiyalarla məşğul
olan transmilli qurumların rəhbərləri
olur. Bu dairələrin Azərbaycana və
iqtisadiyyatımıza maraqları pan
demiya dövründə də azalmayıb ki,
artıb. Belə mürəkkəb bir zamanda
Prezident CİSCO (SİSKO), “Signify”
(“Siqnifay”) və “Microsoft” (“Mayk
rosoft”) şirkətlərinin rəhbər heyətləri
ilə görüşlər keçirib. Bu şirkətlər, şüb
həsiz ki, yeni inqilabın əsas sima
larından olacaqlar. Bu maraq onu
göstərir ki, birincisi, Azərbaycan “4.0
sənayesi”nə hazırlıq prosesinə start
verib, ikinci isə bu inqilabın aparıcı
aktorları bizim bu keçid üçün poten
siala malik olduğumuzu görür və
prosesin iştirakçısı olmaq istəyirlər.
Təbii ki, yeni inqilabi mərhələ
tam fərqli inkişaf strategiyasının
hazırlanmasını tələb edir. Məsələn,
Prezidentin fərmanı ilə yaradılmış
İqtisadi Şuranın qarşısında iqtisa
diyyatımızın müasir çağırışlardan
irəli gələrək qarşıdakı illər üçün,
özü də kifayət qədər həssaslaşan,
siyasi, iqtisadi və hətt a tibbi tə
latümlərə dözümsüzləşən həm
dünya, həm də milli iqtisadiyyatlar
fonunda yeni strategiyanın hazır
lanması vəzifəsi durur. Bu strategi
ya təkcə dövlət büdcəsinə daha çox
gəlirlərin gəlməsini təmin etməmə
li, həm də dövrümüzün qabaqcıl və
innovativ dəyişikliklərini proq
nozlaşdırıb, yeni iqtisadi inqilabın
tələblərinə cavab verməlidir.
Söhbət hansı iqtisadi sahələrdən
gedir?
- süni intellekt və robot texnolo
giyası;
- məhsullar interneti;
- pilotsuz nəqliyyat sferası;
- nanotexnologiyalar və s.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək la
zımdır ki, bu yeniliklər iqtisadiyya
tın ən müxtəlif sahələrində - sənaye

SENTYABR-OKTYABR, 2020 MİLLİ MƏCLİS | 79

TƏRƏQQİ

dən tutmuş kənd təsərrüfatına qədər
tətbiq olunacaq və biz də bu proses
dən geri qalmamalıyıq. Dövlətimi
zin iri kapital yatırımı tələb edən bu
prosesi maliyyələşdirmək üçün im
kanları var. Eyni zamanda, Azərbay
canın ödəmə qabiliyyətindən irəli
gələrək beynəlxalq maliyyə institut
ları və iri korporasiyalar da ölkəmiz
də bu sferaların inkişafında maraqlı
ola bilərlər. Ancaq fikrimcə, biz daha
bir mühüm məqamı unutmamalıyıq:
kadrların hazırlanması və kadr ban
kı. Bunun üçün göstərilən amilləri

Mühəndislik və sənaye
dizaynı sahələrində kadr
hazırlığına diqqət yetirməli
yik. Müasir texnologiyalarla
təmin olunmuş ali məktəb
texnoparklarının yaradılma
sına nail olmalıyıq. Ölkədə
mühəndislik məktəbinin
yüksək səviyyəsi bizim yeni
mərhələ sənaye inqilabına
keçidimizin başlıca şərtidir.
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nəzərə almaq əlahiddə önəmlidir:
- xüsusi proqramlar vasitəsi ilə
gəncləri və uşaqları baş verən yeni
sənaye inqilabının tələblərinə ha
zırlamaq lazımdır. Avropada belə
proqramlar artıq uşaq bağçalarında
da tətbiq olunmağa başlanılıb. Bu
proqramlar övladlarımızda texniki
sahibkarlıq və yaradıcılıq bacarıqla
rını inkişaf etdirməlidir;
- orta və ali məktəblərdə texniki
elmlərə və riyaziyyata xüsusi önəm
verilməlidir;
- mühəndislik və sənaye dizaynı
sahələrində kadr hazırlığına diqqət
yetirməliyik. Müasir texnologiya
larla təmin olunmuş ali məktəb
texnoparklarının yaradılmasına
nail olmalıyıq. Ölkədə mühəndislik
məktəbinin yüksək səviyyəsi bizim
yeni mərhələ sənaye inqilabına ke
çidimizin başlıca şərtidir.
Azərbaycan tək regionumuzun
deyil, daha geniş coğrafiyanın iqti
sadi lideridir. Pandemiya dövründə
qonşu dövlətlərdən fərqli olaraq
minimum iqtisadi itkilərlə çıxan öl
kəmizin texnoloji liderlik istiqamə
tində ciddi perspektivləri var. “4.0
sənayesi”nə hazırlıq bu liderliyimi
zi şərtləndirən əsas faktor olacaq.
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SEKTOR

Peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsi
XXI əsrin çağırışı və milli vəzifədir

H

ər bir ölkənin tərəq
qisini şərtləndirən
mühüm amillərdən
biri onun təhsilinin inkişafıdır.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə
nəzər saldıqda görürük ki, təhsil
sahəsində sistemli və kompleks
xarakterli tədbirlərin həyata ke
çirilməsi ümumi inkişafa xidmət
edir, qarşıya qoyulan strateji hə
dəfl ərə çatmağa imkan verir. Bu
baxımdan təhsil sahəsində Azər
baycanın təcrübəsi də nümunəvi
xarakter daşıyır. Prezident İlham
Əliyevin “neft kapitalının insan
kapitalına çevrilməsi” tezisi əsa
sında görülən genişmiqyaslı işlər
ölkədə təhsil sisteminin XXI əsrin
çağırışlarına uyğun inkişafını tə
min edir. Ümumiyyətlə, ölkədə
həyata keçirilən islahatlar, müasir
infrastrukturun yaradılması nəti
cəsində təhsil sahəsində də yeni
keyfiyyət dəyişiklikləri yüksək
səviyyədə təmin olunub. Təsadüfi
deyil ki, son illər ərzində təhsilin
maddi-texniki bazasının əsaslı şə
kildə yenilənməsi artıq həll edilib,
3500-dən çox məktəb ya yenidən
tikilib və ya əsaslı təmir olunub.
Azərbaycanda təhsil infrast
rukturunun yenilənməsi bilava
sitə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
hesabına həyata keçirilir. Ölkəmi
zin iqtisadi potensialının, maliyyə
imkanlarının artmasına adekvat
olaraq, təhsil sisteminin madditexniki bazasının möhkəmləndi
rilməsinə yönəldilən vəsaitlərin
həcmi də getdikcə artırılır. Xüsusi
olaraq vurğulamaq lazımdır ki,
respublikamızda təhsil infrastruk
turunun yenilənməsi çətin pande
miya şəraitində də diqqət mərkə
zində saxlanılır. Dövlət başçımız
son vaxtlarda bir çox rayonlarda
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Fatma Yıldırım
Milli Məclisin deputatı

ümumtəhsil məktəblərinin əsaslı
təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında
sərəncamlar imzalayıb. Bu isti
qamətdə regionlarda intensiv iş
aparılır.
Ölkəmizdə təhsil infrastruk
turunun yenilənməsindən söhbət
açarkən bu sahədə Heydər Əliyev
Fondunun rolunu xüsusi vur
ğulamaq lazımdır. Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-pre

Ölkəmizin iqtisadi poten
sialının, maliyyə imkanla
rının artmasına adekvat
olaraq, təhsil sisteminin
maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə 
yönəldilən vəsaitlərin 
həcmi də getdikcə
artırılır.

zidenti Mehriban xanım Əliyeva
nın rəhbərlik etdiyi fond tərəfin
dən “Yeniləşən Azərbaycana yeni
məktəb” layihəsi reallaşdırılır.
İndiyədək bu layihə üzrə ölkənin
müxtəlif bölgələrində 100 mindən
artıq şagirdin təhsil aldığı müasir
standartlara cavab verən 400-dək
məktəb binası inşa olunub və ya
əsaslı şəkildə yenidən qurulub.
Eyni zamanda, peşə təhsili və ali
təhsil müəssisələrinin yeni döv
rün tələblərinə uyğun modernləş
dirilməsinə xüsusi diqqət və qayğı
göstərilir.
Prezident İlham Əliyev və Bi
rinci xanım Mehriban Əliyevanın
cari ildə bir sıra yeni tikilən təhsil
müəssisələrində yaradılan şərait
lə tanış olmaları da ölkəmizdə
təhsilin inkişafına yüksək diqqət
və qayğı göstərildiyinin bariz nü
munəsidir. Bu sırada dövlətimizin
başçısının və Birinci xanım Meh
riban Əliyevanın iştirakı ilə ADA
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Universitetinin iki yeni korpusu
nun açılışını, Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin (UNEC)
Bakının Yasamal rayonundakı 3
saylı tədris korpusunun  və Sum
qayıt Kimya Sənaye Parkı nəzdin
də Peşə Təhsil Mərkəzinin istifa
dəyə verilməsini qeyd edə bilərik.
Bu fonda XXI əsrin çağırışla
rı və yeni trendlərinə müvafiq
olaraq təhsil sahəsində islahat
lar çərçivəsində peşə təhsilinin
müasirləşdirilməsi istiqamətində
də məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilir. Bir müddət öncə Azər
baycanda peşə təhsilinin inkişafı
üçün yeni dövlət agentliyi təsis
edilib. Dövlət peşə təhsili müəs
sisələrinin büdcədənkənar gəlir
və xərclərinin şəffaf, səmərəli və
mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə
olunmasının təmin edilməsi və
peşə təhsilinin inkişafında ma

liyyələşmə mexanizmi rolunu
oynamasının həyata keçirilməsi
məqsədi ilə Peşə Təhsilinin İnki
şafı Fondu yaradılıb, peşə təhsili
sahəsində bir sıra normativ hü
quqi aktlar hazırlanıb. Peşə təhsili
müəssisələrinin birləşdirilməsi
və müəyyən ixtisaslaşmış peşə
təhsili mərkəzlərinin yaradılması
yolu ilə müasir standartlara cavab
verən pilot peşə təhsili müəssisə
lərinin qurulması qarşıya qoyulan
mühüm vəzifələrdəndir.
Bu baxımdan Təhsil Nazir
liyinin Avropa İtt ifaqı və BMTnin İnkişaf Proqramı ilə birlikdə
Azərbaycanda peşə təhsili və
təlimi sistemində keyfiyyətli kadr
hazırlığına dəstək verilməsi və bu
təhsil pilləsinin nüfuzunun artı
rılması məqsədi ilə yeni layihəyə
başlaması təqdirəlayiqdir. Layihə
nin məqsədi müəyyən edilmiş pe

82 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2020

WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ

SEKTOR
şə təhsili mərkəzlərində innovativ
layihələrin tətbiqi ilə infrastruktur
və avadanlıqların müasirləşdirilə
rək, Azərbaycanda belə müəssisə
lərin potensialını yüksəltməkdir.
Qeyd olunan mərkəzlərdə təhsil
alan 5 mindən çox tələbə bu təşəb
büsdən faydalana biləcəkdir.
Ümumiyyətlə, peşə təhsilinin
inkişafı həm də müxtəlif sahələr
də kadr təminatı siyasətinin uğur
la həyata keçirilməsinə imkan
verir. Azərbaycanda kənd təsərrü
fatı, sənaye, habelə yüksək texniki
bilik tələb edən bir sıra sahələrdə
kadr potensialına ciddi ehtiyac
var. Bu ehtiyacı qarşılamaq üçün
peşə təhsilinin inkişafı vacibdir.
Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş
ölkələrdə bu reallıq özünü əks
etdirir. Bir sıra Avropa ölkələrinə
nəzər saldıqda görürük ki, orta
məktəbdə şagirdlər artıq müəy
yən yaşdan sonra peşə ixtisası
üzrə maarifləndirilir və istədiyi
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çıxa bilir. Çünki müxtəlif peşələrə
sahib olan insanlar müvafiq xüsu
si peşə biliklərinə yiyələnmədən
əmək fəaliyyətlərinə başlayırlar.
Ona görə də ölkəmizdə belə müa
sir standartlara cavab verən peşə
məktəblərinin açılması gəncləri
mizin peşə ixtisaslarına marağını
artıracaq və çalışdıqları dövrdə
işlərinin eff ektivliyini yüksəldə
cəkdir.
Peşə təhsilinə marağı artırmaq
məqsədi ilə həm də yeni innovativ
vasitələrdən, mütərəqqi model
lərdən istifadə etmək lazımdır.
Burada ilk növbədə iki istiqa
mət fərqləndirilməlidir: birincisi,
müasir trendlərə uyğun və ya
xud zamanın tələb etdiyi peşələri
müəyyənləşdirmək, onları inkişaf
etdirmək, ikincisi isə peşə təhsilini
stimullaşdırmaqdır.
Ölkəmizdə bu istiqa
mətdə müvafiq ad
Ölkəmizdə belə müasir standartlara ca
dımların atılması bu
vab verən peşə məktəblərinin açılması
sahədə dinamizmin
gənclərimizin peşə ixtisaslarına marağını təmin olunmasına
xidmət edəcək.
artıracaq və çalışdıqları dövrdə işlərinin
Yeri gəlmişkən,
effektivliyini yüksəldəcəkdir.
millət vəkili olaraq
təmsil etdiyim Bərdə
rayonunda da müasir
dövrün tələblərinə cavab verən,
bütün istiqamətləri əhatə edən,
yüksək tədris potensialına malik
olan yeni bir peşə məktəbi inşa
olunmaqdadır. Əminəm ki, bu
məktəbin açılışından sonra Bərdə
və ətraf rayonlardan regionun
tələblərinə uyğun hər bir sahə
üzrə gənc, peşəkar mütəxəssislər
yetişdiriləcək. Bu, eyni zamanda,
bölgələrin sosial-iqtisadi inkişa
fına mühüm töhfə kimi olduqca
böyük önəm kəsb edəcək.
Bütövlükdə, peşə təhsilinin
inkişafı XXI əsrin çağırışı və milli
vəzifə kimi qarşımızda durur.
Bu sahədə ardıcıl və məqsədyön
lü tədbirlərin davam etdirilmə
si üçüncü minillikdə dayanıqlı
inkişafa xidmət edən strateji amil
olacaq.

halda şagirdlər bu istiqaməti se
çə bilir. O ölkələrdə peşə təhsili
alanlar da ali təhsil almış şəxslər
qədər əmək bazarında yüksək
qiymətləndirilirlər. Bu isə cəmiy
yətdə “hər kəs ali təhsil almalıdır”
stereotipinin qırılmasında mühüm
rol oynayır. Eyni zamanda, əmək
bazarında fəallıq və canlanmanı,
məşğulluq səviyyəsinin və sosial
rifahın artmasını şərtləndirir.
Peşə təhsili həm də xüsusi pe
şəkarlıq səriştəsinə malik olmaq
deməkdir. Cəmiyyətimizdə möv
cud mənzərəyə nəzər saldıqda gö
rürük ki, zavodlarda, fabriklərdə,
tikinti sahələrində çalışan işçilər
yetərli bilgiyə və lazımi peşəkarlı
ğa malik olmadıqda insan sağlam
lığına və təhlükəsizliyinə təhdid
lər yaradan ciddi fəsadlar ortaya
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Məhkəmə-hüquq islahatları:

dövlətin əsas hədəfi humanizm və insan hüquqlarının müdafiəsidir

Əminə Ağazadə
Milli Məclisin deputatı

D

aimi mütərəqqi isla
hatların aparılması hər
bir hüquqi dövlətin
əsas atributlarından biridir. Çünki
məhz islahatlar sayəsində inkişaf və
tərəqqi  mümkündür. Azərbaycan
Respublikası bu baxımdan nəinki
inkişaf etmiş dövlətlərdən geri qalır,
hətta mübaliğəsiz demək olar ki,
bəzi hallarda öz çevikliyinə və dina
mikasına görə onlardan irəlidədir.
Əgər əvvəllər biz müstəqilliyi
mizi yenicə əldə etmiş bir dövlət
kimi bir çox sahələrdə inkişaf etmiş
dövlətlərin təcrübəsindən faydala
nırdıqsa, bu gün vəziyyət başqadır.  
“ASAN”, “DOST”, “ABAD” kimi

qurumlar artıq Böyük
Britaniya və bir sıra digər
inkişaf etmiş ölkələrdə
Azərbaycan brendi kimi
tanınır və bu təcrübədən
istifadə edilir.
Bu gün ölkəmizdə
islahatlar sosial, iqtisa
di, hüquqi, struktur və
kadr islahatları da daxil
olmaqla, demək olar ki,
bütün sahələri əhatə edir
və biz hər gün onların
müsbət nəticələrini görü
rük. Bu islahatlar sıra
sında hüquq islahatları
xüsusilə önəmlidir. Çünki
bilavasitə vətəndaşın hü
quqlarının qorunmasında
onların müstəsna əhə
miyyəti vardır.
Qeyd edək ki, Azər
baycanda hüquq isla
hatları daimi xarakterli
olub və zamanla mövcud
qanunvericilik aktları
həm Azərbaycan Respub
likasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq qanunvericilik
aktlarına, həm də müasir
ictimai münasibətlərə uyğunlaşdı
rılır.
Bu illər ərzində demək olar ki,
Azərbaycan Respublikasının bü
tün məcəllələri yenidən hazırlanıb,
yeni ictimai münasibətləri tənzim
ləyən yüzlərlə normativ akt qəbul
edilib.
Hüquq islahatlarının ən əhəmiy
yətli hissəsi isə birmənalı şəkildə
məhkəmə-hüquq islahatlarıdır. Belə
ki, məhz məhkəmələr vətəndaşla
rın öz aralarında, eyni zamanda,
onların dövlətlə olan münasibətlə
rinin tənzimlənməsində əsas dövlət
təsisatıdır.
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Bildiyimiz kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin anonsunu verdiyi məh
kəmə-hüquq islahatları dövlət
başçısının 2019-cu il aprelin 3-də
imzaladığı “Məhkəmə-hüquq siste
mində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” Sərəncamı ilə rəsmi müs
təviyə keçid aldı.
Cənab Prezidentin özünün də
dəfələrlə dediyi kimi, Azərbaycan
Respublikasının rəhbərliyinin əsas
siyasəti humanizm, vətəndaşların
sağlamlığının, hüquq və azadlıqla
rının qorunmasına yönəlmişdir. Bu
baxımdan məhkəmələrin fəaliyyə
tinin kadrlar, təşkilati və struktur
baxımından yenilənməsi, normativ
hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi
olduqca vacibdir.
Məhz Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü və dəstəyi ilə onlarla
yeni, müasir tələblərə cavab verən
məhkəmə binası istifadəyə veril
miş, həbsdə olan və ya azadlıqdan
məhrum etmə yerlərində cəza çə
kən şəxslərin hüquqlarının qorun
ması məqsədi ilə yüksək səviyyədə
saxlanma şəraiti olan istintaq təc
ridxanaları və cəzaçəkmə müəssi
sələri inşa edilmişdir. Bu günədək
dövlət başçısının imzaladığı əfv
sərəncamlarına əsasən 4871 nəfər
əfv olunub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Azər
baycan Respublikasının Birinci vit
se-prezidenti Mehriban xanım Əli
yevanın təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş
amnistiya aktları 40412 nəfər şəxsə
şamil olunmuş, onlardan 8580 nəfər
azadlıqdan məhrum etmə yerindən
azad olunmuşdur.
Eyni zamanda, xüsusi qeyd
edilməlidir ki, dövlət başçısı İlham
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Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin
təzahürü kimi məhkumları cəza
dan şərti olaraq vaxtından əvvəl
azad etmə və daha yüngül rejimli
müəssisəyə keçirmə institutunun
tətbiqi diqqətdə saxlanılaraq mart
ayının 26-da 200-dən çox məhkum
cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən
azad edilərək həbsdən buraxılmış,
həmçinin 2020-ci il aprel ayının
6-da karantin rejimində yaşı 65-dən
yuxarı daha 176 məhbusun azad
olunması barədə əfv sərəncamı im
zalanmışdır.
Qeyd olunanlardan da görün
düyü kimi, bu gün Azərbaycan
dövlətinin siyasətində əsas prioritet
humanizm və insan hüquqlarının
müdafiəsidir. Həmçinin qeyd edil
məlidir ki, bu siyasət formal yox,
real xarakter daşıyır. Əsas diqqətə
layiq məqamlardan biri isə bu siya
sət və islahatların davamlı, ardıcıl,
mərhələli şəkildə uğurla davam
etdirilməsidir.
Məhkəmələrin fəaliyyətinin
daha da şəffaflaşdırılması, işlərin
aşkarlıq, hüquq bərabərliyi və yük
sək keyfiyyətlə baxılmasının təmin
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olunması məqsədi ilə müasir
innovasiyalardan istifadə edilmə
si, o cümlədən elektron məhkə
mə sisteminin yaradılaraq proses
iştirakçılarının ixtiyarına verilməsi
də məhkəmə-hüquq islahatlarının
müsbət mənada ən fərqləndirici
cəhətlərindən biridir.
Bu islahatlar zamanı VI çağırış
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi də öz üzərinə düşən vəzi
fələri uğurla yerinə yetirir.
Yeni tərkibdəki parlament müa
sir çağırışlara cavab verərək məh
kəmə-hüquq islahatlarının sürəti
nə uyğun şəkildə bu islahatların
ən mühüm elementi olan normativ
hüquqi bazanın genişləndirilmə
si, qanunvericilik aktlarına əlavə
və dəyişikliklərin, həmçinin yeni
qanunların operativ şəkildə və tam
müzakirəsi aparılaraq qəbul edil
məsi üçün bütün gücü ilə çalışır.
Sonuncu dəfə həm Azərbaycan
Respublikasının Cinayət-Proses
sual Məcəlləsinə, həm də Azər
baycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər
məhkəmə-hüquq islahatlarının da

“Biz ölkəmizdə demok
ratiyanın, insan hüquq
larının inkişafına və qo
runmasına çox böyük
əhəmiyyət veririk”
İlham Əliyev
ha da uğurla həyata keçirilməsində
müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Qeyd edək ki, 25 iyun 2020-ci il
tarixli qanunla Azərbaycan Res
publikasının Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər
bütövlükdə cinayət mühakimə
icraatında innovativ üsullardan
istifadə etməklə obyektivliyin və
effektivliyin yüksəldilməsi, habelə
məhkəməyə müraciət imkanları
nın genişləndirilməsi məqsədi ilə
həyata keçirilmişdir.
Belə ki, cinayət mühakimə ic
raatı qaydasında aparılan işlərin
təhlili və həmin qəbildən olan işlər
üzrə edilmiş şikayətlərin təhlillə
ri göstərirdi ki, vətəndaşların əsas
narazı qaldıqları hallar məhkəmə
prosesləri zamanı tərtib edilmiş
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protokolların reallıqla üst-üstə
düşməməsi, təhrif edilməsi ilə və
ya cinayət qanunvericiliyində nə
zərdə tutulmuş hallarda cinayət
təqibinə məhkəmənin hazırlıq icla
sında xitam verilə bilməsi imkan
larının cinayət prosesində məhdud
olması ilə bağlıdır.
Eyni zamanda, bütün dünya
nı öz cənginə almış COVID-19
pandemiyası ilə bağlı ölkədə elan
olunmuş karantin zamanı məhkə
mə proseslərinin daha təhlükəsiz

və elektron məhkəmənin verdiyi
imkanlardan istifadə etməklə vi
deokonfrans vasitəsi ilə aparılması
zəruri hala çevrildi. Lakin bunun
üçün normativ bazaya ehtiyac var
idi və həmçinin cinayət mühakimə
icraatı zamanı kassasiya şikayə
tinin və ya kassasiya protestinin
verilməsi müddətinin həddindən
artıq uzun olması süründürmə
çiliyə və məhkəmə proseslərinin
həddindən artıq uzanmasına da
gətirib çıxarırdı.
Buna görə də Azərbaycan Res
publikasının Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinə 25 iyun 2020-ci il tarix
li qanunla edilmiş son dəyişiklik
lərlə cinayət mühakimə icraatının
“Elektron məhkəmə” informasiya
sistemi vasitəsi ilə aparılması qay
dası,  cinayət prosesi iştirakçıları
nın məhkəmə iclasına və istintaq
orqanına gəlmədən videokonfrans
vasitəsi ilə prosesdə iştirakı, məh

kəmə iclaslarının fasiləsiz audio
yazısının aparılması, məhkəmə ic
raatı uzadılmadan hazırlıq iclasın
da cinayət təqibinə xitam verilməsi
imkanlarının genişləndirilməsi,
kassasiya protesti və kassasiya
şikayəti verilməsi müddətlərinin
azaldılması, habelə onların ve
rilməsi və baxılması qaydasının
təkmilləşdirilməsi, iqtisadi sahədə
olan cinayətlərə görə zərərçəkmiş
şəxslə barışma, ziyanın ödənilməsi
və dövlət büdcəsinə ödəniş edil

məsi şərti ilə cəzadan azad etmə
qaydası, xarici dövlətlərin məhkə
mələrinin hökmlərinin və ya digər
yekun qərarlarının tanınması üzrə
icraatın nizamlanması qaydaları
müəyyən edilmişdir.
Bu dəyişikliklər çox vacib və
aktual olmaqla həm günün tələb
lərinə cavab verir, həm də sadala
nan problemləri həll edir ki, bu da
məhkəmə baxışının keyfiyyətinin
artırılmasına xidmət edəcəkdir.
Bununla yanaşı dövlət başçı
sının dekriminallaşdırma və cəza
siyasətinin humanistləşdirilməsi
siyasətinin davamı olaraq  2020-ci
il  mayın 1-də Azərbaycan Res
publikasının Cinayət Məcəlləsinə
edilmiş dəyişikliklərə əsasən 35 ci
nayət əməli dekriminallaşdırılmış,
3 cinayət əməlinə görə zərərçəkmiş
şəxslə barışma və ziyanın ödənil
məsi şərti ilə cinayət məsuliyyətin
dən azad etmə müəyyən olunmuş,

86 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2020

30 cinayət əməlinə görə sanksiya
lara azadlıqdan məhrum etməyə
alternativ cəzalar (cərimə, islah
işləri və azadlığın məhdudlaşdı
rılması) daxil edilmiş, 60 cinayətə
görə cərimə və ya azadlıqdan məh
rum etmə cəzasının yüngülləşdiril
məsi nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, məhkumluğun
götürülməsi ilə bağlı mövcud olan
hüquqi boşluq da aradan qaldırıl
mış, həmçinin törədilmiş cinayət
əməli ilə vurulmuş ziyanın hər bir
şəxsin cinayətdə iştirakı
nın faktiki xarakterindən
asılı olaraq ödənilməsinin
təmin edilməsi institutu
yaradılmış, hamilə qadın
lar və azyaşlı uşaqları olan
şəxslər tərəfindən cəzanın
çəkilməsinin təxirə salın
masının 3 növündən ən
ağırı olan cəzanın qalan
hissəsini çəkmək üçün
müvafiq müəssisəyə gön
dərilməsi müddəası ilə

Dəyişikliklər çox vacib və
aktual olmaqla həm günün
tələblərinə cavab verir, həm də
sadalanan problemləri həll edir
ki, bu da məhkəmə baxışının
keyfiyyətinin artırılmasına xid
mət edəcəkdir.

ləğv edilmiş, azadlığın məhdud
laşdırılmasının daha liberal cəza
növləri ilə əvəz edilməsi imkanla
rı, eyni zamanda, alternativ cərimə
növü müəyyən olunmuşdur.
Əsas odur ki, Azərbaycan xalqı
bu islahatları müsbət qarşılayır.
Çünki onlar Azərbaycan vətənda
şının rifahının yaxşılaşdırılması,
hüquqlarının daha etibarlı mü
dafiəsini təmin etmək məqsədi
daşıyır. Əminəm ki, bu islahatlar
pozitiv istiqamətdə inkişaf edəcək
və ölkəmizin vətəndaşlarına öz
müsbət töhfəsini verəcəkdir.
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Nigar Arpadarai:

“Mən hər zaman
yeni çağırışlar
axtarışında olmuşam”
“Milli Məclis” analitik informasiya
jurnalının millət vəkili Nigar 
Arpadarai ilə müsahibəsi

- Nigar xanım, siyasi fəaliyyətə
başlamazdan öncə siz bir sıra və
zifələrdə çalışmısınız. İctimaiyyət
sizi daha çox Formula 1 yarışla
rının piar-meneceri kimi tanıyır.
Millət vəkili olaraq bu populyarlı
ğı saxlaya bilirsinizmi?
- Mənə bu sual veriləndə ilk ön
cə “tanınma” anlayışının müəyyən
ləşdirilməsindən başlayıram. Tanın
maq deyəndə nəyi başa düşürük?
Mən, ilk növbədə, Səbail rayonunu
təmsil etdiyim üçün Səbail sakinləri
tərəfindən tanınmağımın önəmli ol
duğunu hesab edirəm, çünki millət
vəkili öz seçiciləri ilə daim sıx əla
qədə olmalıdır.
Digər tərəfdən, ölkə miqyasında
tanınmaq məsələsidir ki, bu işdə
fəaliyyət istiqamətlərimi, təşviq və
həll etmək istədiyim mövzuları seç
mişəm və məhz bu mövzular üzrə
tanınmağımı düzgün hesab edi

rəm. Mənim üçün bu,
qadınların məşğul
luğu, təhsil, əhalinin
həssas qruplarının
sosial müdafiəsi kimi
məsələlərdir. Millət
vəkilliyi isə mənim
üçün məşhurluq yeri
deyil, iş görmək ye
ridir. Tanınmaq isə
məqsəd deyil, mə
sələlərin həlli üçün
“alət” ola bilər. Hesab
edirəm ki, millət vəki
li insanların həyatına
müsbət təsir edəcək qanunvericilik
təşəbbüsləri ilə və eyni zamanda,
bu istiqamətdə xüsusi layihələr təq
dim etməklə tanınmalıdır.
Qeyd etməliyəm ki, həyatımın
çox hissəsini Bakının mərkəzində
yaşayıb, işləmişəm, ona görə Səbail
rayonu mənə doğmadır. Burada
kifayət qədər çox adam tanıyıram.
Formula 1 Azərbaycan Qran Pri
sində çalışdığım zaman ünsiyyətdə

18 illik iş təcrübəm var,

beynəlxalq təşkilatlarda,

korporativ sahədə çalışmı
şam və harada işləməyim

dən asılı olmayaraq, işimə,
çalışdığım şirkətə hər

zaman bağlı olmuşam.
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olduğum və məni tanıyanların sayı
daha da çoxaldı. İndi də artıq depu
tat kimi, səbaillilərin məni tanıma
ları üçün, seçicilərimlə şəxsi tanışlı
ğımın olması üçün əlimdən gələni
edirəm, mütəmadi olaraq onlayn
və üz-üzə görüşlər təşkil edirəm,
məhəllələri gəzərək insanların
problemlərinin həllində yardımçı
olmağa çalışıram.
- Ümumiyyətlə, siyasətə gəl
mək fikri sizdə haradan yarandı?
- Mən hər zaman yeni çağırış
lar axtarışında olmuşam. 18 illik iş
təcrübəm var, beynəlxalq təşki
latlarda, korporativ sahədə çalış
mışam və harada işləməyimdən
asılı olmayaraq, işimə, çalışdığım
şirkətə hər zaman bağlı olmuşam.
Gənc yaşlarımda kifayət qədər ak
tiv gənc olaraq bir neçə qeyri-hö
kumət təşkilatlarının işinə töhfəmi
vermişəm. Sonradan biznes sahə
sinə, korporativ dünyaya addımla
mışam və orada uğur qazanmağı
bacarmışam.
Ötən il Milli Məclisin yenidən
formalaşmasına dair məlumatı
eşidəndə bu xəbər diqqətimi çəkdi
və gənclik illərimdə məni maraq
landıran sahəyə üz tutmaq həvəsim
yarandı. Dövlət başçısının apardığı
islahatlar prosesinə kiçik töhfəmi
vermək istədim.
Siyasətə gəlişimlə bağlı onu
deyə bilərəm ki, siyasət çox geniş
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və mürəkkəb bir anlayışdır. Onu
mərhələlərə, istiqamətlərə, sahələrə
bölmək olar. Mən bu anlayış çərçi
vəsində özümü harada görürəm,
bu istiqamətləri qısa qeyd edim:
İlk növbədə, icma siyasəti. Yəni
öz seçki dairəm, doğma məka
nım olan Bakının mərkəzini təmsil
etməklə yanaşı, icmadaxili məsə
lələrin həlli üçün burada yaşayan
sakinlərə dəstək olmaq istəyirəm.
Onların səsi, təmsilçisi olmaq, pay
taxtımız Bakının daha  çox inkişa
fına töhfəmi verərək, onun yaşayış
üçün daha da rahat olmağı naminə
çalışmaq niyyətindəyəm.
İkinci istiqamət, təhsil və so
sial siyasətdir. Bu, ölkəmizdə olan
həssas qrupların müdafiəsi sistemi
nin həm qanunvericilikdə, həm də
praktikada işləməsi ilə bağlıdır.
Digər istiqamət beynəlxalq
siyasətdir: ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə yeri. Burada ən önəmlisi,
Qarabağ münaqişəsinin həlli məsə
ləsidir ki, işğal olunmuş Qarabağın
və ətraf rayonların  qaytarılması
işinə deputat olaraq töhfə vermək
istəyirəm.
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Partiya siyasətinə gəlincə isə mə
nim partiya mənsubiyyətim yoxdur
və ümumilikdə desəm, partiya işi,
partiya siyasəti mənim üçün priori
tet sahə deyil.
- Bir millət vəkili kimi bu gün
cəmiyyətimizdə sizi ən çox nara
hat edən məsələlər hansılardır?
- Mən bir millət vəkili kimi mə
sələlərə əsasən üç fərqli sferadan
baxmağa çalışıram. İlk olaraq məni
ən çox narahat edən əsas məsələ
Səbail rayonundan olan seçiciləri
min üzləşdiyi problemlərdir. Həm
seçki ərəfəsində, həm də seçkidən
sonra onların arasında keçirdiyi
miz sorğuların nəticələrinə əsasən
deyə bilərəm ki, seçicilərimi ən çox
narahat edən məsələlər şəhər inf
rastrukturunun yaxşılaşdırılması,
təhsilin keyfiyyətinin artırılması və
yeni iş imkanlarının yaradılması
dır. Bu istiqamətlərlə bağlı mütə
madi olaraq iş aparırıq.
İkinci planda, ölkə miqyasın
da həlli zəruri olan məsələlərə
diqqətimi yönəltmişəm. Xüsusən
əhalinin həssas qruplarının sosial

müdafiəsinin yaxşılaşdırılması
yönündə layihələrlə çıxış etməyə
çalışıram.
- Bu gün cəmiyyətin və döv
lətin deputatların fəaliyyətindən
gözləntiləri böyükdür. Bu məsu
liyyəti reallaşdırmaq yüksək baca
rıq, kifayət qədər güc və zaman
tələb edir. Bu işin öhdəsindən
necə gəlirsiniz?
- Gəlin əvvəlcə anlayışdan
başlayaq, bu gözləntilərin nələr ol
duğunu müəyyənləşdirək. Sizə bu
gözləntiləri mən necə gördüyümü
deyəcəyəm. Çünki hər bir millət
vəkilinin bu məsələyə baxışı fərqli
ola bilər və bu da çox normaldır.
Hesab edirəm ki, indiki mə
qamda biz bir dövlət, bir xalq ola
raq hələ güclü parlament ənənəsini
qurmamışıq, bu yolda irəliləyirik.
Elə ölkələr var ki, onların parla
ment ənənələri yüzillərlə ölçülür.
Bizdə isə ilk parlament XX əsrin
əvvəlində çox çətin və mürəkkəb
bir tarixi dövrdə meydana gəl
mişdi və qısaömürlü oldu. Həmin
parlamentdə bir çox məsələ ortaya
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qoyuldu, lakin, təəssüf ki, əksəriy
yəti o zaman həyata keçə bilmədi.
Yeni müstəqil dövlətimiz artıq
30 illik ənənəyə malikdir. Bu, o de
məkdir ki, həyat kateqoriyaları ilə
düşünsək, ikinci nəsil parlamentini
görürük. Birinci nəsil parlamen
timizin nailiyyətləri, bacardığı və
bacarmadığı hədəfl əri var idi. Biz
indi ikinci parlament nəslinin apa
rıcıları olaraq, onun necə olacağını
düşünməliyik. Hər birimiz nəyi
geridə qoyacağımızı, nəyi ərsəyə
gətirəcəyimizi və yeni nəsil parla
mentində hansı xüsusiyyətlər yara
dacağımızı düşünərək, üzərimizdə
olan məsuliyyəti dərk etməliyik.
Bu gözlənti bütün millət vəkilləri
nə aiddir. Bu işdə həmkarlarım bir
olmalıdırlar, həm  təcrübəli depu
tatlar, həm də yeni deputatlar bir
gə işləməliyik ki, güclü parlament
ənənəsi yarada bilək.
Mən özüm haqda danışsam,
artıq qeyd etdiyim kimi, töhfə ver
mək istədiyim və fayda gətirə bilə
cəyim sahələrdən biri kimi, məhz
beynəlxalq münasibətlər sahəsini
önə çəkərdim. Fəaliyyətimi də bu
istiqamətdə cəmləmək niyyətində
yəm. Çünki indiyədək bir sıra bey
nəlxalq qurum və təşkilatlarda, o
cümlədən Avropa Komissiyasının
nümayəndəliyində, həmçinin qlo
bal brendlərdə çalışmışam. Korpo
rativ sahədə qazandığım təcrübəni
indiki fəaliyyətimə tətbiq etmək
istəyirəm, xüsusən də bizim üçün
ən önəmli olan Qarabağ məsələsin
də. Korporativ yanaşmada səmərə
lilik, effektivlik əsas məsələdir ki,
indiki fəaliyyətimdə onun faydası
olacağına əminəm.
Bir məqama da toxunum. Uğur
lu fəaliyyətin əsas elementlərindən
biri də fikrin bir yerə cəmlənməsi
dir, bir istiqamətin seçilməsi və o
istiqamət üzrə çalışmaqdır. Mən
mərhələli yanaşmanın tərəfdarı
yam - problemi müəyyən etmək,
məlumat toplamaq, problemin həlli
üçün çalışmaq və bu prosesdə qa
zandığım təcrübəni qanunvericilik

təşəbbüsünə çevirmək kimi mər
hələlərdən keçməyi özüm üçün bir
yol kimi seçirəm. Bir yandan prob
lemin həllini görmək, digər yan
dan bu həllin qanunvericilikdə yer
almasına şahid olmağı ən böyük
uğur kimi qiymətləndirirəm.
- Lider qadın dedikdə, ilk
olaraq hansı prioritetlər ortaya
çıxır? Necə düşünürsünüz, bizim
cəmiyyət bu obrazı qəbul etmə
yə hazırdırmı?
- Qadın liderləri qəbul etməyə
hazır olmayan bir cəmiyyət müasir
dövrdə çox irəliləyə bilməz. XXI əsr
qadınların cəmiyyətdəki rolunun
dəyişdiyi bir əsrdir. Bu, artıq yeni
bir reallıqdır. Bizim cəmiyyətdə hə
lə də qadın-kişi bərabərliyi ilə bağlı
problemimiz olsa da, biz bu istiqa
mətdə də irəliləyirik. Məsələn, ölkə
mizin Birinci vitse-prezidenti və
Milli Məclisin
Sədri qadındır.
Digər tərəf
Mənim üçün lider qadın kişi geyiminə
dən, mənim
bürünən və özünü kişi kimi aparan biri
üçün lider
si deyil. Həmçinin kişilərlə qarşıdurmaya
qadın kişi ge
yiminə bürü
gedən xanımları da dəstəkləmirəm. Bu
nən və özü
işin nə mənası, nə də faydası var. Mənə
nü kişi kimi
görə qadın “yumşaq güc” daşıyıcısıdır.
aparan birisi
deyil. Həm
çinin kişilərlə
tezliklə aradan qaldırmalıyıq. Düz
qarşıdurmaya gedən xanımları da
dür, bu proses illər çəkəcək, ancaq
dəstəkləmirəm. Bu işin nə məna
ən azından biz indiki məqamda
sı, nə də faydası var. Mənə görə
bunu sürətləndirə bilərik.
qadın “yumşaq güc” daşıyıcısı
Onu da xüsusi qeyd etmək istər
dır. Cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə,
dim ki, cəmiyyətdə qadının liderliyi
sərt kişi gücünə (məsələn, hərbi)
konstruktiv fəaliyyətlə olmalıdır,
ehtiyac azalacaq, “yumşaq güc”ün
mübahisələr, davalar və ya qışqı
təmsilcisi olan qadınlara isə geniş
rıqlarla dolu feminist mitinqlər ilə
imkanlar açılacaqdır.
yox. Mən bu yanaşmanın tərəfda
Məndən soruşsanız ki, qanunda
rıyam və gənc qızlarımıza bu yolla
qadın və kişi arasında bərabərlik
nümunə olmaq istəyirəm. Ona görə
varmı? Qanunda olsa da, real həyat
də hər zaman gənclərimiz, tələbə
da hələ də yoxdur. Ona görə də biz
lərimiz ilə görüşə böyük həvəslə
müvafiq mexanizmləri tətbiq edərək
gedirəm və onları bu yanaşmamla
mövcud əksikliyi düzgün qayda və
ruhlandırmağa çalışıram.
qanunlarla tamamlamalıyıq. Yeni
mexanizmlərdə biz qanunda qadın
- Hazırda COVID-19 pandemi
larla kişilər arasında olan fərqliliyi
yası ilə əlaqədar cəmiyyətdə bir
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orqan transplantasiyası əməliyyatı
keçirmiş və xüsusi qayğıya ehtiyac
duyan 1000-dən çox vətəndaşımız
var. Dövlət dərmanların təminatını
öz üzərinə götürüb. Amma onla
rın verilmə proseduruna yenidən
baxılmasına ehtiyac var. Bu mövzu
ilə bağlı aidiyyatı qurumlara mü
raciət etmişəm.
Pandemiya zamanı görünmə
yən problemlərin həlli olduqca
əhəmiyyətlidir və onlara da nəzər
salmaq, mümkün olduğu qədər
qısa müddətdə aradan qaldırmaq
lazımdır.

sıra sosial məsələlər ortaya çıxır.
Bu məsələlərin həllində millət
vəkili kimi üzləşdiyiniz çətinliklər
hansılardır?
- Koronavirus pandemiya
sı dünyanın düzənini, insanların
həyat tərzini dəyişdi, cəmi dövlət
lərdə bütün sahələrə - iqtisadiy
yat, səhiyyə, təhsil və s. çox ciddi
təsir etdi. Ən çətini isə odur ki,
gözlənilməz olaraq başladı və nə
zaman bitəcəyi indi də bəlli deyil.
Hamımız ümidli idik ki, bu xəstə
liyi qısa müddətdə aradan qaldıra
biləcəyik, lakin belə olmadı.
Pandemiya ilə əlaqədar tətbiq
edilən  karantin tədbirlərinin ilk
günlərindən etibarən əsas diqqə
timi xüsusi qayğıya ehtiyac duyan
yaşlı və tənha insanlara yönəltdim.
Çünki onların həyatları hamıdan
çox risk altında idi. Biz də əlimiz
dən gəldiyi, gücümüzün çatdığı
qədər onlara köməklik göstərməyə
çalışdıq.
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Digər tərəfdən, risk altında olan
digər bir qrup insan - həkimlərin
həyat sığortasının önəmi möv
zusunu, tibb personalımızın və
xəstələrlə ünsiyyətdə olan peşə
sahiblərinin virusa yoluxma ha
lında maliyyə dəstəyi almalarının
vacibliyini gündəmə gətirməyə ça
lışdım. Bu mövzu ilə bağlı qanun
vericilik təklifimi Milli Məclisin
müvafiq komitəsinə yönləndirdim,
komitə mövzunu icraata götürdü.
Pandemiya uzandıqca, digər
narahatlıqlar da artmağa başladı.
Bildiyiniz kimi, COVID-19-dan
başqa digər xəstəlikdən əziyyət
çəkənlər - onkoloji xəstələr, diabe
tiklər, orqan transplantasiya əmə
liyyatı keçirmiş insanlar və s. də
böyük risklə üzləşmişdilər. Mən
indiki məqamda orqan köçürül
müş vətəndaşların dərman ehti
yaclarının operativ şəkildə qarşı
lanmasına diqqətimi yönəltmişəm.
Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə

- Nigar xanım, ictimai-siyasi
fəaliyyətlə bərabər, təbii ki, şəxsi
həyat da önəmlidir. Bu iki zəh
mət və vaxt tələb edən sahələri
necə uzlaşdırırsınız?
- Həmişə şəxsi həyatla karyera
arasında balansı qorumağa çalış
mışam. İki övladım var. Hazırda
onların təhsilinin düzgün təşkil
olunması mənim üçün ən vacib
məsələdir. Davam edən pandemiya
şəraitində həyata keçirilən onlayn
təhsillə əlaqədar olaraq hər bir va
lideyn kimi mən də evdə övladla
rımın dərslərinin səmərəli keçməsi
üçün onlara xüsusi diqqət ayırmağa
çalışıram. Asan olmasa da, bir ana
kimi yeni şəraitə uyğunlaşmalıyam.
Çünki valideynlər, müəllimlər,
uşaqlar - hər kəs yaranmış vəziyyə
ti anlayışla qarşılamalıdır.
Digər tərəfdən, yenə pandemiya
ilə bağlı olaraq bir millət vəkili kimi
fəaliyyətimi bir az da genişləndir
mişəm. Çalışıram ki, bu dövrdə
mümkün olduğu qədər çox insanın
problemi ilə məşğul olum, onlara
lazımi dəstəyi göstərim. Bir sözlə,
həm ailədə, həm də ictimai-siyasi
fəaliyyətimdə iş yüküm çoxalıb.
Lakin müəyyən plan üzrə hərəkət
edəndə hər birinə geniş vaxt ayır
maq mümkün olur. Günümü, həf
təmi planlaşdırmağa öyrənmişəm,
hamıya da tövsiyə edirəm.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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Müasir çağırışlara uyğun və əsaslandırılmış
su balansı hazırlanmalıdır

Anar Məmmədov
Milli Məclisin deputatı

S

on illər ölkəmizdə əkin sahə
lərinin suvarma suyu ilə tə
minatının daha da yaxşılaş
dırılması və əhalinin içməli suya olan
tələbatının ödənilməsi istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliye
vin imzaladığı çoxsaylı sərəncamlara
əsasən istər paytaxt Bakıda, istərsə də
respublikanın regionlarında əhalinin
içməli və suvarma suyuna olan tələ
batının ödənilməsi üçün irimiqyaslı
layihələr həyata keçirilir.
Dövlət səviyyəsində əhalinin
su ilə təmin olunmasına və suların
çirklənməsinin qarşısının alınmasına
xüsusi diqqət yetirilir. Lakin bü
tün bunlara bahəm çaylarımızın və
sularımızın çirkləndirilməsi prosesi
davam etməkdədir. Görülən geniş
miqyaslı tədbirlərə baxmayaraq, su
çatışmazlığı mərkəzi şəhərlərdə hələ
də qalmaqdadır. Bu problem özünü
yay aylarında daha qabarıq göstərir.
Bəzən təmiz su həftələrlə kanali
zasiyalara axır və yaxud sahibinin
işlətmədiyi irihəcmli su çənlərinə və
hovuzlara doldurulur. Əhalinin bir
hissəsi isə içmək üçün suya həsrət

qalır. Böyük bağ sahibləri həftələrlə
içməli su ilə ağac sulayırlar. Belə hal
lar görülən davamlı işlərə kölgə salır.
Bu problemi aradan qaldırmaq üçün
bir sıra adekvat tədbirlərin görülməsi
artıq günümüzün tələbatıdır.
Ölkədə su mövsümlər üzrə, qey
ri-bərabər və əlverişsiz paylandığın
dan su anbarlarının tikintisi həmişə
vacib məsələ olmuşdur. Hazırda da
bu iş öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Yaxşı olardı ki, su anbarlarının tikin
tisi daha geniş vüsət alsın. Tikilən su

məqsədi ilə yox, bütün sahələrdə su
ya olan tələbatların ödənilməsi üçün
istifadə edilməsi vəziyyəti yaxşılaş
dırardı.
Digər bir tərəfdən ağac əkmək,
bağ salmaq çox əhəmiyyətli işdir, am
ma yaxşı olardı ki, bağ-bağçaya veri
lən su ilə içməli su fərqləndiriləydi.
Hətta içməli suya qoyulan qiymət
fərqi də israfçılığın qarşısını ala bilər.
Məlum olduğu kimi, Azərbay
canın su ehtiyatlarının çox hissəsi
Mingəçevir su anbarında cəmlənib
və anbarda suyun səviyyəsi 83 metrə
çatanda həcmi 16 kub kilometr olur.
Hazırda su anbarındakı suyun səviy
yəsi 16 metr aşağı düşüb və cəmi 67
metrdir. Yəni suyun həcmi demək
olar ki, yarıya enib.
Azərbaycan əhaliyə nisbətdə
içməli su ehtiyatının çox az olduğu
ölkələrdəndir və bu su ehtiyatının da
70 faizi ölkədən kənarda formalaşır.
Əgər dünyada su böhranı başlasa, biz

Artıq ölkəmizdə su ehtiyatlarının yaradılması üçün
bir çox tədbirlər həyata keçirilib: ümumi su tutumu
456 milyon kubmetr olan 4 su anbarı - Taxtakörpü,
Şəmkirçay, Tovuzçay, Göytəpə su anbarları tiki
lib, həmçinin Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri çəki
lib. Azərbaycanda içməli su təminatı yüksək faiz
dərəcəsi ilə göstərilir, Bakı şəhəri ilə yanaşı, bütün
şəhər, rayon və qəsəbələri əhatə edir.
anbarlarından isə bir çox məqsədlər
üçün istifadə edilməsi daha səmərəli
olardı. Bu anbarlardan yalnız suvar
ma və ya hidroelektrik enerji hasilatı
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çox ağır vəziyyətə düşəcəyik. Qonşu
ölkələr sadəcə olaraq suyun respub
likamıza keçməsinin qarşısını alacaq
və o suyu özlərinə sərf edəcəklər.
Belə olan halda isə vəziyyətdən çıxış
yolu kimi bir neçə təklif irəli sürmək
olar:
1. Xəzər sahilində su şirinləşdirici
zavodlar tikilməli, onların emal etdik
ləri su yaşıllıqların suvarılmasında,
çoxlu  su israf edən broyler fakriblə
rində və digər müəssisələrdə texniki
istifadəyə yönəldilməlidir ki, Bakıya
gələn təbii şirin su kanalları yüklən
məsin.
2. Ölkəmizin yeraltı su hövzələ
rindən səmərəli istifadə üçün bütün
mümkün zonalarda çoxlu artezian
quyuları qazılmalıdır. Bu yolla həm
əhali, həm də təsərrüfatlar daimi su
əldə edə bilər və bu da aqrar sekto
run inkişafına səbəb olar.
3. Xüsusi şirkətlərə, müəssisələrə,
iri təsərrüfatlara və digər məntəqələ
rə suyun sayğacsız verilməsi yığış
dırılmalı, belə biabırçılıqların qarşısı
alınmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin sərən
camı ilə təsdiq edilən “Su ehtiyat
larından səmərəli istifadənin təmin

edilməsinə dair 2020-2022-ci illər
üçün Tədbirlər Planı”nda alterna
tiv mənbələrdən, o cümlədən qrunt,
təmizlənmiş tullantı, kollektor-drenaj
sularından, balıqçılıq təsərrüfatların
da istifadə olunan sulardan və Xəzər
dənizinin suyundan istifadə, subarte
zian və artezian quyularının qazıl
ması, həmçinin 10 yeni su anbarının
tikilməsi nəzərdə tutulur.
Artıq ölkəmizdə su ehtiyatlarının
yaradılması üçün bir çox tədbirlər
həyata keçirilib: ümumi su tutumu
456 milyon kubmetr olan 4 su anbarı
- Taxtakörpü, Şəmkirçay, Tovuzçay,
Göytəpə su anbarları tikilib, həm
çinin Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri
çəkilib. Azərbaycanda içməli su
təminatı yüksək faiz dərəcəsi ilə
göstərilir, Bakı şəhəri ilə yanaşı, bü
tün şəhər, rayon və qəsəbələri əhatə
edir. Nəhəng su layihələri vəziyyəti
tamamilə müsbət tərəfə dəyişib.
Onu da qeyd edək ki, son illər
96 saylı Goranboy-Naftalan seçki
dairəsi üzrə su təsərrüfatının yax
şılaşdırılması sahəsində də xeyli
işlər görülüb. Təkcə cari ildə Pre
zident İlham Əliyevin sərəncamla
rına əsasən, Goranboy rayonunun

əhalisi 30378 nəfər olan 16 yaşayış
məntəqəsində əkin sahələrinin və
əkin üçün istifadə olunan həyətyanı
torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə
təminatının yaxşılaşdırılması, habelə
əhalinin içməli suya olan tələbatının
ödənilməsi üçün qazılması nəzərdə
tutulan 60 ədəd subartezian quyu
sunun artıq 17-nin qazılması prosesi
başa çatıb.
Dövlətin gördüyü tədbirlər
vəziyyəti dəyişsə də, bu prosesdə
vətəndaşların iştirakı olmadan uğur
qazanmaq çətin olacaq. Buna görə də
müasir çağırışlara uyğun və əsas
landırılmış su balansı hazırlanmalı,
vətəndaşlar vəziyyətin ciddiliyini
anlamalı, sudan istifadədə diqqətli
olmalı və suya qənaət etməlidirlər.
Əlbəttə, bu işlər həyata keçirilsə, ölkə
mizdə su problemi olmayacaq.
Suvarmada yeni qənaətcil texniki
qurğular tətbiq olunmalıdır. Bir çox
ölkələrdə hətt a yağış suyunu yığıb
istifadə edirlər. Bu problemin həlli
üçün innovativ texnologiyalar tətbiq
olunmalıdır. Təbii balansı pozmamaq
şərti ilə mümkün olan bütün yerüstü
və yeraltı su mənbələrindən fayda
lanmaq lazımdır.
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İcra hakimiyyəti orqanları
ilə əlaqələr şöbəsinin
fəaliyyəti çoxşaxəlidir

İ

Rüstəm Mahmudov
MilliMəclisAparatınınİcrahakimiyyəti
orqanlarıiləəlaqələrşöbəsininmüdiri

Son dövrlər ölkəmizdə gedən ümumi
islahatlar prosesi dövlətçilik tarixi
mizdə yeni bir mərhələnin başlanğıcı
olmuşdur. Cənab Prezidentin rəhbər
liyi ilə aparılan sosialiqtisadi, eləcə
də struktur islahatlarının əsas məq
sədi bütövlükdə ölkə əhalisinin rifah
halının yüksəldilməsi, idarəetmədə
çevikliyin və səmərəliliyin artırılması,
cəmiyyətdə formalaşan yeni çağırış
lara adekvat uyğunlaşmanın təmin
edilməsidir. Bütün bunlar  ortaya
qoyulan güclü iradə, həyata keçirilən
siyasət və əldə olunan nəticə demə
yə əsas verir ki, Azərbaycan dinamik
inkişaf yolundadır.
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slahatlarıntərkibhissəsiolaraqAzərbaycanRespubli
kasıMilliMəclisinənövbədənkənarseçkilərkeçirilmiş
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
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İSLAHAT
əlaqədə konstruktiv əməkdaşlığın
qurulmasıdır. Bu əlaqələrin təmin
edilməsi məqsədi ilə şöbə tərəfin
dən fəaliyyət mexanizmlərinə dair
təkliflər hazırlanaraq Milli Məclis
rəhbərliyinə təqdim olunmuş və
“Azərbaycan Respublikasının Mil
li Məclis Aparatı və İşlər İdarəsi
haqqında Əsasnamə”də müvafiq
qaydada öz əksini tapmışdır.

qeydə alınaraq şöbənin hazırladığı
hesabatlara daxil edilir. Həmin he
sabatlar təhlil olunaraq və ümumi
ləşdirilərək hər hesabat dövrünün
sonunda tərtib edilir.
Şöbə daxilində aparılmış böl
güyə əsasən əməkdaşların de
putatların seçildikləri dairələrdə
vətəndaşlarla görüşlərin təşkil
edilməsində iştirakı, habelə prose

ması və onların həlli istiqamətində
mühüm önəm  kəsb edir.
Gələcəkdə şöbənin fəaliyyət
istiqamətləri daha da təkmilləşdi
riləcək və inanıram ki, Milli Məcli
sin Sədri hörmətli Sahibə xanımın
rəhbərliyi altında bütün potensialı
mızı və gücümüzü səfərbər etməklə
vətəndaş məmnunluğunun təmin
edilməsi, o cümlədən deputat-və

Şöbənin funksiyalarından biri
də ölkə başçısının VI çağırış
Şöbənin funksiyalarından biri
də ölkə başçısının VI çağırış Milli
Məclisin ilk iclasında hesabatlılıqla
bağlı səsləndirdiyi fikirlərini rəhbər
tutaraq deputatların fəaliyyətinin
vahid formada hesabatlılığının tə
min edilməsi prosesini həyata keçir
məkdir. Belə ki, millət vəkillərinin
seçicilərlə işi və KİV-də müntəzəm
hesabatlılıq sisteminin yaradılması
ölkə başçısının siyasi iradəsidir və
Milli Məclisin yeni tərkibdə keçi
rilən ilk iclasında söylədiyi fikir
lərin təzahürüdür. Bu baxımdan
bildirmək istərdim ki, deputatların
fəaliyyətlərini əks etdirən və onların
köməkçiləri tərəfindən həftəlik və
aylıq əsasda şöbəyə təqdim olunan
məlumatlar, eləcə də Milli Məc
lisin plenar, komitə və komissiya
iclaslarında onların irəli sürdükləri
təkliflər və səsləndirdikləri fikirlər
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sin gedişatını müşahidə etməsi nə
zərdə tutulur. Bütün bu fəaliyyət
mexanizminin təşkil olunmasında
deputat köməkçiləri ilə aparılan
işin əhəmiyyətini xüsusi qeyd
etmək istərdim. Çünki KİV-də və
seçicilərlə fəaliyyətə dair hesa
batların hazırlanmasında deputat
köməkçilərinin şöbəyə təqdim et
dikləri məlumatlar xüsusi əhəmiy
yət daşıyır.
Qeyd etmək istərdim ki, şö
bə son zamanlar vətəndaşlardan
daxil olan çoxsaylı müraciətləri,
eləcə də deputat sorğuları ilə bağlı
bir sıra məqamları nəzərə alaraq
Milli Məclis rəhbərliyinə vətən
daş müraciətlərinin həllinə dair
təkliflər paketi hazırlamışdır ki, bu
da, öz növbəsində, düşünürəm ki,
müraciətlərin aidiyyəti qurumlar
tərəfindən vaxtında cavablandırıl

Milli Məclisin ilk iclasında he
sabatlılıqla bağlı səsləndirdiyi
fikirlərini rəhbər tutaraq de

putatların fəaliyyətinin vahid
formada hesabatlılığının tə

min edilməsi prosesini həyata
keçirməkdir.

təndaş münasibətlərinin daha da
inkişaf etdirilməsi və əhalini na
rahat edən problemlərin səlahiy
yətlərimiz daxilində operativ həll
olunması sahəsində yeni uğurlara
imza atacağıq. Əlbəttə ki, bu işdə
və qarşımızda duran digər vəzifə
lərin keyfiyyətlə icra olunmasında
qanunverici və icra hakimiyyətlə
rinin səmərəli əməkdaşlığı effektiv
və dayanıqlı format olaraq mühüm
əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.
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