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TƏDBİR

Milli Məclisin 2021-ci il yaz sessiyası öz işinə başladı
Fevralın 1-də Milli Məclisin 2021-ci il yaz sessiyasının ilk plenar iclası
keçirildi. Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova yaz sessiyasını açıq elan etdi.
Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndirildi.
Deputatları yaz sessiyasının
başlaması münasibəti ilə təbrik
edən Sədr dedi ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin liderliyi  və müdrikliyi
Azərbaycanı qələbədən qələbə
yə aparır: “Məmnunluq hissi ilə
qeyd edirəm ki,  xalqımız 2020-ci ili
uğurla başa vurub,  2021-ci ilə bö
yük ruh yüksəkliyi və ümidlər ilə
qədəm qoyub.
Bu gün biz bir daha qürurla
söyləyirik ki, Ali Baş Komandanı
mızın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz
işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələ

rini darmadağın edərək dövlətimi
zin ərazi bütövlüyünün bərpasına
nail olub. Döyüş meydanında əldə
edilən böyük zəfər siyasi-diplo
matik müstəvidə də təsdiq edilib.
Uzun illər ərzində ölkəmizin inki
şafına mane olan Ermənistan-Azər
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
tarixdə qalıb.
Möhtərəm Prezidentimizin
dediyi kimi: “Bu müharibə bütün
dünyaya Azərbaycan xalqının nə
qədər böyük xalq olduğunu gös
tərdi... Biz öz vətənimizə, doğma
Qarabağımıza qayıdırıq, Qarabağı
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mızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və
bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq!”  
Spikerin çıxışı alqışlarla qarşılandı.
Yaz sessiyasının qanunvericilik
işləri planından danışan Sədr digər
qanun layihələri ilə yanaşı, Kons
titusiyanın və qanunların tələbinə
uyğun olaraq, Nazirlər Kabinetinin
hesabatının dinləniləcəyini nəzərə
çatdırdı. Bildirildi ki, 2020-ci ilin
dövlət büdcəsinin icrası haqqında
məsələ də parlamentin gündəliyinə
çıxarılacaq. Sədr qeyd etdi ki, yaz
sessiyasının iclaslarında Hesabla
ma Palatasının illik fəaliyyəti haq

AKTUAL

qında hesabat, İnsan hüquqları üz
rə müvəkkilin (ombudsmanın) və
bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati
nəzarəti həyata keçirən müvafiq
qurumun illik məruzələri  də Milli
Məclisə təqdim ediləcək. Spiker
çıxışının yekununda Milli Məclisin
yeni saytının yeni dizaynda fəaliy
yətə başladığını söylədi.
İclasın gündəliyi ilə bağlı depu
tatlar Fazil Mustafa, Əli Məsimli,
Zahid Oruc, Müşfiq Cəfərov, Siya
vuş Novruzov, Aydın Mirzəzadə,
Məlahət İbrahimqızı, Şahin İsmayı
lov, Tahir Kərimli, Elman Nəsirov
və Erkin Qədirli fikirlərini bildirə
rək təkliflər səsləndirdilər.
Daha sonra Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin 2021-ci il
yaz sessiyasının qanunvericilik işlə
ri planı haqqında deputatlar  Zahid
Oruc, Sabir Rüstəmxanlı, Etibar
Əliyev, Fazil Mustafa, Qüdrət Hə
sənquliyev, Əli Məsimli, Siyavuş
Novruzov, Elman Nəsirov, Jalə
Əliyeva və Bəhruz Məhərrəmov

məsi barədə məsələ səsə qoyularaq
təsdiqləndi.
Sonra Milli Məclisin İnsan hü
quqları komitəsinin sədri Zahid
Oruc  “Azərbaycan
Respublikası ilə Türki
“Məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki,  xalqı
yə Respublikası ara
mız 2020-ci ili uğurla başa vurub,  2021-ci ilə
sında media sahəsində
strateji əməkdaşlıq
böyük ruh yüksəkliyi və ümidlər ilə qədəm
haqqında” Anlaşma
qoyub. Bu gün biz bir daha qürurla söyləyirik
Memorandumunun
ki, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə şanlı
təsdiq edilməsi barədə
ordumuz işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrini
qanun layihəsi haq
darmadağın edərək dövlətimizin ərazi bütöv
qında prezentasiya
lüyünün bərpasına nail olub”.
ilə çıxış etdi və qanun
Sahibə Qafarova, Milli Məclisin Sədri layihəsi səsə qoyularaq
qəbul olundu.
İclasın gündəliyin
dəki digər məsələlər deputatlar
İclasda Milli Məclisin Daxili
tərəfindən geniş müzakirə edildi.
Nizamnaməsinin tələblərinə uyğun
Müzakirələrdən sonra qanun layi
olaraq, Milli Məclisin İntizam və
hələri səsvermə nəticəsində qəbul
Hesablayıcı komissiyaları yenidən
olundu.
təşkil edildi.
Bununla da Milli Məclisin 2021Plenar iclasda Humay Elçin
ci il yaz sessiyasında ilk plenar
qızı Əfəndiyevanın Konstitusiya
iclası başa çatdı.
Məhkəməsinin hakimi təyin edil

təkliflərini söylədilər. Müzakirələr
dən sonra 2021-ci il yaz sessiyası
nın qanunvericilik işləri planı səsə
qoyularaq təsdiq edildi.
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PARLAMENT XƏBƏRİ

YAP-ın ilk ərazi təşkilatının tədbiri keçirilib
Yanvarın 11-də Milli Məclisdə Yeni
Azərbaycan Partiyasının (YAP) Səbail
rayonu üzrə 2 saylı İlk Ərazi Təşkilatı
İdarə Heyətinin videoformatda ge
niştərkibli iclası keçirilib.
Tədbir iştirakçılarını salamlayan
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
iclasın işinə uğurlar arzulayıb, yeni
- 2021-ci ildə qarşıda duran vəzifələr
dən danışıb. Spiker öncə yanvarın 6-da
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr
olunmuş videoformatda keçirilən mü
şavirəyə toxunub. Sədr vurğulayıb ki,
Azərbaycan Prezidentinin də qeyd etdi
yi kimi, 2020-ci ilin ən əsas hadisəsi və
ən əsas nəticəsi Vətən Müharibəsində
əldə olunmuş tarixi zəfərdir, torpaqları
mızın işğaldan azad olunmasıdır.

Sədr öz çıxışında 1992-ci il noyab
rın 21-də Ulu öndər Heydər Əliyevin
sədrliyi ilə Naxçıvanda təsis edilən
Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən 28
ildə şərəfl i inkişaf yolu keçdiyini vur
ğulayıb. O dövrün gərgin ictimai-siya
si hadisələri fonunda YAP-ın yaranma
sını Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
dönüş nöqtəsi kimi dəyərləndirib.
Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərlik etdiyi YAP bu gün Azərbay
canın aparıcı siyasi qüvvəsi və Cənubi
Qafqazın ən böyük partiyasıdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının cə
miyyətin bütün təbəqələrindən olan
insanlar, həmçinin fəal qadınlar üçün
geniş imkanlar yaratdığını söyləyən
Sahibə Qafarova Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti, YAP-ın sədr müavini

tiyanın proqram və nizamnaməsindən
irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilmə
si istiqamətində qurub.
İclasda YAP-ın Təşkilat şöbəsinin
müdiri, Milli Məclisin deputatı Aydın
Hüseynov çıxış edərək əvvəlcə VI ça
ğırış Milli Məclisin fəaliyyətində tətbiq
olunan yeniliklərdən danışıb, həyata
keçirilən islahatları yüksək qiymətləndi
rib. YAP Səbail Rayon Təşkilatının sədri
Şəmsəddin Hacıyev isə geniş çıxışında
bildirib ki, ilk dəfədir bu formatda hesa
bat-seçki iclası keçirilir. O da ilk partiya
təşkilatının ötən dövrdəki fəaliyyətinin
uğurlu olduğunu bildirib.
YAP-ın İdarə Heyətinin üzvü, Milli
Məclisin İntizam komissiyasının sədri
Eldar İbrahimov çıxışında son dövr
də Milli Məclisdə aparılan islahatların

2020-ci ildə ölkəmizdə ilk dəfə
olaraq növbədənkənar parlament seç
kiləri keçirildiyini xatırladan spiker
bildirib ki, VI çağırış Milli Məclisin
martın 10-da keçirilən ilk iclasında
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqində irəli sürülən tövsiyələr Milli
Məclisin fəaliyyətinin əsas istiqamətlə
rini təşkil edib.
Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlarda
Yeni Azərbaycan Partiyasının da böyük
rolu olduğunu vurğulayan parlamen
tin Sədri bildirib ki, bu gün YAP-ın
ideyaları, fəaliyyəti xalqımız tərəfindən
dəstəklənir. Hazırda 760 mindən artıq
üzvünün olması YAP-ın potensialını
açıq şəkildə nümayiş etdirir.

Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli
fəaliyyətinin bütövlükdə Azərbaycan
qadınları üçün nümunəyə və həyat
məktəbinə çevrildiyini qeyd edib. Çıxı
şının yekununda Milli Məclisin Sədri ilk
partiya təşkilatı idarə heyətinə seçiləcək
üzvlərə qarşıda duran vəzifələrin icra
sında uğurlar arzulayıb.
Sonra iclasda YAP Səbail rayonu
üzrə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 2 saylı İlk Ərazi Təşkilatının
fəaliyyətinə dair hesabat dinlənilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, təşkilat öz fəaliy
yətini əsasən YAP-ın sədri, Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin dövlət
və partiya tədbirlərindəki nitqlərində
səsləndirdiyi müddəaların, habelə par

uğurlu nəticələrini qeyd edib. Səbail
rayon 2 saylı İlk Ərazi Təşkilatı İdarə
Heyətisədrinin müavini, Milli Məclisin
deputatı Nizami Səfərov də ilk partiya
təşkilatının fəaliyyəti haqqında müsbət
fikirlərini diqqətə çatdırıb.
Müzakirələr başa çatdıqdan sonra
hesabat yekdilliklə qənaətbəxş sayılıb.
Sonra gündəlikdəki ikinci məsələyə
baxılıb. YAP Səbail rayonu üzrə Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin 2
saylı İlk Ərazi Təşkilatı İdarə Heyətinin
yeni tərkibi, sədr və sədr müavinləri
seçilib. Adil Vəliyev YAP-ın Səbail rayo
nu üzrə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 2 saylı İlk Ərazi Təşkilatı
İdarə Heyətinin sədri seçilib.
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RƏSMİ XRONİKA
Fevralın8dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanBöyükBritaniyanın
dövlətnazirixanımVendiMorton
iləgörüşüb.
AzərbaycanlaBöyükBritaniya
arasındakımünasibətlərinyüksək
səviyyədəolduğununəzərəçatdı
ranMilliMəclisinSədriqeydedib
ki,ÜmummilliliderHeydərƏliye
vinvəmöhtərəmPrezidentİlham
Əliyevinİngiltərəyəsəfərlərimü
nasibətlərimizininkişafınaböyük
töhfələrverib.BöyükBritaniyanın
dayüksəksəviyyəlinümayəndə
heyətləridəfələrləAzərbaycanda
səfərdəolublar.Busəfərlərzama
nıAzərbaycanRespublikasıilə
BirləşmişKrallıqarasındaikitərəfi
münasibətlərədairbirsırasənəd
lərimzalanıb.
Spikeryüksəksiyasimüna
sibətlərimiziniqtisadiəlaqələrə
dətəsiretdiyinibildirib.Bugün
ölkələrimizneftqazsənayesisa
həsindəuğurlaəməkdaşlıqedir.O
cümlədənBritaniyanınBPşirkəti
ninAzərbaycandafəaliyyətigeniş
ictimaiyyətəyaxşıməlumdur.
ÖznövbəsindəBöyükBritani
yanındövlətnazirixanımVendi
MortonAzərbaycanailksəfərinin
təəssüratlarınıbölüşüb.Qonaq
Azərbaycandakeçirdiyigörüşləri,
apardığımüzakirələriyüksəkdə
yərləndirib.
XanımVendiMortonAzərbay
candaməişətzorakılığınınqarşısı
nınalınmasıvəgenderməsələləri
iləbağlıgörülənişləriyüksək
qiymətləndirərəkparlamentinbu
sahəninhüquqibazasınıntəkmil
ləşdirilməsindəböyükroloynadı
ğınısöyləyib.
MilliMəclisSədriSahibəQafa
rovadaölkəmizdəgenderməsələ
lərinəxüsusidiqqətgöstərildiyini
qeydedərəkbildiribki,hələ1918ci
ildəmüsəlmanŞərqindəilkolaraq
Azərbaycandaqadınlaraseçkihü
ququverilib.Ölkəmiz1991ciildə
ikincidəfəmüstəqillikqazandıqdan
sonragenderməsələləriiləyaxın

danməşğulolmaqüçünAilə,Qadın
vəUşaqProblemləriüzrəDövlət
Komitəsiyaradılıb.HazırdaAzər
baycandaqadınlarhəyatınmüxtəlif
sahələrində,dövlətidarəetməsin
də,parlamentdətəmsilolunurlar.
AzərbaycanRespublikasınınBirinci
vitseprezidentixanımMehriban
Əliyevaözgenişmiqyaslıfəaliy
yətiiləAzərbaycanqadınlarınıən
yüksəksəviyyədətəmsiledirvəbu
məsələlərəböyükdiqqətgöstərir.
Spikerqeydedibki,MilliMəc
lisdədəailəvəqadınməsələləriilə
məşğulolanxüsusikomitəfəaliy
yətgöstərir.Parlamentdəbusahə
nitənzimləyənbirsıraqanunlar
qəbuledilib.Qadındeputatlarımız
genderməsələləriiləbağlıbeynəl
xalqtədbirlərdəfəaliştirakedirlər.

Fevralın5dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaGürcüs
tanınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriZurabPatarad

zeiləgörüşüb.Spikerbildiribki,
AzərbaycanvəGürcüstanhəyatın
ənmüxtəlifsahələrindəəməkdaş
lıqedirlər.
Siyasidialoqunyüksəksəviyyə
dəolmasıiqtisadisahədəmüsbət
göstəricilərinəldəedilməsinəzə
minyaradıb.MilliMəclisinSədri
parlamentlərsəviyyəsindədəəla
qələrinyüksəkolduğunuvurğula
yaraqəlavəedibki,Azərbaycanın
apardığıVətənMüharibəsində
Gürcüstanıngöstərdiyimövqe
yüksəkqiymətləndirilir.
ÖznövbəsindəGürcüstanın
ölkəmizdəkifövqəladəvəsəla
hiyyətlisəfiriZurabPataradze
xalqlarımızarasındamünasibətlə
rinqədimtarixiolduğunudeyib.
İqtisadi,mədəni,humanitarvə
digərsahələrdədəəməkdaşlığımız
günbəgüninkişafedir.Bildirilibki,
GürcüstanAzərbaycanınərazibü
tövlüyünühərzamandəstəkləyib,
regiondasülhünvəəminamanlı
ğınbərqərarolmasıüçünsəylərini
əsirgəməyib.
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RƏSMİ XRONİKA
Söhbətdətərəfərimaraqlandı
randigərməsələlərbarədədanı
şılıb.

Fevralın2dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaİranİslam
Respublikasınınölkəmizdəkiföv
qəladəvəsəlahiyyətlisəfiriSeyid
AbbasMusəviiləgörüşüb.
ParlamentinSədribildiribki,
ikitərəfiəlaqələrimizindərin

ləşməsindədövlətbaşçılarının
əməyivəsiyasiiradəsimühüm
roloynayır.Spikervurğulayıbki,
Azərbaycanlaİranarasındayük
səksəviyyəlisiyasidialoqiqtisadi
münasibətlərimizədəmüsbəttəsir
edirvəAzərbaycanonundövlət
müstəqilliyiniilktanıyandövlət
lərdənbirikimiİranİslamRespub
likasıiləhəyatındigərsahələrində
dəəlaqələridərinləşdirməkniy
yətindədir.Sədrparlamentsəviy
yəsindədəəlaqələrimizinyüksək
olduğunuvurğulayıb.
İranİslamRespublikasının
ölkəmizdəkifövqəladəvəsəla
hiyyətlisəfiriSeyidAbbasMusəvi
ölkəsinindostvəqardaşAzərbay

canlaəlaqələrininkişafınaböyük
maraqgöstərdiyiniifadəedib.Bil
dirilibki,İranölkəmizinapardığı
VətənMüharibəsindəAzərbayca
nınərazibütövlüyünüdəstəkləyib,
haqqınvəədalətintərəfindəolub.
Səfir44günlükhərbiəməliyyat
larzamanıqazanılmışzəfərəgörə
xalqımızıvəMilliMəclisinSədrini
təbrikedib.Səfirvurğulayıbki,
münasibətlərimizinbusəviyyəyə
çatmasınaparlamentlərimizdəöz
layiqlitöhfəsiniverməkdədir.

lərarasındaimzalanmışsənədlər
önəmliroloynayır.Ölkələrimiz
həmikitərəfi,həmdəbeynəlxalq
təşkilatlarçərçivəsindəsıxəmək
daşlıqedirlər.
MilliMəclisinSədridövlət
lərarasımünasibətlərdəhəriki
ölkəninqanunvericilikorqanla
rınınrolunuvurğulayaraq,Milli
MəclisdəAzərbaycanİordaniya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununfəaliyyətgöstərdiyini
nəzərəçatdırıb.

Söhbətdəparlamentlərarası
əlaqələringələcəkinkişafperspek
tivlərivədigərməsələlərbarədə
danışılıb.

İordaniyaHaşimilərKrallığının
ölkəmizdəkifövqəladəvəsəla
hiyyətlisəfiriSamiAsemĞoşeh
qeydedibki,İordaniyaAzərbay
canlaortaqdini,mədənivəmənə
vidəyərləribölüşürvəəlaqələrin
genişlənməsindəmaraqlıdır.Səfir
əməkdaşlığımızındərinləşməsində
parlamentlərinrolunuxüsusivur
ğulayıb.
Söhbətdəparlamentlərarası
əlaqələrininkişafperspektivlərinə
dairfikirmübadiləsiaparılıb.

Yanvarın29daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaİordaniya
HaşimilərKrallığınınölkəmizdə
kifövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiri
SamiAsemĞoşehiləgörüşüb.
Spikerbildiribki,İordaniyailə
Azərbaycanarasındasəmimidost
luqmünasibətlərimövcuddur.Bu
münasibətlərininkişafetməsində
dövlətbaşçılarınınqarşılıqlısəfər
ləri,aparılandanışıqlarvətərəf
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Yanvarın19daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaTürkdilli

RƏSMİ XRONİKA
DövlətlərinƏməkdaşlıqŞurasının
(TürkŞurası)başkatibiBağdad
Amreyevin,BeynəlxalqTürkMə
dəniyyətiTəşkilatının(TÜRKSOY)
başkatibiDüsenKaseinovunvə
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə
İrsiFondununPrezidentiGünay
Əfəndiyevanıntəmsilolunduqla
rınümayəndəheyətiiləgörüşüb.
Spikerqeydedibki,türkdillidöv
lətlərarasındaəməkdaşlığıtəşviq
etməkməqsədiiləyaradılmışTürk
Şurasıqarşıyaqoyulanhədəfərə

çatmaqistiqamətindəməqsədyön
lüvəuğurluaddımlaratır.
SahibəQafarovaVətənMü
haribəsindəAzərbaycanaverdiyi
dəstəyəgörəTürkŞurasınınbaş
katibinətəşəkküredib.Vurğulanıb
ki,MilliMəclisqanunvericilikor
qanıolaraq,bundansonradaTürk
Şurasıçərçivəsindəinteqrasiya
proseslərinindahadadərinləşmə
sinədəstəkverəcəkdir.
SpikerTürkŞurasınınötənilin
aprelindəPrezidentİlhamƏliye
vintəşəbbüsüiləkeçirilmişfövqə
ladəiclasınıxatırladaraq,quru
munkoronavirusaqarşımübarizə
işinədətöhfəverdiyinisöyləyib.
TürkŞurasınınbaşkatibiBağ

dadAmreyevAzərbaycanınVətən
Müharibəsindəəldəetdiyiqələbə
münasibətiiləMilliMəclisinSədri
nivəxalqımızıtəbrikedib.Qonaq
təmsiletdiyitəşkilatınbundanson
radatürkdillixalqlarnaminəbey
nəlxalqmüstəvidəfəaliyyətinidaha
dagenişləndirəcəyinibildirib.
Görüşdətürkdünyasınıtəm
siledəntəşkilatlarlaəməkdaşlığın
perspektivlərivətərəfərimaraq
landırandigərməsələlərbarədə
danışılıb.

qanunmöhtərəmPrezidentİlham
Əliyevtərəfindəntəsdiqlənib.
SədrAzərbaycanınərazibütöv
lüyüməsələsindəƏfqanıstanınhər
zamanölkəmizinədalətlimövqeyinə
dəstəyinixüsusivurğulayıb.Budəs
təközünüDağlıqQarabağdaapa
rılanhərbiəməliyyatlarzamanıda
aydınşəkildəbüruzəverib.Beləki,
ƏfqanıstanXariciİşlərNazirliyi,öl
kəninparlamentininhərikipalatası
Azərbaycanınsuverenliyinəvəərazi
bütövlüyünədəstəkifadəediblər.

Yanvarın15dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaƏfqanıstan
İslamRespublikasınınölkəmizdəki
səfiriAmanullahCeyhuniləgörü
şüb.Dövlətlərarasımünasibətlərə
toxunanspikerqeydedibki,ölkə
başçılarınıngörüşlərizamanıapa
rılandanışıqlarsiyasimünasibətlə
rimizikeyfiyyətcəyenisəviyyəyə
yüksəldib.Bildirilibki,Azərbay
canparlamentiƏfqanıstandaAzər
baycansəfirliyininaçılmasıbarədə
qanunlayihəsiniqəbuledib.Cari
ilyanvarın13dəisəqeydedilən

ƏfqanıstanınAzərbaycandakı
səfiriölkələrimizarasındamüna
sibətlərindahadadərinləşməsi
naminəbundansonradasəylərini
əsirgəməyəcəyinibildirib.
Qonaqhərikiölkəninqanun
vericilikorqanlarıarasındaəmək
daşlığındahadadərinləşməsinin
əhəmiyyətiniqeydedib.Görüşdə
həmcininikiölkəninparlamentlə
rindətəmsilolunanqadındeputat
lararasındamütəmadigörüşlərin
təşkili,qadınvəuşaqhüquqlarının
müdafiəsi,elm,təhsil,mədəniyyət,
humanitarsahələrdəəməkdaşlığın
dərinləşməsivətərəfərimaraqlan
dırandigərməsələlərətrafındafikir
mübadiləsiaparılıb.
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AKTUAL

Binali Yıldırım:

“Türkiyə maddi, mənəvi və texniki cəhətdən
bundan sonra da hər zaman Azərbaycanın yanındadır”
“Milli Məclis” jurnalının müsahibi Türkiyənin 27-ci və son Baş naziri, siyasi və dövlət xadimi Binali Yıldırımdır
- 44 gün sürən Qarabağ Müharibəsini və Azərbaycanın
bu haqq savaşında qalibiyyətini strateji baxımdan necə
qiymətləndirərdiniz?
27sentyabr10noyabrara
sındakıdövrdünyatarixinə44
günlükdastankimiyazıldı.Bu44

gününhərgünüfərqlimübarizə
lər,fərqliqəhrəmanlıqlar,amma
vahidqələbəyədoğruaparan
böyükgündür.CənabPrezidentİl
hamƏliyevbuqalibiyyətyolunun
hərmərhələsinigüngün,saatsaat,
hətadəqiqədəqiqəizlədi,istiqa
mətlərimüəyyənləşdirərəkgərəkli
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təlimatlarınıverdi.Nəhayət,30
illikqanqrenədönmüşbuproblem
həllinitapdı.Halbukiindiyədək
bütündünyaBirləşmişMillətlər
Təşkilatı,Minskqrupu,onaüzvöl
kələrAzərbaycanınhaqqsəsinəsəs
verməküçünkağızüzərindəqalan
bəyanatlardanbaşqaheçbirdəstək

vermədilər və bu yöndə təşəbbüs
göstərmədilər. Sonda Azərbaycan
“öz işimizi özümüz də görə bilə
rik”, - deyib 30 illik problemə son
qoyaraq şanlı qələbəsini qazandı.
Bu mübarizədə bayraq, torpaq
və gələcək nəsillər uğrunda şəhid
olan hərbçilərə, habelə Ermənistan
tərəfindən atılan raketlərdə həya
tını itirən günahsız mülki şəxslərə
uca Rəbbimdən rəhmət diləyir,
yaralılara şəfa arzulayıram.
- Rəsmi Bakı bu dövr ərzində
ermənilərin məkrli oyunları
na uymadı. Mülki şəxslərin,
cəbhə zonasından kənarda
olan şəhərlərimizin hədəf
alınmasına rəğmən müha
ribə kontekstindən kənara
çıxmadı. Cənab İlham Əliye
vin bu önəmli qərarlarını və
Azərbaycan Ordusunun mü
vəffəqiyyətini necə dəyərlən
dirirsiniz?
- Heç bir müvəffəqiyyət təsadü
fi deyil. Onun gözlə görünməyən
arxa planları var. Odur ki, kim

özülünün qoyulması yükünün al
tına çəkinmədən girdi. Ermənistan
Qarabağdan qopduğunun fərqinə
varınca, cəbhəni genişləndirmək,
müharibəni Qarabağ müstəvisin
dən çıxarmaq üçün nələr etmədi!?
Tərtər, Gəncə, Ağdam və digər
məntəqələrə raket zərbələri endi
rildi, amma cənab İlham  Əliyev
bunların bir oyun olduğunu bilə
rək, səbirli davrandı,
müdrik qərarlar verdi
və bunun müsbət nə
Bu qələbədə mənəvi olaraq, ən böyük paylar
ticə verəcəyinə əmin
dan biri də Türkiyəyə və cənab Rəcəb Tayyib
idi. Belə də oldu.
Ərdoğana aiddir. Onu da deyim ki, Türkiyə
Açığı biz də ge
maddi, mənəvi və texniki cəhətdən bundan
dişatı narahatlıqla
sonra da hər zaman Azərbaycanın yanındadır.
izləyirdik, çünki
Azərbaycanın bəzi
ictimai dairələrin
də də ermənilərə onların tərzində
bu qarşıdurma, əlbətt ə ki, bir gün
cavab vermək istiqamətində qəzəb
olacaqdı. Bax, bu günə ciddi hazır
formalaşmışdı. Lakin İlham Əliyev
laşan cənab Ali Baş Komandan İl
bu təhlükələrə qarşı çox ağıllı və
ham Əliyev atasına da verdiyi sözə
həssas mövqe sərgiləyərək, Qara
sadiq qalaraq kifayət qədər gənc
bağ savaşının Azərbaycanla Ermə
yaşından Azərbaycanın çətin ida
nistan arasında total müharibəyə
rəetmə məsuliyyətinin, onu müt
çevrilməsinə əsla icazə verməyə
ləq qələbəyə aparacaq doğru yolun
sənin qalxıb da “bu zonada qəfil
bir münaqişə başladı, Azərbaycan
Ordusu da öhdəsindən gəldi’’, - 
söyləməsi doğru olmazdı. Geriyə
baxaraq, ən azı 5 illik, 10 illik hazır
lıq prosesini, doğru strateji qərar
ları sezmək önəmlidir. Bu dövrdə
Azərbaycan əsgərləri güclü təlim
lər keçdilər və ordu möhtəşəm
şəkildə təchiz edildi. Ermənistanla
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cəyini açıqca söylədi və bu yöndə
əlindən gələni etdi.
Bildiyiniz kimi, Ermənistan
bu arada böyük oyunlar oynadı,
istər Rusiyanı, istər Avropanı və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatını bu
münaqişəyə cəlb etmək, Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı
nı işə salmaq üçün xeyli səylər gös
tərdi, lakin onların heç biri nəticə
vermədi.
- Böyük zəfərimiz Azərbay
canla yanaşı, qardaş Türki
yəyə də eyni qürur və sevinc
hissləri yaşatdı. Amma bu
birliyimiz, mənəvi bağlarımız
illərdir ki, bölgədə sülhün
bərpasından, barışdan bəhs
edən bəzi Qərb ölkələrini ni
yə bu qədər qıcıqlandırdı?
- Bilirsiniz, əslində, Ermənistan
rəhbərliyi illərdir bölgədə sabitliyi
pozacaq yanlış siyasət yürüdür: Tür
kiyə ilə sərhədini tanımır, Qarabağı
işğal edir və sairə. Bu yerdə deyərlər
ki, “sənin ətin nə, budun nə? Sən
kimə güvənirsən axı?”. Diasporu

na, ya Avropa ölkələrinə, məsələn,
Fransaya? Bəlkə Amerikaya? Yaxşı,
o zaman Qarabağ dastanı yazılan
da bu ölkələr harada idilər? Hansı
biri prosesə qarışa bildi ki? Nə edə
bildilər ki? Çünki ortada bütün
beynəlxalq hüquq normalarına görə
ədalətsiz bir durum vardı. O da bu
idi ki, Ermənistan bölgədə quldur
rolunu oynayır və haqsız tələblər
irəli sürürdü; 30 ildən çox idi ki,
Azərbaycanın 20% torpaqlarını ələ
keçirmişdi. Təsadüfi deyil ki, Rusiya
da bu haqsızlığı və Ermənistanın
işğalçılığını müdafiə etmədi. Həm
də lap ilk gündən çox açıq və konk
ret duruş ortaya qoydu. Paşinyan
Moskvanı müharibəyə cəlb etmək
üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı, tele
fon zəngləri edirdi. Cənab Putin isə
bildirirdi ki, Azərbaycan öz ərazisi
daxilində müharibə aparır, bu, onun
daxili işidir və Rusiya bu prosesin
xaricindədir.
Bu, olduqca vacib bir detaldır.
Rusiyanın 30 illik regional strate
giyasında bu, köklü dəyişiklik de
məkdir. Rusiya daha çox bölgədə
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sabitliyin bərqərar olmasına diqqət
yetirdi. Bunu qiymətləndirməliyik.
Bu qələbədə mənəvi olaraq, ən
böyük paylardan biri də Türkiyəyə
və cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana
aiddir. Onu da deyim ki, Türkiyə
maddi, mənəvi və texniki cəhətdən
bundan sonra da hər zaman Azər
baycanın yanındadır.
Müharibə bitdi, müqavilələr
imzalandı, sülhməramlı qüvvə
lər xüsusi zonada yerləşdirildi.
Türkiyə də bölgədə barışın daimi
olması üçün orada rol aldı. Amma
yaxın keçmişə nəzər salaq - Qərb
qarışırdı, Fransa qarışırdı, Ame
rika qarışırdı, buna görə də sülh
əldə olunmurdu. İndi isə prosesin
iştirakçıları elə regionun dörd va
cib ölkəsidr: Azərbaycan, Türkiyə,
Rusiya və Ermənistan. Əlbətt ə ki,
beləcə iş daha çox idarə olunan,
davamlı şəklə düşdü və xarici mü
daxilələr də ortadan qalxdı.
- Azərbaycan Qarabağ bölgə
sində böyük yenidənqurma
işlərinə başlayır. Axı savaş

MÜSAHİBƏ
dan sonra erməni tərəfi bizə
vəhşicəsinə dağıtdığı, daşı
daş üstə saxlamadığı ərazilər
qoyaraq geri çəkilib. Bura
da yaşamın ən qısa zamanda
bərpa olunmasında Türkiyə
nin rolu necə olacaq?
- Təbii ki, 30 ildir mismar belə

çalınmamış, tam əksinə, dağıdıl
mış bölgədə görüləcək çox iş var.
Avtomobil, dəmir yolları, internet
xətləri çəkiləcək, binalar, fabriklər
tikiləcək. Bu torpaqlara 7-8 il ərzin
də təxminən 40 milyard dollarlıq
investisiya yatırılacaq. Bunu kim
edəcək? Əlbətt ə ki, ilk növbədə
Azərbaycan şirkətləri.
Türkiyənin də bu bərpa prose
sində, şübhəsiz, böyük rolu olacaq.
O cümlədən, digər ölkələrin də böl
gədə iş görə bilməsinin qarşısında
heç bir maneə olmayacaq. Bir sözlə,
hər kəs Qarabağın bərpasına və
inkişafına öz töhfəsini verə bilər və

verməlidir. Bu baxımdan Türkiyə
olaraq, hər zaman qardaşlarımızın
yanında canla-başla varıq.
- Naxçıvanla tarixi yolun qu
rulmasının iqtisadi və strate
ji baxımdan Azərbaycan və
Türkiyə üçün böyük önəm

daşıması şəksizdir. Sizcə, bu,
bütün bölgədə yeni ticarət
fürsətlərinin ortaya çıxmasına
nə dərəcədə təsir göstərəcək?
- Mən 2003-cü ildə nazir olandan
sonra Azərbaycanla Türkiyə arasın
da dəmir yolu xətt i olmadığından,
2004-cü ildən etibarən Bakı-TbilisiQars dəmir yolu layihəsini həyata
keçirməyə başladıq. Uzun müddət
apardı, müqavimət göstərənlər,
qarşı çıxanlar oldu. Bəzi ölkələr
hətta bunun qarşısını almağa da
çalışdılar. Ancaq yenə də cənab
İlham Əliyevin qətiyyəti və iradəsi,
Prezidentimizin dəstəyi ilə layihəni

tamamladıq. Artıq İstanbuldan yola
düşən qatar Çinədək gedir. Amma
bu da son deyil. Çünki Qafqaz həm
nəqliyyat, həm də enerji dəhlizidir.
Bundan əlavə Qafqaz Avrasiya coğ
rafiyasının mərkəzidir. Düşünün,
burada bir tərəfdən Azərbaycan,
Türkiyə, habelə İran var, digər tə
rəfdən fərqli din və mədəniyyətləri
olan Gürcüstan, Rusiya, Ermənistan
var, yəni söhbət mədəniyyətlərin
toqquşmasından deyil, görüşməsi,
birləşməsi, ünsiyyətindən gedir. Bu,
yeni fürsətlərin açılması deməkdir.
Biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
nu salarkən, eyni zamanda, QarsNaxçıvan dəmir yolunu, hətta qaz
kəməri layihəsini də planlaşdırdıq.
Bu istiqamətdə artıq addımlar atılıb.
Qarabağ zəfəri də bu baxımdan böl
gəyə xeyli gözəl şeylər bəxş etdi.
Belə ki, indi Xankəndinə bir
dəhliz açılacaq. Sülhməramlı
lar burada təhlükəsizliyə nəzarət
edəcəklər. Digər tərəfdən, Nax
çıvan ilə Azərbaycan arasında da
bir dəhliz açılacaq. Xüsusi qeyd
edim ki, bu dəhliz müharibə
nin Azərbaycan üçün ən böyük
nailiyyətlərindən biridir. Türkiyə
və Azərbaycan beləcə quru yol
la birbaşa birləşəcək. Oradan yol
Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbə
kistan, Qırğızıstan, hətt a Tacikistan
və Çinə qədər gedəcək. Tarixi İpək
Yolu yenidən dirçəlmiş olacaq. Bu,
olduqca həyəcanlı, sevinc dolu bir
məqamdır. Çünki bölgədə yeni
dövr başlanır. Azərbaycan və Tür
kiyə başda olmaqla, Türk Şurasına
üzv ölkələri, Orta Asiyanı, İranı,
Rusiyanı, Gürcüstanı, Ermənistanı
və hətta Xəzərin şərqindəki bü
tün ölkələri əhatə edən, iqtisadi və
mədəni cəhətdən, ümumiyyətlə,
hər baxımdan əlaqələri inkişaf et
dirəcək gözəl fürsətlər ortaya çıxır.
Buna da inşallah, Türkiyə və Azər
baycan liderlərinin gücü sayəsində
birlikdə nail olacağıq.
İlhamə Novruzova
Xüsusi olaraq
“Milli Məclis“ jurnalı üçün
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Milli iradəmizin qalibiyyət təqvimi

Fəzail İbrahimli
Milli Məclis Sədrinin müavini, İctimai birliklər və dini qurumlar
komitəsinin sədri, tarix elmləri doktoru, professor

Milli intibah, müstəqillik və
istiqlal uğrunda mübarizələri, soy
qırımları, faciələri, müharibələri,
dəyişən quruluşları özünə sığdı
ran XX əsr Azərbaycan tarixinə
də sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi
təbəddülatlar dövrü kimi daxil
olmuşdur. Bu dövr həm də 1905-ci
il və 1918-ci il soyqırımları, 1920-ci
il bolşevik işğalı, 1988-ci il depor
tasiyası, 1990-cı ilin Qanlı yanvarı
ilə Azərbaycan tarixinə əbədi həkk
olunmuşdur.
Tarixin qan yaddaşı öz suve
renliyi uğrunda cəsarət nümayiş
etdirən bir xalqın qana bürünən
şənbəsi ilə əsrin faciəsinə çevrildi.
Azərbaycanın müstəqilliyə doğru
addımları 1990-cı il yanvarın 20-də
insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır
cinayətlə qarşılandı.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə Azərbaycanın XX əsr
tarixinin ən faciəli hadisələrindən

biri baş verdi. Dinc əhalinin üzəri
nə vəhşicəsinə hücuma keçən so
vet əsgərləri ən müasir silahlardan
istifadə edərək yüzlərlə günahsız
insanı qətlə yetirdilər.
70 il eyni dövlətin tərkibində
yaşayan və onun qorunmasında
kifayət qədər xidməti olan Azər
baycan xalqı gülləbaran edildi. Bu
qətliam Sovetlər Birliyinin yaran
masından başlayaraq açıq və gizli
formada, müxtəlif vasitələrlə güclü
təzyiqlərə və təhqirlərə məruz
qalan xalqımızın səbir kasasının
sonuncu damlası oldu. Əslində,
bu hadisə yarandığı gündən bey
nəlmiləlçilik və xalqlar dostluğu
pərdəsi altında fəaliyyət göstərən
SSRİ adlı imperiyanın mahiyyəti
ni açdı, bu dövlətə az-çox inanan
insanların inamını sarsıtdı.
Həmin gün keçmiş sovet döv
lətinin hərb maşınının Azərbaycan
xalqına qarşı törətdiyi vəhşilik ən
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ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər
tarixində qalacaqdır. Öz qanuni
konstitusiya hüquqlarının təmin
edilməsini tələb edən dinc əhaliyə
divan tutulması, kütləvi terror nə
ticəsində yüzlərlə günahsız insanın
qətlə yetirilməsi və yaralanması
totalitar sovet rejiminin cinayətkar
mahiyyətini bütün dünyaya bir da
ha nümayiş etdirdi.
Xalqın iradəsini qırmaq məq
sədi ilə törədilmiş bu qanlı terror
Azərbaycan xalqının milli-azadlıq
və müstəqillik uğrunda apardı
ğı hərəkata güclü təkan verdi və
respublikada siyasi mübarizə yeni
bir mərhələyə daxil oldu. Haqqın,
ədalətin müdafiəsi yolunda can
larını qurban vermiş vətən övlad
ları şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla
xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə
yeni, parlaq səhifələr yazdılar və
bununla da 20 yanvar tarixini şərəf
və ləyaqət tarixinə çevirdilər.
20 Yanvar faciəsinə hər hansı bir
zaman kəsiyində baş verən hadi
sə kimi baxmaq olmaz. Bu faciəyə
gedən yol 1988-ci ildən başlamış
dı. 80-ci illərin sonunda Sovetlər
Birliyində ictimai-siyasi həyatın
demokratikləşməsi nəticəsində
Azərbaycanda başlanan siyasi oya
nış Moskvanı ciddi narahat edirdi.
Bu oyanışın qarşısını almaq üçün
bəhanə axtaran mərkəz elə səbəbi
də, bəhanəni də özü hazırladı. Ha
disələrin gedişinə diqqət yetirək:
80-ci illərin ikinci yarısında
Azərbaycanın tərkib hissəsi olan
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayə
tində “Krunk” erməni ekstremist
təşkilatı təxribatçılıq fəaliyyətini
genişləndirdi. Erməni “Milli mü
qəddəratın müstəqil təyin edilməsi
birliyi” və “Siyasi məhbusların
müdafiəsi erməni komitəsi” də
SSRİ-də və xaricdə bu istiqamətdə
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fəal iş aparırdı. “55-lər komitəsi”
adlanan orqanın göstərişləri əsa
sında “Krunk” vilayətin erməni
əhalisini Dağlıq Qarabağın Ermə
nistana verilməsini tələb etməyə
çağırırdı.
1988-ci ilin yanvarından eti
barən “Türksüz Ermənistan” və
Dağlıq Qarabağ uğrunda millətçi
hərəkat planlı surətdə fəaliyyətə
başladı. 1988-ci il yanvarın 25-də
Ermənistanda yaşayan azərbaycan
lıların ilk qrupu öz torpaqlarından
didərgin salındı. Artıq fevralın 23nə qədər qovulanların sayı 4 min
nəfərə çatdı. Bu hadisə bir tərəfdən
Ermənistanda yaşayan azərbay
canlılar arasında vahimə yaradır,
digər tərəfdən isə Azərbaycanda
ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləş
dirir, nəhayət, erməni-azərbaycanlı

münaqişəsinin törədilməsinə rəvac
verirdi. Moskva və dünya dövlət
lərinin gözü qarşısında yaşanan bu
hadisələrə heç bir reaksiya göstə
rilmirdi. 1988-ci il fevralın 19-da
DQMV-nin Ali Sovetinin sessiya
sının keçirilməsi, Muxtar Vilayətin
statusu məsələsinə baxılması haq
qında SSRİ Ali Sovetinə müraciət
qəbul edilməsi çağırışları altında
kütləvi anti-Azərbaycan mitinqlə
ri keçirildi. Elə həmin gün Bakıda
da ilk kütləvi etiraz mitinqi təşkil
olundu.
Baş verə biləcək milli toq
quşmaların qarşısının vaxtında
alınmaması və Moskvanın er
mənipərəst mövqedə dayanması
erməniləri daha da şirnikləndirdi.
1988-ci il fevralın 23-də Sumqayıt
hadisələri baş verdi. Hadisənin

istintaqı zamanı üzə çıxarılmış
96 cinayətkar arasında müxtəlif
millətlərin nümayəndələrinin, o
cümlədən qırğının əsas təşkilatçısı
nın erməni olmasına baxmayaraq,
cinayətin guya ancaq azərbaycan
lılar tərəfindən törədilməsi haq
qında erməni mətbuatı dünyaya
iftiralar yaydı.
Bütün bu hadisələrə münasi
bətdə Azərbaycanın milli mənafe
yindən çıxış etməyən, Moskvanın
iradəsi ilə hərəkət edən respublika
rəhbərliyinin gözləmə mövqeyi öl
kədə narazılığı daha da artırdı.
Azərbaycanda sosial-iqtisadi
və siyasi böhranın getdikcə dərin
ləşdiyi bir şəraitdə Ermənistandan
didərgin salınan 191.175 nəfərin
qaçqın vəziyyətində Azərbaycana
gəlməsi, qovularkən 217 adamın
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öldürülməsi, 1154 nəfərin yaralan
ması respublikada ictimai-siyasi
vəziyyəti daha da gərginləşdirdi.
Qaçqınlara olan səriştəsiz və ögey
münasibət siyasi sabitliyi pozan
əsas amillərdən birinə çevrildi.
Real vəziyyət, azərbaycanlılara
qarşı tətbiq edilən zorakılıq və iş
gəncələr haqqında obyektiv infor
masiyanın verilməməsi də gərgin
liyin artmasına səbəb oldu.
Xalqın hüquqlarının müdafiəsi
tələbi ilə 1988-ci il noyabrın 15-də
Azərbaycan Elmlər Akademiyasın
da izdihamlı mitinq keçirildi.
Noyabrın 17-də isə Ermənis
tanın təcavüzkarlığına, ermənilə
rin Şuşanın Topxana meşəsində
törətdiyi vəhşiliyə, nadir ağacların
qırılmasına etiraz əlaməti olaraq
başlanan mitinq Azadlıq meyda
nında gecə-gündüz davam edən 19
günlük Meydan hərəkatına çevril
di. Dekabrın 4-dən 5-ə keçən gecə
Meydan hərəkatının zor gücünə
yatırılmasından sonra respublika
da ictimai-siyasi vəziyyət gün
dən-günə gərginləşməyə başladı.
Xüsusən də Ermənistan SSR-də bir
nəfər azərbaycanlının belə yaşama
dığı halda, Azərbaycanda erməni
lərin yaşaması mərkəzin burada
milli zəmində istənilən vaxt təxri
bat törətməsi üçün şərait yaradırdı.
Təxribatın törədilməsinə şərait
yaradan digər amil respublikada
hakimiyyətsizliyin hökm sürmə
si idi. Belə ki, bir sıra rayonlarda
ikihakimiyyətlilik yaranmışdı.
Azərbaycan KP rayon partiya ko
mitələri gücü olmayan formal ha
kimiyyət, Azərbaycan Xalq Cəbhə
si isə hüquqi hakimiyyəti olmayan,
lakin dövlət funksiyalarını yerinə
yetirən orqanlar kimi çıxış edirdi.
Bütün bunlar və buna bənzər bəzi
hərəkət və çağırışlar Moskvanın
Azərbaycanda hər cür təxribatına
bəhanə yaradırdı və Moskva Azər
baycanı cəzalandırmaq üçün belə
bəhanələrin yaradılmasında son
dərəcə maraqlı idi.
Məhz buna görə də 1990-cı il

məlumat verilmədi. Hərbi haki
miyyət orqanları Bakı şəhərində
fövqəladə vəziyyət tətbiq edildiyi
ni və qadağan saatı qoyulduğunu
yalnız yanvarın 20-də səhər saat
7-də elan etdilər. Artıq bu vaxt
hərbçilər 82 adamı öldürmüş, 20
nəfəri ölümcül yaralamışdılar.
Ümumiyyətlə, rəsmi məlumata
görə, 20 Yanvar faciəsi zamanı 131
adam öldürülmüş, 744 nəfər yara
lanmış, 400 nəfər qanunsuz həbs
edilmiş, 4 nəfər itkin düşmüş, külli
miqdarda maddi və mənəvi zərər
vurulmuşdu.
20 Yanvar faciəsi törədilən za
man Azərbaycan xalqı ağır ifl ic
vəziyyətinə - informasiya bloka
dasına salınmış, radio, televiziya
susdurulmuş, mətbuatın nəşrinə
qadağa qoyulmuşdu. Bu günlərdə
Azərbaycan xalqı san
ki başsız qalmışdı.
Belə ağır bir vəziy
20 Yanvar faciəsinə hər hansı bir zaman kəsi
yətdə xalqına həyan
yində baş verən hadisə kimi baxmaq olmaz.
çıxan, o vaxt siyasi
Bu faciəyə gedən yol 1988-ci ildən başlamışdı.
səhnədən uzaqlaş
80-ci illərin sonunda Sovetlər Birliyində icti
dırılmış Ümummilli
lider Heydər Əliyev
mai-siyasi həyatın demokratikləşməsi nəti
oldu. O, böyük cəsa
cəsində Azərbaycanda başlanan siyasi oyanış
rət nümayiş etdirərək
Moskvanı ciddi narahat edirdi. Bu oyanışın
yanvarın 21-də Azər
qarşısını almaq üçün bəhanə axtaran mərkəz
baycanın Moskvadakı
elə səbəbi də, bəhanəni də özü hazırladı.
nümayəndəliyində
mətbuat konfransı
keçirdi və 20 Yanvar
faciəsinin mahiyyətini dünyaya
ermənilərin təqib olunması mərkəz
nümayiş etdirdi. İmperiya rəhbər
tərəfindən bütün təfsilatına qədər
liyini qatil adlandıran Heydər Əli
düşünülmüş və taktiki baxımdan
yev faciənin törədilmə səbəblərini
hərtərəfli hazırlanmış təxribatın
və təşkilatçılarının adlarını açıqla
həyata keçirilməsi üçün zəmin
dı. 20 Yanvar faciəsini törədənlərin
yaratdı. İnzibati orqanların, hərbi
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə
hissələrin tam hazır vəziyyətdə
sini qətiyyətlə tələb edən Heydər
olmasına baxmayaraq, ətrafda baş
Əliyev baş vermiş faciə ilə əlaqə
verənlərə qarşı heç bir tədbir gö
dar Azərbaycan xalqına başsağlığı
rülmədi. Azərbaycan xalqına “dərs
verdi.
vermək”, milli-azadlıq hərəkatını
Heydər Əliyevin Moskva nü
boğmaq məqsədi ilə 1990-cı il yan
mayəndəliyindəki tarixi çıxışının
varın 19-da SSRİ Ali Sovetinin “Ba
mətni, bütün maneələrə baxma
kı şəhərində fövqəladə vəziyyət
yaraq, dünyada geniş yayıldı. Bu
tətbiq edilməsi haqqında” Fərmanı
çıxış məhz o zaman informasiya
qəbul edildi. Lakin bu fərmanın
blokadasında olan Azərbaycanda
qəbulu ilə əlaqədar əhaliyə heç bir  

yanvarın əvvəllərində mərkəzin
göstərişi ilə müxtəlif qoşun hissə
ləri Bakıya gətirildi. Yanvarın 3-də
Bakıya gələn Moskva nümayən
dələri Barannikov, Ludayuskas,
Babkov və başqaları məxfi surətdə
Gəncəyə səfər edən SSRİ müda
fiə naziri Yazov tərəfindən qəbul
edilmiş, xüsusi tapşırıqlar almış
və Bakıda “Tayfun”, yəni “Qasır
ğa” əməliyyatının planı hazırlan
mışdı.
Azərbaycan rəhbərliyinin müs
təqil siyasi xəttinin, dəqiq və sabit
mövqeyinin olmaması Moskva
nın respublikada həyata keçirmək
istədiyi “siyasətin” reallaşmasına
rəvac verirdi. Yanvarın 13-də Bakı
da bir erməni tərəfindən iki azər
baycanlının öldürülməsinə cavab
olaraq paytaxtın  bəzi yerlərində
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baş verən 20 Yanvar faciəsinə əsl
siyasi qiymət idi.
Bakıda fövqəladə vəziyyət tət
biq edilməsinə baxmayaraq, yan
varın 22-də xalqımız öz şəhidləri
ilə vidalaşdı. Respublikada 3 gün
matəm elan olundu. Azərbaycanın
bütün ərazisində izdihamlı mitinq
lər keçirildi. Bir milyondan artıq
adamın iştirak etdiyi mitinq Azər
baycan xalqının azadlıq, haqq,
ədalət, demokratiya və müstəqillik
uğrunda mübarizə səsi, mərkəzin
qanlı əməllərinə etiraz çağırışı idi.
20 Yanvar faciəsi respublikada
milli-azadlıq hərəkatına və demok
ratik proseslərə ağır zərbə vursa
da, xalqımızın müstəqillik uğrun
da apardığı mübarizəni dayandıra
bilmədi. Əksinə, 20 Yanvar faciəsi
xalqımızın istiqlaliyyət, milli-azad
lıq və müstəqillik uğrunda apar
dığı hərəkata güclü təkan verdi və
respublikada siyasi mübarizə yeni
tarixi dövrə qədəm qoydu. Baş

verən hadisələr, milli münaqişələr
sovetlər imperiyasının çökməsi ilə
nəticələndi və nəticədə Azərbay
can öz tarixi müstəqillik haqqına
qovuşdu.
Zaman dəyişsə də, vətənə
olan sevgi dəyişmir. 1990-cı ilin
yanvarında müstəqillik yolunda
canlarını fəda edən şəhidlərimiz
və 2020-ci ilin sentyabr-noyabr
aylarında torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi uğrunda öz həyatla
rından keçən şəhidlərimiz işğalçı
lıq siyasətinə son qoydular.
XXI əsrin zəfərini Azərbaycan
çaldı; 30 illik işğala gücü, döyüş
ruhu, əzmi ilə son qoyan müzəffər
ordusu ilə, Ermənistanı kapitulya
siya aktına qol çəkdirməyə məcbur
edən güclü sərkərdəsi və xalqın
yenilməzliyi ilə.
Dünyanın ən güclü ordusu
sıralarında yer alan Azərbaycan
Ordusu Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən Mü

haribəsini qələbə ilə başa vurdu.
Siyasi, iqtisadi, beynəlxalq sahədə
qazanılan nailiyyətlər Azərbay
canın ərazisini tamlaşdırmağa,
bütövləşdirməyə yönələn qələbə
ilə nəticələndi.
Azərbaycanın istiqlalı və bü
tövlüyü uğrunda canlarını qurban
verən şəhidlərimizə hər bir azər
baycanlının ürəyində əbədi bir
heykəl ucalır. Xalqımızın ziyarət
yerinə çevrilmiş Şəhidlər xiyaba
nında yanan əbədi məşəl şəhid
lərin ruhuna xalqımızın ehtiramı
və dövlətimizin qiymətidir. Bu
qiymət Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti İlham Əliyevin nitq
lərində də öz əksini tapır: “Biz bu
torpaqlara Azərbaycan xalqının,
şəhidlərimizin canı, qanı bahasına,
qəhrəmanlarımızın şücaəti hesabı
na qayıtmışıq. Vətən Müharibəsi
tarixdə Azərbaycanın şanlı qələbə
si kimi qalacaq”.
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Qələbəmİzə

kölgə salmaq xəyanətdir

Adil Əliyev
Milli Məclis Sədrinin müavini, Gənclər və idman 
komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan 44 günlük Vətən
Müharibəsində 30 illik nisgilə bir
dəfəlik son qoydu və müzəff ər Ali
Baş Komandanın rəhbərlik etdiyi
rəşadətli ordumuz tərəfindən tor
paqlarımız işğaldan azad edildi.
Yaddan çıxarmayaq ki, torpaqla
rımız düşmən tapdağına 1992-1993cü illərdə Azərbaycanda aparılan
daxili çəkişmələr zamanı keçmişdi.
O vaxt Ermənistan Azərbaycan
hakimiyyətində olan hərc-mərclik
dən maksimum dərəcədə istifadə
edərək, ərazilərimizi işğal etmiş
di. Əzəli və əbədi torpaqlarımızın
düşmən tərəfindən işğalı uzun illər
ərzində sağalması mümkün olma
yan ağır bir yaraya çevrildi. 1992-ci
ildən başlayan işğal minlərlə vətən
övladının şəhid olması ilə nəticə
ləndi.
Siyasi cəbhədə baş verən qey
ri-müəyyənlik, ordunun təchiza
tının zəifləməsi, idarəetmədə olan

çətinliklər, uzun müddət davam
edən siyasi hərc-mərcliklər, daxil
də olan xəyanətlər nəticəsində əzəli
və əbədi vətən torpaqları düşmən
işğalına məruz qaldı. Hadisələ
rin bu qəbildən cərəyan etməsinin
səbəbkarlarının bu gün qazanılmış
qələbəyə xəbis münasibəti onların
əsl xislətindən xəbər verir.
Şəhidlərimizin qanı və canı
bahasına qazanılmış bu qələbəyə
kölgə salmağa cəhd etmək ilk növ
bədə həmin şəhidlərimizə, onların
ailə üzvlərinə qarşı hörmətsizlikdir.
Müharibənin ən çətin vaxtlarında
iştirak edən, neçə-neçə hərbçi yol
daşları şəhid olan, özləri isə yarala
nan qazilərimizlə görüşlər zamanı
onların danışdıqları hadisələrdən
cəbhədəki vəziyyət əyani şəkildə
gözlərimiz önündə canlanır.
Hər kəs bilir ki, işğaldan ən çətin
azad edilən yerlərdən biri də Şuşa
şəhəri idi. Digər şəhər və rayonları
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mızla yanaşı, Şuşada çox qısa müd
dət ərzində və yüksək peşəkarlıqla
həyata keçirilən döyüş əməliyyatı
nəticəsində düşmənin beli sındı.
Şuşa döyüşləri müharibənin tale
yində həlledici oldu. Təsadüfi deyil
ki, bu əməliyyatın taktiki cəhətdən
qurulması, yüksək peşəkarlıqla
icra edilməsi mərd oğullarımızın
əziyyəti hesabına başa gəldi. Eyni
zamanda, orduya göstərilən diqqət
və qayğı öz uğurlu nəticəsini verdi.
Çox yox cəmi 3 ay bundan əvvəl
biz Şuşaya gedə bilmirdik, lakin
indi bu şəhərin tarixi kimliyi bərpa
olundu və Şuşa bu gün ölkəmi
zin mədəniyyət paytaxtıdır. Ümid
edirik ki, qısa müddət ərzində o,
həm İslam, həm də türk dünyasının
paytaxtı olacaqdır.
Təəssüfl ə qeyd etmək lazımdır
ki, bəzi qüvvələr Şuşanın və digər
işğal altındakı ərazilərimizin azad
olunmasına sevinmək əvəzinə, ta
rixi zəfərimizə kölgə salmağa cəhd
edirlər.
Tarixə nəzər saldıqda həmin
ərazilərin itirilməsini qeyri-peşəkar
idarəetmənin olması ilə əlaqələn
diririk. Əgər bu torpaqların işğalı
özlərinin əsaslandırdığı kimi bir
səhv idisə, bu səhvi aradan qaldır
maq imkanları olmasa da, bu gün
onlar ən azı çıxıb deməli idilər ki,
sağ olsun cənab Prezident İlham
Əliyev, bizim itirdiyimiz torpaqları
geri qaytardı. Bu zaman anlaşılar
dı ki, etdikləri yalnışlardan gec də
olsa nəticə çıxarıblar. Lakin bu
nun əvəzində atdıqları addımlar
bir daha sübut edir ki, torpaqların
itirilməsinin əsl səbəbi xəyanətdir.
Onların xəyanəti nəticəsində 30 il
tarixi torpaqlarımızdan uzaq düş

MÖVQE
müşdük. Onların xəyanətidir ki, 1
milyona yaxın məcburi köçkün öz
dədə-baba yurd-yuvasından didər
gin salınmışdır.
Təbii ki, bu qələbəni həzm edə
bilməyən insanların olması olduqca
utancvericidir. Necə ola bilər ki, son
200 illik Azərbaycan tarixində qa
zanılmış ən böyük qələbəni qəbul
etməmək mümkün olsun?
Lakin bəzi şəxslərin bu qələbəyə
olan paxıllıq hissi indi formalaşma
mışdır, daha əvvəldən də apardıq
ları pozuculuq cəhdləri, dialoqdan
qaçma və s. bu kimi hərəkətlərdə əsl
simalarını cəmiyyətə göstərmişdilər.

bəzi qüvvələr həmin ötən müddət
ərzində bu bəyanata qoşulmamaq
la yanaşı, özlərini Qarabağda baş
verən hadisələrin onlar üçün heç
bir əhəmiyyəti yoxmuş kimi apa
rırdılar.
Sonradan Fransa tərəfinin gös
tərdiyi qərəzli mövqeyə qarşı siyasi
partiyalarımız yenidən birləşərək
imzaladıqları birgə bəyanatda da
təmsil olunmayan yenə həmin şəxs
lər idi. Heç cür başa düşülən deyil
ki, siyasi partiyalar milli maraqlar
naminə birgə bəyanat imzalasın,
lakin bəzi qüvvələr orada təmsil
olunmasın.

bir halda qəbul ediləbilməz. İstər
müharibədən əvvəl, istər müharibə
dövründə, istərsə də müharibədən
sonra xalqımız arasında çox böyük
ruh yüksəkliyi yaranmışdır. Bu bir
lik düşmənin əzmini sındırmaqda
misilsiz vasitə oldu.
Bu gün müharibə Azərbaycanın
qələbəsi ilə bitib. Ölkəmiz 2020-ci
ildə həm pandemiyadan, həm də
Vətən Müharibəsindən çox böyük
uğurla çıxdı. İndi bizi işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizin yenidən dün
yanın ən gözəl guşələrinə çevrilməsi
məqsədi ilə aparılan genişmiqyas
lı quruculuq işlər gözləyir. Artıq

Belə ki, Ermənistanla müharibə
davam edərkən, Gəncə, Bərdə və
digər şəhər və rayonlarımızda gü
nahsız insanlarımız qətlə yetirilər
kən, günahsız insanlara qarşı terror
hadisələri törədilərkən ölkəmizdə
olan bütün siyasi partiyalar dünya
nın hər yerinə bəyanatla müraciət
edəndə belə onlar səssiz qaldılar.
Ölkəmizdə iqtidar və müxalifət
yönlü olmasından asılı olmayaraq,
bütün partiyaların ortaq bəyanat
imzalamasından müəyyən bir
vaxt keçmişdir, amma təəssüf ki,

Dünyada “ədalətin carçısı”
olaraq özlərini təqdim edən “Bey
nəlxalq amnistiya” (“Amnesty
International”), “İnsan hüquqları
nın müdafiəçisi” (“Human Rights
Watch”) kimi təşkilatların Ermə
nistan tərəfindən törədilən terror
lara sakit qalması bizi nə qədər
məyus edirsə, həmin qüvvələrin
bu məsələyə biganəliyi bizi daha
çox məyus edir.
Eyni zamanda, baş verənlərə
baxmayaraq, radikallığından əl
çəkməyən şəxslərin etdikləri heç

bütün xalqımız çox qısa müddətdə
həmin ərazilərə qayıtmağa köklə
nib. Belə qələbələrin və xoş günlərin
dövranında kiminsə müəyyən ma
raqlara uyğun olaraq qeyri-adekvat
addım atması yolverilməzdir.
Ədalətsiz mövqelərini bildi
rərkən ilk növbədə vətənimizin
azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda
qəhrəmancasına şəhid olan hərbi
qulluqçularımızı gözlərinin önünə
gətirməli və başa düşməlidirlər ki,
bu qələbəyə heç bir halda kölgə sal
maq olmaz.
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Azərbaycanın AŞPA-ya üzvlüyünün
20 illiyi Strasburqda qeyd olundu
Qurumun qış sessiyasında ermənilərin təxribatı baş tutmadı
2021-ci il yanvarın 24-dən  29-dək
Milli Məclisin Beynəlxalq münasibət
lər və parlamentlərarası əlaqələr ko
mitəsinin sədri, Azərbaycanın Avropa
Şurası Parlament Assambleyasındakı
nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd
Seyidov və nümayəndə heyətinin
üzvləri Sevinc Fətəliyeva, Rafael Hü
seynov, Sabir Hacıyev, Erkin Qədirli,
Tural Gəncəliyev, Nigar Arpadarai və
Kamal Cəfərov AŞPA-nın qış sessiya
sında iştirak etmək üçün Strasburqda
səfərdə oldular.
Yanvarın 25-də Strasburqda Av
ropa Şurası yanındakı daimi nüma
yəndəlikdə ölkəmizin bu təşkilata
üzv olmasının 20 illiyi münasibəti ilə
tədbir keçirildi. Nümayəndə heyə
timizin üzvlərinin də iştirak etdiyi
tədbiri Avropa Şurası yanında daimi
nümayəndəliyimizin rəhbəri Fəxrəd
din İsmayılov açdı. İlk öncə 44 günlük
Vətən Müharibəsi və Birinci Qarabağ

savaşında canlarını vətən uğrunda
fəda etmiş qəhrəman şəhidlərimi
zin, eləcə də 20 Yanvar qurbanlarının
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edildi.
Ölkəmizi Avropa Şurasına aparan
yolun qısa tarixinə toxunan Fəxrəd
din İsmayılov bu yolda üzləşdiyi
maneələrə rəğmən Ulu öndər Heydər
Əliyevin müdrik və qətiyyətli möv
qeyi sayəsində ölkəmizin 2001-ci ildə
Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi
nə nail olduğunu bildirdi.
Tədbirdə çıxış edən Səməd Seyi
dov Avropa Şurasına üzvlüyümüzün
20 ili ərzində formalaşmış münasibət
lər haqqında məlumat verdi. Ümum
milli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə
2001-ci ildə təşkilatın mənzil-qərarga
hı qarşısında Azərbaycan bayrağının
qaldırılması ilə bağlı tarixi mərasimin
canlı şahidi kimi fikirlərini bölüşən
nümayəndə heyətinin rəhbəri 20 il
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öncə Ermənistanın işğalı ilə əlaqədar
Azərbaycanın Avropa Şurasına ağrı
ilə yanaşı, böyük ümidlərlə gəldiyini,
ancaq buna baxmayaraq, ölkəmizin il
lər boyu qeyri-obyektiv mövqe və ikili
standartlarla qarşılaşdığını bildirdi. O,
həmçinin  Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünün bərpasının hər birimizin bö
yük arzusu olduğunu və bu arzunun
xalqın iradəsini əks etdirən və onu bir
yumruqda birləşdirən, milli maraq
ları ən ali maraq kimi müdafiə edən
liderin - Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sayəsin
də reallaşdığını qeyd etdi. S.Seyidov
ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş bir
ölkənin nümayəndə heyətinin üzv
ləri kimi AŞPA-nın qış sessiyasına
gəlməkdən böyük qürur və fəxr hissi
keçirdiklərini vurğuladı.
Avropa Şurasına üzvlüyümüzün
ilk günlərindən AŞPA-da nümayəndə
heyətimizin tərkibində olmuş depu
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tat Rafael Hüseynov da tədbirdə çıxış
edərək ötən dövrlə bağlı xatirələrini
bölüşüb, xüsusilə üzvlüyə qəbul edil
məyimiz ərəfəsində Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Avropa Şurası rəs
miləri ilə görüş və müzakirələrindən
bir sıra tarixi məqamlara toxundu.
AŞPA-nın qış sessiyasında isə
Assambleya Bürosunun və Daimi Ko
mitənin görülən işlər barədə hesabatı
dinlənilərək, assambleyanın monito
rinq prosedurunun təkmilləşdirilmə
sı, Gürcüstanda keçirilmiş parlament
seçkilərinin müşahidəsinin nəticə
ləri, Monteneqro ilə postmonitorinq
dialoqu, koronavirus vaksininin etik,
leqal və praktiki tərəfl əri, xroniki və
uzunmüddətli xəstəliklərdən əziyyət
çəkən şəxslərlə məşğul olanlara qarşı
ayrı-seçkilik və digər mövzularda fi
kir mübadiləsi aparıldı.
Sessiyanın iclaslarında Milli Məcli
sin deputatları gündəlikdəki məsələ
lərlə bağlı çıxışlar edərək, fikirlərini
bildirdilər.
Ermənistan nümayəndələri isə
AŞPA-nın qış sessiyasına yeni təxri
batlarla gələrək, sessiyanın gündə
liyini pozmağa cəhd etdilər. Onlar
Azərbaycanla bağlı birbaşa məsələ
qaldırsalar da, bu cəhdləri tamami
lə iflasa uğradı. Erməni deputatlar
üçtərəfli sülh bəyanatından sonra
hərbi diversiya qrupunun ələ keçiri
lən üzvlərini hərbi əsir kimi qələmə
verərək, bu məsələ ətrafında debatlar
təşkil etməyə və avropalı deputatları
çaşdırmağa cəhd göstərdilər. Lakin
onların hiylələri fiaskoya uğradı və
AŞPA-nın Bürosunda, sonra isə Parla
ment Assambleyasında bu məsələ heç
müzakirəyə belə təqdim edilmədi.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri Səməd Seyidov öz çıxışında
vurğuladı ki, ermənilərin müharibə
əsirləri ilə bağlı irəli sürdükləri id
dialar tamamilə əsassızdır.
Bu sırada nümayəndə heyətimiz
tərəfindən dünya ictimaiyyətinə,
AŞPA parlamentarilərinə həqiqətləri
çatdırması, konkret faktlar göstərmə
si, Azərbaycanın BMT-nin sənədləri
ni, elə Avropa Şurasının özünün 1416

saylı qətnaməsini yerinə yetirməsi,
beynəlxalq hüququ regionda bərqərar
etməsi, beynəlxalq qanuna qarşı çıxan
ölkənin məhz Ermənistan olması vur
ğulandı. Azərbaycanlı parlamentarilər
AŞPA-nın sessiyasında erməni nüma
yəndələrin cəhdlərinin rədd edilmə
sinin normal bir hal olmasını, bizim
torpaqlarımızın işğal altında olduğu
zaman da ermənilərin bizi itt iham et
məsini və işğal siyasətlərinin onları bu
böhrana salması kimi məsələləri də
diqqətə çatdırdılar.
Avropa Şurası Parlament As
sambleyasının qış sessiyası çərçi
vəsində qurumdakı Azərbaycan və
Türkiyə nümayəndə heyətlərinin
rəhbərləri Səməd Seyidov ilə Ah
met Yıldız arasında görüş keçirildi.
Görüşdə ölkələrimizin nümayəndə
heyətlərinin Avropa Şurası yanın
da əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin
təşkili müzakirə olundu. Qurumda
Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı
təhdidlər, eləcə də milli maraqlar ilə
bağlı məsələlərin reallaşması istiqa

mətində konkret tədbirlər, planlar
və fikirlər müzakirə edildi. Azərbay
canın işğal altında olan ərazilərinin
azad edilməsi ilə bağlı fikir müba
diləsi aparıldı. Qurum çərçivəsində
bu qələbəyə hər hansı bir təhdid,
təxribatçı addımlar olduğu təqdir
də onun qarşısını almaq üçün birgə
fəaliyyətin təşkili müzakirə edilərək,
vacibliyi qeyd olundu.
Həmçinin Avropa Şurası Parla
ment Assambleyasının qış sessiyası
çərçivəsində qurumdakı Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi
Səməd Seyidovun AŞPA-nın yenidən
seçilmiş prezidenti Hendrik Daems
ilə görüşü baş tutdu. Həmin görüşdə
Azərbaycan-AŞPA münasibətlərinin
gələcək perspektivlərinə dair, eləcə də
Azərbaycan Respublikasının Avro
pa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
edilməsinin 20 illiyi ilə bağlı geniş
fikir mübadiləsi aparıldı.  AŞPA prezi
dentinə Vətən Müharibəsindən sonra
yaranmış yeni reallıqlar haqqında da
ətraflı məlumat verildi.
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Kamran Əliyev:
“Baş prokuror kimi qanunvericilik təşəbbüsü
hüququndan istifadə etməyi nəzərdə tuturam”
“Milli Məclis” jurnalının Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru cənab Kamran Əliyevlə müsahibəsi
- Kamran müəllim, ölkədə həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar
çərçivəsində sizin rəhbərliyinizlə prokurorluq orqanlarının
işinin təkmilləşdirilməsi və
islahatların dərinləşdirilməsi
istiqamətində işlər aparılır. Bu
gün hansı nailiyyətlərdən danışmaq olar?
Qeydedimki,prokurorluq
orqanlarındaislahatlarındərinləş
dirilməsivəfəaliyyətintəkmilləşdi
rilməsiAzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
2020ciilmayın1dəAzərbaycan
RespublikasınınBaşprokuroruvə
zifəsinətəyinolunmağımlabağlı
qəbuledərkənqarşımızdaqoyduğu
mühümtapşırıqvətövsiyələrəəsa

sənhəyatakeçirilir.
OvaxtdanötəndövrərzindəBaş
Prokurorluğunrəhbərliyindəkadr
islahatlarıaparılaraqyeniçağırışla
racavabverənkadrlarvəzifədəirəli
çəkilməkləBaşprokurorunbirinci
müavinivəmüavinlərivəzifələrinə
təyinedilmiş,habeləidarəetmədə
nəzarətmexanizmininoptimallaşdı
rılmasıməqsədiiləBaşprokurorun
dahabirmüavinivəzifəsitəsisedilə
rəkmüvafiqtəyinataparılmışdır.
Eynizamanda,prokurorluqor
qanlarınıncəmiyyətdəformalaşan
yeniçağırışlaraadekvatuyğunlaşma
sıvəfəaliyyətindəşəfafığıntəmin
edilməsi,işinçevikliyininvəsəmə
rəliliyininartırılması,müasirdövrün
tələblərinəcavabverənpeşəkarkadr
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larınformalaşdırılmasıməqsədiilə
AzərbaycanRespublikasıPreziden
tinin2020ciiliyunun10daverdiyi
sərəncamlaAzərbaycanRespublikası
BaşProkurorluğununyenistruktu
rundaidarəvəşöbələrinsayı15dən
18əçatdırılmışdır.HəmçininBaş
ProkurorluğunAğırCinayətlərəDair
İşlərüzrəİstintaqİdarəsiiləBakıŞə
hərProkurorluğununİstintaqİdarəsi
birləşdirilərəkBaşProkurorluğun
İstintaqİdarəsiyaradılmışdır.
BundanbaşqaBaşProkurorluğun
bəziidarələriləğvedilərəkonların
bazasındaTəşkilatvəicrayanəzarət,
Xidmətiaraşdırmalar,Beynəlxalq
hüquqiəməkdaşlıq,Hüquqitəminat
vəinsanhüquqlarıməsələləri,Krimi
nalistikavəinformasiyatexnologiya

QANUN
ları, Sənədlərlə və müraciətlərlə işin
təşkili idarələri təsis edilmiş, bundan
əlavə prokurorluğun fəaliyyətində
mahiyyətcə yeni olan 2 - Cinayət
təqibindən kənar icraatlar və Xüsusi
müsadirə məsələlərinin əlaqələndiril
məsi idarələri yaradılmışdır.
Bununla yanaşı, məhkəmələr
lə dövlət itt ihamının müdafiəsinin
keyfiyyətinin artırılması, bu sahədə
vahid təcrübənin formalaşdırılması
məqsədi ilə müvafiq əmrlə Baş Pro
kurorluğun Dövlət İttihamının Mü
dafıəsi üzrə İdarəsinin yeni strukturu
təsdiq edilmişdir.
Struktur islahatları Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübari
zə Baş İdarəsində, Azərbaycan Res
publikasının Hərbi Prokurorluğunda
və Bakı Şəhər Prokurorluğunda da
aparılmaqla Baş Prokurorluğun st
rukturuna uyğunlaşdırılmışdır.
Qeyd olunan struktur islahatları
ilə yanaşı, prokurorluq orqanların
da işin təkmilləşdirilməsi və müasir
dövrün tələblərinə cavab verməsi
üçün əvvəllər mövcud olmuş çoxsay
lı əmrlər ləğv edilmiş və “İşin təşkili
qaydaları” hazırlanaraq 2020-ci il  
iyulun 30-da Baş Prokurorluğun kol
legiyasında təsdiq edilməklə 2020-ci
il  avqustun 1-dən prokurorluq or
qanlarında tətbiq edilməyə başlan
mışdır.
Yeni qaydaların tətbiqi, eləcə də
aparılan struktur və kadr islahatları
prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti
nin çevikliyini artırmaqla, müxtəlif
bürokratik maneələri aradan qaldır
maqla işin keyfiyyətinin yüksəlməsi
nə səbəb olmuşdur.
- Cənab Prezidentin qeyd etdiyi
kimi, gənc və peşəkar kadrla
rın irəli çəkilməsi dövrümüzün
tələblərindəndir. Prokurorluq
orqanlarında kadr potensialı
nın formalaşmasında hansı
dəyərlər önə çəkilir?
- Prokurorluq orqanlarında apa
rılan struktur islahatları ilə yanaşı,
kadr islahatları da həyata keçirilmiş
və bu proses davam etməkdədir.

uyğun, öz işində nümunəvi nəticələr
göstərmiş, elmi və peşəkar nailiyyət
lər əldə etmiş işçilərlə komplektləşdi
rilməsi, o cümlədən seçilməsi və yer
ləşdirilməsi, həmçinin vəzifədə irəli
çəkilməsi, başqa vəzifəyə keçirilməsi
məqsədi ilə “Prokurorluq orqanların
da qulluq keçmə haqqında” Azər
baycan Respublikası Qanununda
göstərilmiş vəzifələrə təyin olunması
məqsədi ilə Kadr Ehtiyatı Reyestri ya
radılır. Onu qeyd etmək lazımdır ki,
prokurorluğun əsas fəaliyyət istiqa
mətlərindən olan istintaq sahəsində
çalışan peşəkar əməkdaşların məsul
vəzifələrə irəli çəkilməsinə üstünlük
verilir.
Onu da bildirim ki, pandemi
ya ilə əlaqədar ötən il prokurorluğa
qəbul keçirilməsi mümkün olmasa
da, bu ilin birinci yarım ilində pro
kurorluq orqanlarına qəbulla bağlı
növbəti müsabiqənin keçirilməsi
nəzərdə tutulur və inanıram ki, hə
min müsabiqə vasitəsilə
prokurorluğun kadr
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində cənab
Prezident İlham Əliyevin siyasi kursuna uyğun korpusu savadlı, müasir
dünyagörüşlü gənclərin
olaraq məqsədyönlü işlər görülür və bundan
hesabına daha da möh
sonra da prokurorluq orqanları tərəfindən bu
kəmlənəcək və bu da
sahədə ciddi tədbirlərin görülməsi, o cüm
prokurorluğun qarşısın
lədən korrupsiya şəbəkələrinin, korrupsiya
da duran vəzifələrin icra
sxemlərinin aşkar edilərək təqsirli şəxslərin
edilməsində mühüm rol
məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin ediləcəkdir.
oynayacaqdır.

Kadr islahatları nəticəsində gənc,
kifayət qədər təcrübəsi olan əmək
daşlar çox mühüm vəzifələrə irəli
çəkilmişdir. Vəzifədə irəli çəkilər
kən  hər bir əməkdaşın peşəkarlıq
səviyyəsi, təcrübəsi, nəzəri bilikləri,
analitik təhlil aparmaq qabiliyyəti,
xarici dilləri bilmək səviyyəsi, vətən
daşlarla münasibəti, onlarla dialoq
qurmaq qabiliyyəti, icra intizamı,
ədalətli olması, dövlətin maraqlarını
şəxsi maraqlarından üstün tutması,
mənəvi keyfiyyətləri  və digər bu ki
mi amillər nəzərə alınmaqdadır.
Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki,
aparılmış kadr islahatları nəticəsində
9 qadın prokurorluq əməkdaşı vəzi
fədə irəli çəkilmiş, onlardan 2-si Baş
Prokurorluğun idarə və şöbə rəislə
ri, 3-ü idarə rəislərinin müavinləri,
müasir prokurorluğun tarixində ilk
dəfə 2-si rayon prokuroru, 1-i rayon
prokurorunun müavini, 1-i isə şəhər
prokurorunun böyük köməkçisi vəzi

fələrinə təyin edilmişdir.
Bildiyiniz kimi, prokurorluq
orqanlarına qəbul Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin fərmanı ilə
2001-ci il iyunun 19-da təsdiq edilmiş
“Prokurorluğa işə qəbul olunmaq
üçün namizədlərlə müsabiqə keçiril
məsi qaydaları haqqında” Əsasna
məyə müvafiq olaraq həyata keçirilir.
Prokurorluq orqanlarına qəbul zama
nı  müsabiqənin minimal şərtlərini
ödəyən, habelə dövrün tələblərinə
cavab verən bilikli, dünyagörüşlü
gənclər işə qəbul edilir.
Eyni zamanda, Baş Prokurorlu
ğun “İşin təşkili qaydaları”nın tələb
lərinə müvafiq olaraq prokurorluğun
yuxarıda qeyd etdiyim tələblərinə

- Korrupsiya və rüşvətxorluqla
mübarizə vətəndaşla dövlət
arasında etimadın yaranmasın
da, ölkənin dayanıqlı inkişa
fında ən önəmli məsələlərdən
dir. Son dövrlərdə prokurorluq
orqanları tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsin
də bir neçə səs-küylü cinayət
əməllərinin aşkarlanmasının
şahidi olduq. Bu istiqamətdə
işlər necə davam etdirilir?
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə
dövlət siyasətinin tərkib hissəsi
dir. Bu bəlaya qarşı mübarizə daim
aparılır. Eyni zamanda, qeyd etmə
liyəm ki, korrupsiyaya qarşı müba
rizə prokurorluğun əsas fəaliyyət
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QANUN
istiqamətlərindən biridir və bununla
əlaqədar  ixtisaslaşdırılmış cinayət
təqibi orqanı olan Baş Prokuror ya
nında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi tərəfindən bu sahədə bir
çox iş görülsə də, hələ də qarşımızda
duran bir sıra vəzifələr mövcuddur.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə aparılan sistemli
islahatlar nəticəsində ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsin
də bir sıra uğurlar əldə edilmişdir ki,
bu da bir çox beynəlxalq qurumların,
o cümlədən BMT-nin Narkotiklər
və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi
(UNODC), Avropa Şurasının Korrup
siyaya qarşı mübarizə aparan Dövlət
lər Qrupunun (GRECO) hesabatların
da öz əksini tapmışdır.
Onu da xüsusi vurğulamaq
lazımdır ki, əksər dövlət qurumları
nın iştirakı ilə “Korrupsiyaya qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi üzrə
2021-2025-ci illər üçün Milli Fəaliy
yət Planı” hazırlanır. Həmin planda
korrupsiyaya qarşı aparılan sistemli,
institusional mübarizənin təkmilləş
dirilməsini təmin edəcək tədbirlər
nəzərdə tutulmaqdadır.
Ölkə həyatının müxtəlif sahələrin
də aşkar edilən korrupsiya faktları ilə
əlaqədar cinayət işləri istintaq olunur,
həbslər aparılır. Korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində cənab Prezident
İlham Əliyevin siyasi kursuna uyğun
olaraq məqsədyönlü işlər görülür
və bundan sonra da prokurorluq
orqanları tərəfindən bu sahədə ciddi
tədbirlərin görülməsi, o cümlədən
korrupsiya şəbəkələrinin, korrupsi
ya sxemlərinin aşkar edilərək təqsirli
şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması
təmin ediləcəkdir.
Baş Prokuror yanında Korrup
siyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahə
sində ixtisaslaşdırılmış cinayət təqibi
orqanı kimi yaradılsa da, bu sahədə
mübarizə tək Baş İdarə tərəfindən
deyil, bütün prokurorluq orqanları, o
cümlədən digər hüquq mühafizə və
dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə
aparılır.

Bununla yanaşı korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində vətəndaş
cəmiyyətinin rolunu xüsusi vurğu
lamaq lazımdır. Bu sahədə fəaliyyət
göstərən qeyri-hökumət təşkilatları
ilə qurulmuş sıx əlaqələr, onlarla
birlikdə keçirilən maarifləndirici
tədbirlər mübarizənin effektivliyinə
müsbət təsir göstərir.
Eyni zamanda, Baş Prokurorlu
ğun fasiləsiz fəaliyyət göstərən Çağrı
mərkəzi və Qaynar xətt i ilə vətəndaş
lardan daxil olan qanun pozuntuları
barədə müraciətlər aidiyyəti üzrə
araşdırılır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə
mətbuatın da rolu böyükdür. Belə ki,
mətbuatda müxtəlif vəzifəli şəxslər
tərəfindən korrupsiya hallarına yol
verilməsi barədə yayımlanan məlu
matlar araşdırılır və həmin məlumat
lar öz təsdiqini tapdığı halda müvafiq
tədbirlər görülür.
Həmçinin vətəndaşlarla ünsiyyə
tin yeni formatı olan Baş Prokurorlu
ğun rəsmi sosial media hesablarında
keçirilən #sualcavab sessiyaları
zamanı  korrupsiya hüquq pozmaları
barədə məlumatlar da daxil olmaqla
qəbul edilən çoxsaylı müraciətlərə
baxılır və qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş hallarda və qaydada tam,
obyektiv və hərtərəfli araşdırmanın
aparılması təmin olunur.
Bununla yanaşı, korrupsiya şəbə
kələrinin aşkarlanması barədə məlu
matların ictimailəşdirilməsi, cinayə
tin cəzasız qalmadığının cəmiyyətə
çatdırılması müəyyən mənada şəxslə
ri cinayət törətməkdən çəkindirir.
- Vətən Müharibəsi dönəmin
də Azərbaycan Ordusunun
rəşadəti nəticəsində mənfur
düşmənlərimiz öz gücsüzlüklə
rini görərək dinc əhaliyə qarşı
insanlığa sığmayan cinayət
əməllərinə əl atdılar. Bundan
əlavə 30 il işğal altında olan
ərazilərimizə külli miqdarda
ziyan vurulub. Ermənistanın iş
ğalçı mahiyyətinin beynəlxalq
müstəvidə ifşa edilməsi və də
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yən zərərin qiymətləndirilməsi
yönündə Azərbaycan Respubli
kasının Baş Prokurorluğu tərə
findən hansı işlər görülür?
- Böyük zəfər qazandığımız Vətən
Müharibəsi dövründə olduğu kimi
Ermənistanın işğalçı mahiyyətinin
beynəlxalq müstəvidə ifşa edilməsi
üçün prokurorluq orqanları üzərləri
nə düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirməyə çalışırlar. Belə ki, beynəl
xalq aləmdə Ermənistanın məsu
liyyətə cəlb edilməsini təmin etmək
üçün erməni təcavüzü ilə əlaqədar
başlanmış cinayət işləri üzrə zəruri
sübutların toplanması, bu təcavüzün
nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi da
vam edir. Ümumiyyətlə, qeyd etmək
lazımdır ki, bu sahədə işlər 2 istiqa
mətdə görülür. Birinci istiqamət cina
yət təqibi, ikinci istiqamət isə cinayət
təqibindən kənar qaydada kompen
sasiyaların ödənilməsi üçün müvafiq
iddiaların irəli sürülməsidir. Cinayət
təqibindən kənar istiqamət daha ge
nişdir və Ermənistan silahlı birləşmə
ləri tərəfindən faktiki vurulan zərərlə
yanaşı, əldən çıxmış gəliri və digər bu
kimi məsələləri də əhatə edir.
2020-ci il sentyabrın 27-dən baş
layan müharibədə erməni təcavüzü
nəticəsində dəymiş ziyanın müəyyən
edilməsi istiqamətində  dağıdılmış
və ya zədələnmiş bütün tikililərə,
obyektlərə prokurorluğun müstən
tiqləri tərəfindən baxış keçirilir və
nəticələr müvafiq qaydada rəsmiləş
dirilir. Bununla yanaşı cənab Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu
tərəfindən işğaldan azad edilmiş əra
zilərə, orada mövcud olmuş mədəni,
dini və digər obyektlərə təhlükəsiz
lik tədbirləri nəzərə alınmaqla baxış
keçirilməsi və müvafiq sübutların
toplanması davam etdirilir.
Eyni zamanda, Azərbaycan hərb
çilərinə qarşı erməni silahlı birləşmə
ləri tərəfindən törədilmiş cinayətlərlə
əlaqədar başlanmış cinayət işləri
üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi
Prokurorluğu tərəfindən müvafiq is
tintaq hərəkətləri həyata keçirilir.

Onu da qeyd edim ki, Ermənista
nın beynəlxalq müstəvidə məsuliyyə
tə cəlb edilməsini təmin etmək üçün
digər hüquq mühafizə orqanları, Xa
rici İşlər Nazirliyi, o cümlədən aidiy
yəti qurumlarla birlikdə müvafiq təd
birlər görülür. Ermənistan dövlətinin,
onun vəzifəli şəxslərinin beynəlxalq
məhkəmələrdə məsuliyyətə cəlb
edilməsi üçün kifayət qədər tutarlı və
mötəbər sübutlarımız mövcuddur və
hesab edirəm ki, bu məsələdə uğurlu
nəticələr əldə edəcəyik.
- Məlum olduğu kimi, cəmiy
yətdə inkişaf edən proseslərlə
əlaqədar mövcud qanunverici
likdə bir sıra dəyişikliklərə zə
rurət yaranır. Kamran müəllim,
sizin perspektiv planlarınızda
hüquq mühafizə sistemi, xüsu
silə də prokurorluq orqanları
ilə bağlı qanunvericilik təşəb
büsünüz nəzərdə tutulurmu?
- İctimai münasibətlər inkişaf
etdikcə qanunlarda dəyişikliklər
edilməsi, onların təkmilləşdirilməsi,
o cümlədən yeni yaranan ictimai mü
nasibətləri tənzimləmək üçün yeni
qanunların qəbulu zəruri olur. Həyat
dinamikadir, o dəyişdikcə, qanun

lar da həyata uyğunlaşmalı və yeni
dəyişikliklərə, zamanın tələblərinə
cavab verməlidir. Buna özümüzün
də yaşadığımız çox yaxın tarixi misal
göstərmək olar. Belə ki, koronavirus
pandemiyası ilə mübarizə sahəsində
qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər
mövcud şəraitdə yaranan zərurətdən
irəli gəlmişdir.
Lakin qanunların dəyişdirilməsi
prosesində hesab edirəm ki, diqqət
li olmaq lazımdır. Qanuna edilən
dəyişiklik, habelə yeni qəbul edilən
qanun mövcud reallığa uyğun olma
lı, qəbul olunma məqsədinə xidmət
etməklə ictimai münasibətləri düz
gün tənzimləməlidir, bir sözlə, qanun
işlək olmalıdır.  
Prokurorluğun, o cümlədən hü
quq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti
ilə əlaqədar qanunvericilik aktlarına
müəyyən dəyişikliklər edilsə də, bu
sahədə görüləsi işlər mövcuddur. Yu
xarıda qeyd etdiyim Milli Fəaliyyət
Planında da qanunvericilik sahəsin
də müəyyən tədbirlərin görülməsi,
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
nəzərdə tutulur.
Belə ki, cinayət işləri üzrə dəymiş
ziyanın bərpa edilməsində mühüm
rol oynayan və bir sıra inkişaf etmiş

dövlətlərdə tətbiq edilən “Məhkum
luq olmadan əmlak müsadirəsi”
institutunun, korrupsiya cinayətləri
ilə əlaqədar ibtidai araşdırma çərçi
vəsində “istintaq sazişi” institutu
nun tətbiqinə dair qanunvericiliyə
dəyişikliklərin edilməsi, cinayət yolu
ilə əldə olunmuş və xüsusi müsadirə
obyekti olan əmlakların qiymətləndi
rilməsi və idarə edilməsi  sahəsində
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
və Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə
tutulan başqa bu kimi tədbirlər həm
prokurorluq, həm də digər hüquq
mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin
səmərəliliyinin, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin səviyyəsinin yüksəldil
məsinə xidmət göstərəcəkdir.
Onu da qeyd edim ki, proku
rorluq orqanlarının, eləcə də digər
hüquq mühafizə orqanlarının fəaliy
yətinin, habelə məhkəmə hüquq
sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün
zərurət yarandığı halda Baş prokuror
kimi qanunvericilik təşəbbüsü hüqu
qundan istifadə etməyi nəzərdə tu
turam. Burada da əsas məqsəd qeyd
edilən sahələrin fəaliyyətini daim
inkişaf edən dövlətimizin tələblərinə
uyğunlaşdırmaqla xalqa xidməti yeni
müstəviyə yüksəltməkdir.
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Emin Əmrullayev:

“Pandemiya təhsil sistemini nəzərə alınması vacib
olan bir sıra çağırışlarla üz-üzə qoydu”
“Milli Məclis” jurnalının “Nazir” rubrikasının qonağı Azərbaycan
Respublikasının təhsil naziri cənab Emin Əmrullayevdir.
- “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın qəbulundan
7 il keçir. Bu müddət ərzində
hədəfərə çatmaq mümkün
oldumu və sənədin icrası nə
yerdədir?
Ölkəmizintəhsilsisteminininki
şafında,onunmüasirləşməsivərəqa
bətqabiliyyətliliyiningücləndirilmə
sində“AzərbaycanRespublikasında
təhsilininkişafıüzrəDövlətStrate
giyası”nınmühümroluolmuşdur.
Ötənmüddətərzindəstrategiyada
nəzərdətutulmuşhədəfərəçatmaq
üçüntəhsilinbütünpilləvəsəviy
yələriüzrəyeniinnovativtəşəbbüs
lərhəyatakeçirilmiş,ümumitəhsil
müəssisələrininrəhbərvəpedaqoji
kadrlarlatəminatı,müəllimfəaliyyə
tininqiymətləndirilməsivəəməyi
ninstimullaşdırılması,yenidərslik
vədərsvəsaitlərininhazırlanması,
madditexnikivətədrisbazasının
müasirləşdirilməsivətəhsilqanun
vericiliyinintəkmilləşdirilməsisahə
sindəəhəmiyyətlinailiyyətlərəldə
edilmişdir.
Strategiyadanəzərdətutulmuş
əsashədəfərdənbiriolanməktəbə
hazırlığacəlbolunmasəviyyəsinin
yüksəldilməsinənailolunmuşdur.
20202021citədrisilindədövlət
büdcəsivəsaitihesabınaümum
təhsilməktəblərində104minnəfər
məktəbəhazırlığacəlbedilmiş,5

yaşlıuşaqlarıntəhsiləcəlbedilməsi
səviyyəsi2013cüildəki24%dəncari
tədrisilində80%əçatdırılmışdır.
Ümumitəhsildə11ilbundan
əvvəlbaşlanmışməzmunislahatla
rınınbirmərhələsibaşaçatmış,sə
riştəəsaslıdövlətstandartlarıtəsdiq
edilmiş,yenitəhsilproqramlarına
uyğunolaraqburaxılışsinifərində
dahasəmərəliqiymətləndirməyə
imkanverənyeniimtahanmodelinə
keçilmişdir.
İstedadlışagirdlərinaşkarolun
masıvəonlarınpotensialınıninki
şafısahəsindəbirsıraəhəmiyyətli
tədbirlərhəyatakeçirilmiş,nəticədə
respublikavəbeynəlxalqolimpiada
lardaşagirdlərimizinuğurlarıxeyli
artmışdır.20132020ciillərərzində
beynəlxalqfənnolimpiadalarında10
qızıl,67gümüş,167bürüncmedal
və50həvəsləndiricimükafatolmaq
la,ümumilikdə244medalqazanıl
mışdır.Beynəlxalqvərespublika
fənnolimpiadalarının,beynəlxalq
müsabiqəvəyarışlarınqaliblərinin
aliməktəblərəmüsabiqədənkənar
qəbulhüququəldəetməsiolimpiada
hərəkatınındahadagenişlənməsinə
səbəbolmuşdur.Bununlayanaşı,is
tedadlıuşaqlarüçünşəbəkənininki
şafıistiqamətində20202021citədris
ilindənGəncə,Şirvan,Şəkişəhərlə
rində,QubavəŞəmkirrayonlarında
5yeniliseyfəaliyyətəbaşlamışdır.
Beynəlxalqreytinqlərdəölkəmi
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zinmövqeyininyaxşılaşdırılması
istiqamətindəbeynəlxalqqiymətlən
dirməproqramlarındaiştiraktəmin
edilmişdir.TİMSS2019beynəlxalq
qiymətləndirməsindəAzərbaycanın
riyaziyyatüzrəgöstəricisi2011ci
ilinmüvafiqgöstəricisiiləmüqayi
sədə52balartmaqla515balolmuş,
ölkəmiz58ölkəarasında28ciyerdə
qərarlaşmışdır.
Müasirdövrdətəhsilsistemigənc
nəsligələcəkrəqəmsaltexnologiya
lar,süniintellektdövrünəhazırla
maqüçünonlaraindikindənəsaslı
şəkildəfərqlənənyenikompetensi
yalar,ixtisaslarvəpeşələrverməli
dir.Qeydedilənçağırışlarauyğun
olaraqTəhsilNazirliyitərəfindənbir
sırauğurlutəşəbbüslərartıqhəyata
keçirilməkdədir.20182019cutədris
ilindənbaşlanan“Rəqəmsalbaca
rıqlar”,20192020citədrisilindən
reallaşdırılan“STEAM”layihələri
artıq369məktəbdətətbiqolunurvə
143mindənçoxşagirdiəhatəedir.
Dövlətstrategiyasınamüvafiq
olaraqsonillərdəmüəllimnüfu
zunun,müəllimlərinpeşəkarlıq
səviyyəsininyüksəldilməsi,istedadlı
insanlarınmüəllimliyəcəlbedilməsi
istiqamətindəciddiaddımlaratılmış
dır.CaritədrisilindəTəhsilNazirliyi
tərəfindənkeçirilənmərkəzləşdiril
mişmüsabiqəninnəticələrinəəsasən
7909müəllimişəqəbulolunmuş,va
kantyerlərin100%tutulmasıtəmin

NAZİR
edilmiş, uzun illər ərzində ixtisaslı
kadr çatışmazlığı olan ucqar kənd
məktəblərinin kadr təminatı prob
lemi, demək olar ki, həll edilmişdir.
Həyata keçirilən kompleks tədbirlər
nəticəsində müəllimlik rəqabətli bir
peşəyə çevrilmiş, ən yüksək nəticə
göstərmiş abituriyentlər arasında
müəllimlik ixtisasını seçənlərin sayı
dəfələrlə artmışdır.
Ölkə Prezidentinin sərəncamına
əsasən 2014-2018-ci illərdə ümu
mi təhsil müəssisələrində çalışan
müəllimlərin bilik və bacarıqları
nın diaqnostik qiymətləndirilməsi
uğurla aparılmış, ümumilikdə 150
mindən çox müəllimin həftəlik dərs
yükü 1,5 dəfə, vəzifə maaşı 2 dəfə
artırılmış, onların orta aylıq əmək
haqqı 600 manat civarında olmaqla
ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqına
yaxınlaşmışdır.
Strategiyaya uyğun olaraq müəl
limlərin peşəkarlığının davamlı
şəkildə artırılması sahəsində təkmil
sistem yaradılmışdır və hər il 20
mindən çox müəllim təlimlərə cəlb
olunur. Bu istiqamətdə yeni hədəf
kimi onların fəaliyyətinin sertifi
katlaşdırılması ilə bağlı qaydalar
hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş
dir və artıq prosesə hazırlıq işləri
aparılmaqdadır.
Strategiyanın tələblərinə uyğun
olaraq idarəetmə sahəsində ciddi də
yişikliklərə nail olunmuşdur. Ümu
mi təhsil müəssisələrində şagird
sıxlığının optimallaşdırılması, şəff af
lığın və valideyn məmnunluğunun
təmin edilməsi məqsədi ilə ölkə üzrə
I sinfə şagird qəbulu və məktəbə
hazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu
elektron sistem vasitəsilə aparılır.
Müasir tələblərə cavab verən və
ömür boyu təhsili təmin edən infrast
rukturun yaradılması istiqamətində
ciddi addımlar atılmışdır. Azərbay
can Respublikası Prezidentinin diq
qət və qayğısı, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın təşəb
büsü və  Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə 2003-2020-ci illər ərzində
3400-dən çox məktəb binası tikilmiş

və ya əsaslı təmir edilmişdir ki, bu
da bütün məktəblərin 76%-ni təşkil
edir. Ölkə Prezidentinin təşəbbüsü
ilə ilk dəfə olaraq ucqar kəndlərdə az
şagird kontingenti olan qəzalı mək
təblərin yeni binalarla əvəz edilməsi
çərçivəsində modul tipli məktəb
təcrübəsi tətbiq edilmiş, regionlarda
400-dən çox modul tipli məktəblər
quraşdırılmışdır. Yalnız 2020-ci ildə
Təhsil Nazirliyi tərəfindən 94 təhsil
müəssisəsi tikilmiş və əsaslı təmir
olunmuşdur. Heydər Əliyev Fondu
nun təşəbbüsü ilə 62 məktəbin inşası
və əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır.
Ümumilikdə 2020-ci ildə yeni tikilən
və əsaslı təmir olunan məktəblərin
sayı 256-ya çatmışdır.
Peşə təhsili pilləsinin beynəlxalq
təcrübəyə uyğunlaşdırılması istiqa
mətində yeni qanun qəbul edilmiş,
qanunda peşə təhsili sisteminə tam
yeni yanaşma təsbit olunmuş, bu
pillənin ilk peşə, texniki peşə və
yüksək texniki peşə təhsili olmaqla 3
səviyyədə fəaliyyət göstərməsi təmin
edilmişdir.
Ali təhsildə ilk dəfə olaraq yeni
məzmun və tədris texnologiyaları
əsasında SABAH (savadlı, bacarıq
lı və hazırlıqlı) layihəsinin həyata

keçirilməsinə başlanmışdır. 2014-cü
ildən uğurlu təhsil modeli kimi tət
biq edilən SABAH layihəsi hazırda
11 ali təhsil müəssisəsində fəaliyyət
göstərməklə 35 ixtisas və 2400-dən
artıq tələbəni əhatə edir. Son iki il
də SABAH qruplarını 1572 məzun
bitirmişdir və onların uğurlu həyat
trayektoriyası tərəfimizdən maraqla
izlənilir.
Ali təhsilin əlçatanlığının artırıl
ması, tələbələrin sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılması, ölkədə yüksək
ixtisaslı, peşəkar kadrların hazırlan
ması, ali təhsildə rəqabət mühitinin
formalaşdırılması sahəsində ölkə
Prezidenti tərəfindən əhəmiyyətli
qərarlar qəbul olunmuş, nəticədə
təqaüd alan tələbələrin sayı cari təd
ris ilində 50%-ə çatdırılmışdır. Eyni
zamanda, ali təhsil müəssisələrinin
bakalavr səviyyəsinə dövlət sifarişi
yerləri 2019-cu ilə nisbətən 66,1% ar
tırılmışdır. Hazırda tələbələrin 46%dən çoxu dövlət sifarişi və ya dövlət
hesabına təhsil alır.
- Cənab nazir, dərsliklər müasir
dövrün çağırışları, elmin sürət
li inkişafı və texnoloji dəyişik
liklərlə necə ayaqlaşa bilir?
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- Bildiyiniz kimi, məktəbdə tədris
olunan fənlər bu və ya digər elmin
əsaslarını gənc nəslə öyrətməyə xid
mət edir. Elm yeni hüdudları keçirsə,
fənn və onun tədrisi də elmin arxa
sınca irəliləməlidir. Belə olan halda
dərsliklərin həcmi və məna tutumu
xeyli artmalı idi. Lakin yaxşı hal
odur ki, bu gün ümumi təhsil hafizə
məktəbindən təfəkkür məktəbinə
doğru addımlayır və şagirdə ağır in
formasiya yükü vermək əvəzinə, onu
bu informasiya ilə işləmək, məlumatı
emal etmək, tətbiq etmək, düşünmək
və s. bu kimi bacarıqlar ilə silahlan
dırır.
Onu da qeyd edim ki, ötən il
yenilənmiş “Ümumi təhsilin dövlət
standartları” da təhsilin səriştə əsas
lı olmasını tələb edir. Başqa sözlə,
müasir məktəb şagirdi daha çox
vacib səriştələrlə təmin etməlidir ki,
bu təməl üzərində dəyişən tələblərə
uyğun bilik və bacarıqlar müstəqil
şəkildə qazanıla bilsin. Lakin bu da
doğrudur ki, son zamanlar elmin
sürətli inkişafı dərsliklərin əsaslı və
mütəmadi transformasiyasını zərurə

tə çevirmişdir. Bu günün dərslikləri
informasiya mənbəyindən daha çox
öyrənməni asanlaşdıran soraqçaya
bənzəməlidir. Bizim məktəb dərslik
ləri hər 4 ildən bir məzmunca yenilə
nir və təkmilləşdirilir.
Bu baxımdan son illərdə dərslik
hazırlığında yeni yanaşmalar, reqla
ment və prosedurlar tətbiq edilmiş
dir. Hazırlanmış dərsliklər müxtəlif
səviyyələrdə və strukturlarda qiy
mətləndirilir, bu məqsədlə yaradıl
mış portalda yerləşdirilərək ictimai
müzakirəyə çıxarılır, təklifl ər təhlil
edilərək nəşriyyatlara və müəllifl ərə
yönəldilir. Məhz yeni reqlamentlər
əsasında 2020-2021-ci tədris ilinə
I-XI siniflər üçün 339 adda 7.233.214
nüsxə dərslik və metodik vəsait çap
edilmiş və şagirdlərin istifadəsinə ve
rilmişdir. Təhsil İnstitutu nəzdində
Tədris Resursları Mərkəzi yaradılmış
və yeni məzmun konsepsiyası əsa
sında ümumtəhsil məktəbləri üçün
ehtiyat dərsliklərin hazırlanmasına
başlanmışdır. Eyni zamanda, dərslik
hazırlığı sahəsində Sinqapur təcrü
bəsindən istifadə üzrə işlərə start
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verilmişdir.
Bilirsiniz ki, xeyli vaxtdır dərslik
lərin elektron versiyaları da hazırla
nır və bunların bir hissəsi zənginləş
dirilmiş e-dərsliklər kateqoriyasına
aiddir. Həmin dərsliklər mövzuya
uyğun hiperlinklərlə təmin edilir
ki, şagirdin daha dərin, yaxud daha
ətraflı öyrənmə imkanı olsun. Na
zirliyin müvafiq portalında həm də
müxtəlif fənlər üzrə öyrədici ani
masiya filmləri, videomühazirələr
yerləşdirilmişdir və bu tipli elektron
resursların sayı mütəmadi çoxalır,
keyfiyyəti artırılır.
- Peşə təhsilinin inkişaf pers
pektivlərini iki dövrə bölmək
olar - Peşə Təhsili üzrə Dövlət
Agentliyinin yaradılmasın
dan əvvəlki və sonrakı dövrə.
Agentlik peşə təhsilinin mo
dernləşməsində nələrə nail ola
bildi?
- Peşə təhsili iqtisadiyyatın real
sektoruna və əmək bazarına ən
yaxın təhsil pilləsi olmaqla, bütün
seqmentlər üzrə ixtisaslı kadrların

NAZİR
hazırlanmasında, məşğulluğun tə
min edilməsində müstəsna əhəmiy
yətə malikdir. Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin fərmanına
əsasən 2016-cı il aprelin 20-də Təhsil
Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə
Dövlət Agentliyinin (PTDA) yara
dılmasının əsas məqsədi peşə təhsili
sahəsində peşə hazırlığının səmə
rəliliyinin artırılmasını, işəgötürən
lərin peşə təhsilinə inteqrasiyasını
və ölkə iqtisadiyyatı üçün rəqabət
qabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazır
lanmasını təmin etmək idi. PTDA
yaranmazdan əvvəl peşə təhsilində
islahatların və pilot layihələrin baş
lanğıc mərhələsi, ilk təşəbbüslərin
ortaya çıxması və inkişaf proqramı
nın hazırlanması dövrü idi. PTDA
yarandıqdan sonrakı mərhələni
idarəetmə prosesinin daha da tək
milləşdirilməsi, tədrisdə innovativ
yanaşmanın tətbiqi və müəyyən is
tiqamətlər üzrə konkret nəticələrin
olduğu dövr kimi qiymətləndirmək
olar. “Azərbaycan Respublikasında
peşə təhsili və təliminin inkişafına
dair Strateji Yol Xəritəsi”nin qəbul
olunması ölkə rəhbərliyinin bu sa
həyə verdiyi diqqətin bariz nümu
nəsidir.
Təcrübə göstərir ki, elmi-texnoloji
tərəqqi, innovasiyalar və modern
ləşmə nəticəsində praktiki bilik və
bacarıqlarla zənginləşməyən, sırf
nəzəri xarakter daşıyan təhsil öz
fundamental əhəmiyyətini itirmək
dədir. Bu baxımdan təhsilin məzmu
nunun formalaşmasında akademik
biliklərlə yanaşı, praktik bacarıqların,
səriştənin vacibliyi önə çəkilir. Qeyd
edilənlərə əsasən peşə təhsilində də
əmək bazarının cari və gələcək tələb
ləri əsas götürülməli, əmək bazarın
da iş təklif edən bütün subyektlər,
dövlət və özəl olmasından asılı olma
yaraq, maraqlı tərəfə çevrilməlidir.
Bu istiqamətdə 2017-ci ildən aparılan
islahatlar nəticəsində 39 ixtisas üzrə
yeni kurikulum, 193 yeni dərslik ha
zırlanmışdır.
Peşə təhsili müəssisələrinin
(PTM) rasionallaşdırılmasına başla

Bu vəzifə universitetlərimiz üçün
də önəmlidir. Nazirlər Kabinetinin
“Ali təhsil müəssisələrinə “Tədqi
qat universiteti” statusu verilməsi
üçün Tələblər”in təsdiq edilməsi
haqqında 29 dekabr 2017-ci il tarixli
610 nömrəli Qərarına uyğun olaraq
“Tədqiqat universiteti” statusu ve
rilməsi üçün ali təhsil müəssisələri
qarşısında müvafiq tələblər qo
yulmuş və hazırda bu istiqamətdə
müvafiq işlər görülür. Bu baxımdan
bəzi ixtisaslaşdırılmış universitet
lərdə klasterlər yaradılmalı, elmi
nəticələrin istehsala tətbiqi stimul
laşdırılmalı, təhsil-elm-istehsal əla
qələrinin səmərəliliyi yüksəldilməli,
innovasiyaların kommersiyalaşdırıl
ması, tədqiqat universite
tinin yaradılması ilə bağlı
qarşıda duran hədəfl ərə
Müasir dövrdə təhsil sistemi gənc nəsli gə
nail olunmalıdır.
ləcək rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt
Müasir dövrün çağı
dövrünə hazırlamaq üçün onlara indikindən
rışlarına və inkişaf trend
əsaslı şəkildə fərqlənən yeni kompetensiya
lərinə uyğun olaraq, elm
lar, ixtisaslar və peşələr verməlidir.
və təhsilin inteqrasiyası
qarşıda duran əsas və
zifələrdən biridir. Bil
diyiniz kimi, hazırda ümumtəhsil
yaradılmış və pilot olaraq tətbiqinə
məktəblərində “Kiçik akademiya
başlanılmışdır.
lar” yaradılmışdır. Hesab edirəm ki,
onların əhatə dairəsi genişlənməli
- Dünya universitetlərinin əsas
dir. Bu istiqamətdə əhəmiyyətli tə
hədəfi tədqiqat universitet
şəbbüslərdən biri kimi 2012-ci ildən
lərinə çevrilməkdir. Bunun
etibarən “Sabahın alimləri” respub
üçün elm və təhsilin vəhdəti
lika müsabiqəsinin keçirilməsinə
vacibdir. Azərbaycanda elmlə
başlanılmışdır.
təhsilin vəhdəti üçün hansı
işlər görülməlidir?
- Xarici ölkələrdə təhsil üzrə
- Hazırda biz texnologiyaların
dövlət proqramları ilə bağlı
böyük sürətlə dəyişdiyi Dördün
hər hansı bir yeniliklər varmı?
cü sənaye inqilabı dövrünə qədəm
- Ha
zırda Azərbaycan Respubli
qoymuşuq. Dördüncü sənaye inqi
kası vətəndaşlarının xaricdə təhsili
labı miqyası, mahiyyəti və mürək
ölkə başçısının sərəncamı ilə 2018-ci
kəbliyi baxımından bəşəriyyətin
il noyabrın 16-da təsdiq edilmiş
bütün əvvəlki təcrübələrinin heç
“2019-2023-cü illər üçün Azərbay
birinə bənzəmir. Bu baxımdan istə
can Respublikasında ali təhsil sis
nilən ali təhsil sisteminin qarşısında
teminin beynəlxalq rəqabətliliyinin
duran mühüm hədəfl ərdən biri də
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”
müasir inkişaf tendensiyaları nəzərə
və hökumətlərarası təqaüd proq
alınmaqla elmi-tədqiqatların aparıl
ramları çərcivəsində həyata keçi
ması, keyfiyyətli elmi-tədqiqat məh
rilir. Dövlət proqramı özündə iki
sullarının əldə edilməsi və kommer
istiqaməti - dünyanın nüfuzlu ali
siyalaşdırılmasına nail olmaqdır.
nılmış, nəticədə 55 PTM bazasında
24 peşə təhsil mərkəzi yaradılmışdır.
Bununla yanaşı 2019-cu ilin sentyabr
ayında regionda bənzəri olmayan
Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı
Peşə Təhsil Mərkəzinin (BPTM)
açılışı olmuşdur. Koreya Respubli
kasının peşə təhsili modeli əsasında
qurulan mərkəzdə nəzəri və praktiki
bacarıqların formalaşdırılması üçün
bütün şərait yaradılıb. Cari tədris
ilindən etibarən ilk dəfə olaraq mər
kəzdə 2 ixtisas üzrə yüksək texniki
peşə - subbakalavr səviyyəsi üzrə
tədrisə başlanılmışdır. İlk dəfə olaraq
peşə təhsili sahəsində qeyri-formal
və informal (səriştələrin tanınma
sı) təhsilin tanınması mexanizmi
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təhsil müəssisələri ilə yerli ali təhsil
müəssisələri arasında ölkə iqtisa
diyyatı üçün prioritet sahələr üzrə
beynəlxalq ikili diplom proqram
larının təsis olunmasını və Azər
baycan ali təhsil müəssisələri üçün
yüksək elmi-tədqiqat bacarıqlarına
malik milli kadrların hazırlanması
məqsədi ilə xaricdə doktorantura
səviyyəsində təhsilin maliyyələşdi
rilməsini ehtiva edir.
Beynəlxalq ikili diplom proq
ramlarının həyata keçirilməsi ilə
bağlı təsis edilməsi nəzərdə tutu
lan 5 proqramdan ilk 3 proqram
artıq fəaliyyətə başlamışdır. Belə
ki, hazırda ABŞ-ın Corc Vaşinqton
Universiteti (CVU) ilə Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin
“Təhsil ixtisası” istiqaməti üzrə ma
gistratura, ABŞ-ın Corc Vaşinqton
Universiteti ilə ADA Universitetinin
“Kompüter elmləri və verilənlərin
təhlili” ixtisası istiqaməti üzrə ma
gistratura, Koreya Respublikasının
İnha Universiteti ilə Bakı Mühən
dislik Universitetinin “Mühən
dislik” ixtisasları istiqaməti üzrə
bakalavr səviyyələrində beynəlxalq
ikili diplom proqramları həyata
keçirilməkdədir. Türkiyənin Ege
Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetinin bakalavr sə
viyyəsində beynəlxalq ikili diplom
proqramının təsisi yekunlaşmaq
üzrədir.
İkinci istiqamət üzrə isə dövlət
proqramı çərçivəsində  2020-ci il
üçün 57 nəfərin xaricdə doktoran
tura təhsilinin maliyyələşdirilməsi
barədə qərar qəbul edilmişdir.
Azərbaycan vətəndaşlarının
xaricdə təhsili hazırda həm də hö
kumətlərarası təqaüd proqramları
(HTP) çərçivəsində həyata keçirilir.
Həmin ölkələrə Macarıstan, Çin
Xalq Respublikası, Rumıniya, Lat
viya, Qazaxıstan, Tacikistan, Serbi
ya daxildir. Qeyd olunan ölkələrlə
sazişlərə əsasən, qarşı tərəfl ər hər
il Azərbaycan vətəndaşları üçün
müvafiq təhsil səviyyələri və ixtisas
istiqamətləri üzrə təqaüd yerləri

alınması vacib olan bir sıra çağırış
larla üz-üzə qoydu. Təhsil sistemin
də daha çevik və optimal məzmun
və tədris strategiyalarının tətbiqi,
innovasiyaların təşviq edilməsi ilə
bağlı təşəbbüslərin genişləndirilmə
- Milli Məclisdə “Ali təhsil haq
si bütün təhsil pillələrində distant
qında” Qanunun müzakirələri
təhsil təcrübəsinin daha geniş tətbiq
başlayır. Təhsil Nazirliyinin
edilməsi, texnoloji təchizat və key
qanuna təklifləri nədən iba
fiyyətli İnternet bağlantısının təmin
rətdir?
olunması kimi həlli vacib olan məsə
- Bu qanun layihəsinin hazırlan
lələr meydana çıxdı. Belə bir şəraitdə
ması üçün ali təhsil müəssisələrin
təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində
dən  alınmış təkliflər Təhsil Nazir
fasilə yaransa da, təhsilin fasiləsiz
liyində müzakirə edilmişdir. Təhsil
liyini və davamlılığını təmin etmək
Nazirliyi ilə Milli Məclisin Elm və
məqsədi ilə Təhsil Nazirliyi tərəfin
təhsil komitəsi arasında yeni qanun
dən təxirə salınmadan yeni təşəbbüs
layihəsinin hazırlanması istiqamətin
lərin reallaşdırılmasına başlanıldı.
də davamlı müzakirələr aparılmaq
İlk növbədə, yük
sək peşəkarlığa malik
Azərbaycan Ordusunun şanlı qələbəsinin təd
müəllimlərin iştirakı ilə
ris məzmununa üzvi şəkildə inteqrasiyasını
“Teledərslər” layihəsi
təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan xalqı
nə start verildi. Dövlət
televiziyası ilə yayım
nın tarixi qələbəsinin tədrisdə əks etdirilməsi
lanan bütün teledərslər
haqqında” Təhsil Nazirliyinin Fəaliyyət Planı
sonradan sərbəst istifa
təsdiq olunmuşdur.
də üçün Təhsil Nazirli
yinin www.video.edu.az
elektron portalında yerləşdirilir ki,
dadır. Hesab edirik ki, hazırlanacaq
bu da şagirdlər üçün əlavə imkanlar
qanun ali təhsil sisteminin beynəl
yaradır.
xalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması,
Bu işlərin davamı olaraq, növbəti
digər təhsil pillələri ilə çevik əlaqə
addım kimi 2020-ci ilin aprel ayının
ləndirilməsi, ömür boyu təhsili təmin
2-dən etibarən “Virtual məktəb” layi
etməsi, tələbəyönümlü tədrisin təşki
həsinin tətbiqinə başlanıldı. Belə
li, keyfiyyətə nəzarət mexanizmləri
liklə, ölkənin ən böyük milli onlayn
nin tətbiqi üzrə ən müasir konsepsi
platforması şagirdlərin istifadəsinə
yaları özündə ehtiva etməlidir.
verildi. Layihə çərçivəsində hazırda
platformada ümumi istifadəçi sayı
- Pandemiya ilə bağlı distant
şagirdlər üzrə 1,4 milyondan çox,
təhsilə keçiddə yaşanan prob
müəllimlər üzrə 128 min təşkil edir.
lemlər hansı görünməz çatış
Gündəlik aktiv istifadəçilərin sayı
mazlıqları ortaya çıxardı?
isə 1 milyonu ötür. Layihə ölkənin
- Koronavirus pandemiyası səbə
bütün bölgələrini əhatə edir. Ölkə
bindən təhsil müəssisələrində əyani
üzrə müəllimlərin  93,11%-i, şagird
formada tədris və təlim-tərbiyə pro
lərin isə 85,3%-i platformadan ya
sesinin distant təhsillə əvəz olunması
rarlanırlar. Platformada müəllim və
həm müəllimlər, həm də şagirdlər
şagirdlərə açıq qeydiyyat, video və
və valideynlər üçün yeni bir şərait
audiodərslərin təşkili, tədris cədvəl
yaratdı. Müəllimlər ən müasir elekt
lərinin tənzimlənməsi, qrup işlərinin
ron sistemlərdən, platformalardan
təşkili, ev tapşırıqlarının təyinatı,
istifadə edərək onlayn dərslər təşkil
qiymətləndirmə, interaktiv təlim
etmək məcburiyyətində qaldılar.
alətləri, bilik yarışmaları, pedaqoji
Pandemiya təhsil sistemini nəzərə
ayırır. Cari tədris ilində HTP çər
çivəsində ümumilikdə 232 nəfər
xaricdə təhsil almaq imkanı qazan
mışdır.
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şuralar, nəzarət mexanizmləri kimi
geniş imkanlar təqdim olunur.  
Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
platformada pandemiya dövründə
təhsilin fasiləsizliyinin təmin edil
məsi ilə yanaşı, digər ondan az vacib
olmayan istiqamətdə - müəllimlərin
peşəkar inkişafı və məktəblilərin ev
şəraitində asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili istiqamətində də geniş imkan
lar yaradılır, müxtəlif mövzuları əha
tə edən məktəbdənkənar dərnəklər,
onlayn tədbirlər və maarifl əndirici

liyi davamlı olaraq, digər dövlət və
özəl qurumları əməkdaşlığa dəvət
edir və bərabər texnoloji imkanların
yaradılması üçün mümkün dəstəyi
göstərir.

vebinarlar təşkil olunur.
Ümumi təhsil müəssisələri ilə
yanaşı, hazırda peşə, orta ixtisas və
ali təhsil müəssisələri də “Virtual
məktəb” platforması çərçivəsində
distant təhsilə cəlb olunmuşlar. Belə
ki, təhsil müəssisələrində “Tims”
(“Microsoft Teams”) platformasın
dan ödənişsiz istifadə üçün imkanlar
təmin edilib. Qeyd olunduğu kimi,
layihənin əhatə dairəsi hər gün daha
da genişləndirilir. Lakin bununla ya
naşı, bəzi ailələrdə zəruri texnologi
yaların olmaması səbəbindən distant
tədrisə hələ də qoşula bilməyənlər
var. Qeyd olunan problemlərin qis
mən aradan qaldırılması və distant
təhsil imkanlarından daha çox insa
nın faydalanması üçün Təhsil Nazir

doldurulmayacaq insan itkiləri verdi,
həm də məktəb infrastrukturuna
ciddi ziyan dəydi. Bu müharibə 10
nəfər şagirdimizin, 20 nəfər müəl
limimizin həyatına son qoydu, 54
təhsil müəssisəsi darmadağın edildi.
İnsan itkilərimizi bərpa edə bilməsək
də, məktəblərimiz əvvəlkindən daha
yaxşı şəkildə bərpa olunur. Qürur
verici haldır ki, işğal altında olan
torpaqlarımızın azad edilməsi üçün
səfərbərliyə qoşulanların sırasında 20
məktəb direktoru, 32 direktor müavi
ni, 671 müəllim şücaətlə mənfur
düşmənə qarşı vuruşmuşlar.
Azərbaycan Ordusunun şanlı
qələbəsinin tədris məzmununa üzvi
şəkildə inteqrasiyasını təmin etmək
məqsədi ilə “Azərbaycan xalqının

- Cənab nazir, 44 günlük Vətən
Müharibəsində təhsilimiz də
sınaq verdi və itkilər yaşadı.
Bu müharibədə Azərbaycanın
tarixi qələbəsi təhsilimiz üçün
hansı çağırışları ortaya qoyur?
- Haqlısınız, təhsilimiz həm yeri

tarixi qələbəsinin tədrisdə əks etdi
rilməsi haqqında” Təhsil Nazirliyi
nin Fəaliyyət Planı təsdiq olunmuş
dur. Artıq dərslik müəllifl ərimiz
və nəşriyyatlar “Qələbə dərsləri”
adı altında müxtəlif fənn və sinifl ə
ri əhatə edən mövzular hazırlayıb
Təhsil İnstitutunun rəsmi səhifəsinə
yerləşdirmişlər. Müəllimlərimiz bu
mövzuları virtual dərslərdə tədris
edirlər, həmçinin teledərslərdə də
qələbəyə həsr olunmuş süjetlər ha
zırlanmışdır.

Vətən Müharibəsi, Ali Baş Ko
mandan cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyi və müzəff ər ordumuzun şü
caəti nəticəsində əldə olunan qələbə
bizə çox şey öyrətdi. Deyə bilərəm ki,
hər birimizə dərs verdi - həmrəy ol
mağın, məqsədə doğru addım-addım
irəliləməyin, ümidsizliyə qapılmama
ğın, düzgün strategiya qurmağın, bu
strategiyanı sərrast taktiki addımlarla
dəstəkləməyin, həm hərbi, həm siya
si, həm də iqtisadi müstəvidə uğurlu
olmağın vacibliyini göstərdi. Bu sa
daladıqlarımızı addım-addım şagird
və tələbələrimizə öyrətməliyik ki, bir
daha heç bir mənfur qüvvə Azərbay
cana qarşı qalxmağa cürət etməsin.
Güclü dövlət qurmağın yolu həm də
təhsildən keçir.
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8 NOYABRA
APARAN ZƏFƏR YOLU
Yanvarın 11-də Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfi görüş keçirildi və elə həmin gün yeni üçtərəfi bəyanat imzalandı. Belə bir görüşün keçirilməsi həm gözlənilən, həm də zəruri idi.

Ülvi Quliyev
MilliMəclisindeputatı

44günlükVətənMüharibəsin
dəErmənistanınməğlubiyyətini
şərtləndirən10noyabrtarixlibirgə
bəyanatvideokonfransformatın
daimzalanmışdı.Məğlubdövlətin
rəhbəribəyanataictimaiyyətin,xü
susəndəErmənistancəmiyyətinin
gözüqarşısındaimzaatmaqdan
ehtiyatlanmışdı.Həminvəziyyətdə
onundüşdüyüpsixolojidurumu,
keçirdiyihisslərivəqarşılaşdığı
çətinlikləribaşadüşməkolardı.O
zamanRusiyaPrezidentiVladimir
Putininbununlabağlımüraciəti
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
nəzərəalınmışdı.

Dövlətimizinbaşçısımühari
bəninilkgünlərindənbaşlayaraq
xalqamüraciətlərindəvəçoxsaylı
müsahibələrindədəfələrləbəyan
etmişdiki,Ermənistanişğaletdiyi
Azərbaycanərazilərininboşal
dılmasıüçünüzərinəöhdəlik
götürərsəvəsilahlıqüvvələrinin
torpaqlarımızdançıxarılmasıcəd
vəlinitəqdimedərsə,hərbiəməliy
yatlardərhaldayandırılacaq.Pre
zidentİlhamƏliyevonudabəyan
etmişdiki,dediyisözləatdığıimza
eynigücəmalikdir.
Müzəfərordumuzunardıcıl
uğurluhərbiəməliyyatlarıməcbur
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etdiki,Ermənistanözməğlubiyyə
tinietirafetsinvətəslimçilikaktına
imzaatmağahazırolduğunuRu
siyaPrezidentivasitəsiləPrezident
İlhamƏliyevəçatdırsın.Yalnız
bundanşərtlərimizqəbuledildik
dənsonraAzərbaycanRespublika
sınınPrezidenti,ErmənistanRes
publikasınınbaşnazirivəRusiya
FederasiyasınınPrezidentinin10
noyabrtarixlibəyanatıərsəyəgəldi
vəimzalandı.
MəğlubtərəfkimiErmənistanın
üzərinəgötürdüyüöhdəliklərdən
biriAğdam,KəlbəcərvəLaçın
rayonlarınıdöyüşsüzAzərbayca
naqaytarmaqlabağlıidi.Həmin
əraziləriəlavəitkilər,şəhidlər
vermədəngerialdıq.30iləyaxın
müddətdəATƏTinMinskqrupu
həmsədrlərinindanışıqlarmasa
sındayerinəyetirməliolduğumis
siyanıAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfər
ordumuz44günəhəyatakeçirdi.
BununladaAzərbaycanPreziden
tibölgədəsülhüvətəhlükəsizliyi,
beynəlxalqhüququvəədaləti,
dövlətimizinərazibütövlüyünü
vəxalqımızıntarixihaqqınıbərpa
etdi.
Ötənikiayərzində10noyabr
tarixlibəyanatauyğunəsirlərin,
həlakolanlarınmeyitlərininmü

SİYASƏT

badiləsi istiqamətində öhdəliklərə
əməl olunub. Bununla belə, bəya
natın bəzi müddəalarının, xüsusən
9-cu bəndində nəzərdə tutulan
kommunikasiya və nəqliyyat dəh
lizi məsələlərinin həlli konkret me
xanizmlərin işə salınmasını labüd
edirdi. Burada diqqətçəkən mə
qam ondan ibarətdir ki, 9-cu bənd
10 noyabr tarixli bəyanata məhz
Prezident İlham Əliyevin tələbi ilə
daxil edilmişdir. Vətən Müharibə
sində qazandığımız hərbi qalibiy
yət imkan verdi ki, həm torpaqla
rımız işğaldan azad edilsin, həm
də Ali Baş Komandanımız qalib
ölkənin rəhbəri kimi həmin bəndlə
bağlı tələbini irəli sürsün. Bu, mü
baliğəsiz, dövlətimizin əldə etdiyi
növbəti tarixi nailiyyətdir.
Yanvarın 11-də məhz bu bəndin
reallaşması - Naxçıvana və Türki

digər tərəfdən isə
geosiyasi məkanda
Bütün bunlar savaş meydanında əldə
ölkəmizin rolu daha
etdiyimiz hərbi qələbənin diplomatiya
üstün səviyyəyə yük
müstəvisində milli maraqlarımıza uyğun
səldilsin.
şəkildə rəsmiləşdirilməsi, hüquqi bazası
Bütün bunlar savaş
mey
danında əldə etdi
nın daha da genişləndirilməsi deməkdir.  
yimiz hərbi qələbənin
Moskva görüşünün hər bir Azərbaycan
diplomatiya müstəvi
vətəndaşına mənəvi zövq verən, qürur
sində milli maraqla
hissi yaşadan tərəfi də var.
rımıza uyğun şəkildə
rəsmiləşdirilməsi, hü
quqi bazasının daha da
yəyə dəmir yolunun açılması isti
genişləndirilməsi deməkdir.
qamətində konkret addım atıldı.
Moskva görüşünün hər bir
Naxçıvanı quru yolla Azərbaycana
Azərbaycan vətəndaşına mənəvi
birləşdirmək, Şərq-Qərb Nəqliyyat
zövq verən, qürur hissi yaşadan
Dəhlizini işlək vəziyyətə gətirmək
tərəfi də var. Prezident İlham Əli
məqsədi ilə işçi qrupun, eləcə də
yev məğlub Ermənistanın dövlət
alt ekspert qruplarının yaradılma
başçısı ilə müharibədən sonra ilk
sı qərara alındı. Bu tarixi nailiy
dəfə idi ki, üz-üzə gəlirdi. 30 ilə
yət imkan verəcək ki, bir tərəfdən
yaxın müddətdə heysiyyətimizlə
Naxçıvan blokadadan çıxarılsın,
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oynayan, milli qürurumuza toxu
nan, torpaqlarımızı qəsb edən iş
ğalçı Ermənistanın baş naziri qalib
Azərbaycan xalqının qalib Prezi
denti qarşısında aciz və çıxılmaz
vəziyyətə düşmüşdü. Bu, tarixdə
qalacaq unudulmaz bir səhnədir.
Moskvada Ermənistanın baş na
ziri erməni terror-diversant dəstə
üzvlərinin azad olunması istəyi
ni dilə gətirsə də, onun bu istəyi
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
rədd edildi. Başqa bir maraqlı mə
qam ondan ibarətdir ki, bu görüş
dən bir neçə gün əvvəl - yanvarın
6-da 2020-ci ilin yekunlarına həsr
olunmuş müşavirədə Prezident
İlham Əliyev mühüm bir bəyanat
vermişdi: “Mən demişdim ki, tarixi
Azərbaycan torpaqlarında heç vaxt
ikinci erməni dövləti yaradılma
yacaq. Mən demişdim ki, heç vaxt
Dağlıq Qarabağa müstəqillik ve
rilməyəcək”. Dövlətimizin başçısı
Moskva görüşündə məğlub tərəfə
öz ismarıcını bir daha təkrar etdi:
“Bütün bunlar belə əminlik yaradır
ki, Vladimir Vladimiroviçin dediyi
kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
keçmişdə qalıb”. Bu mesaj yalnız
Ermənistan cəmiyyətinə, orada
olan qisasçı qüvvələrə verilmirdi.
Əsas hədəf Ermənistan adlı dövləti
geosiyasi oyunlarda alətə çevirən,
himayədarlıq pərdəsi altında əslin
də öz maraqlarını güdən xaricdəki
bəzi rəsmi dairələr və ermənilə
rin lobbi mərkəzləridir. Prezident
İlham Əliyev verdiyi bu bəyanat
la birmənalı şəkildə bildirdi ki,
münaqişə keçmişdə qaldığı kimi,
status məsələsi də tarixə gömü
lüb və müharibədə qələbə çalan
Azərbaycan üçün artıq müzakirə
mövzusu deyil.
Yeri gəlmişkən, bir məsələyə də
toxunmaqda fayda var. Ermənis
tan siyasi rəhbərliyinin arzuların
dan biri də keçmiş vasitəçilər for
matını “diriltməkdir”. Təəssüf ki,
ölkəmizin radikal müxalifətinə aid
qrup da milli maraqlarımıza zidd
olan bu istəyi tez-tez dilə gətirirlər.

Ermənistana yalnız faciə vəd edir.
Ermənistan cəmiyyətinin bun
dan sonra hansı yolu seçəcəyini,
sağlam məntiqə və dinc birgəyaşa
yışa üstünlük verib-verməyəcəyini
zaman göstərəcək. Lakin cəmiyyət
olaraq ayıq-sayıq olub bilməliyik
ki, Ermənistanda revanş hissi ilə
yaşayan qüvvələr var. Əslində,
bu qüvvələr üçün Qarabağ kartı
hakimiyyət uğrunda apardıqları
daxili savaşda sui-istifadə olunan
populizmin və təxribatın tərkib
hissəsidir. Oradakı revanş meyillə
ri kənardan qızışdıran rəsmi siyasi
dairələr də mövcuddur. Vətən
Müharibəsi onların kim
liyini tanımağa imkan
verdi. Həm də buna
Ermənistanın beynəlxalq münasibətlərin
görə cəmiyyət olaraq
subyekti kimi regionda varlığını qoruma
dəyər verməli və qoru
sının və xilasının yalnız bir sivil yolu var:
malı olduğumuz tarixi
10 noyabr, 11 yanvar bəyanatlarını həzm
nailiyyətimiz ümum
xalq birliyimizlə bağlı
etmək, onlara əməl etmək şərtilə “dəniz
dır. Müharibə günlərin
dən-dənizə” və “böyük Ermənistan” kimi
də Ali Baş Komandan
cəfəng xülyalardan birdəfəlik əl çəkmək.
İlham Əliyevin düşmə
Tarix sübut etdi ki, bu cür xülyalar Ermənis
nə qətiyyətlə göstərdiyi
tana yalnız faciə vəd edir.
o dəmir yumruq Prezi
dentimizin siyasi iradə
sinin, müzəff ər ordumu
zun gücünün, Prezident və xalq
qisasçıları və onların xaricdəki ha
vəhdətinin nümayişi idi; hamısı da
vadarları ilə eyni mövqedən çıxış
bir yumruqda, vətənini sevən və
edən ölkəmizdəki radikal müxa
xalqına güvənən qətiyyətli liderin
lifətin bu cür yanaşmasına bəraət
yumruğunda.
qazandırmaq qeyri-mümkündür.
Nə qədər acı olsa da, bəzi tarixi
Ermənistan cəmiyyətinə gəl
paralellər aparılmasında fayda var.
dikdə isə məruz qaldıqları hərbi
Ağır hərbi məğlubiyyətdən sonra
məğlubiyyət fonunda yaşadıqları
Ermənistan bu gün hansı acına
daxili çəkişmə və parçalanmalar
caqlı duruma düşübsə, 90-cı illərin
qaçılmazdır. Siyasi hakimiyyət
əvvəllərində, birinci Qarabağ sava
dəyişikliyi belə, onları hərbi məğ
şından sonra ölkəmiz də təxminən
lubiyyətin nəticələrindən xilas edə
eyni vəziyyətdə idi. Azərbaycanı
bilməz. Ermənistanın beynəlxalq
o zaman bəlalardan, vətəndaş mü
münasibətlərin subyekti kimi re
haribəsindən və dövlətçiliyimizin
gionda varlığını qorumasının və
süqutundan Heydər Əliyev dühası
xilasının yalnız bir sivil yolu var:
xilas edə bildi.
10 noyabr, 11 yanvar bəyanatlarını
Təəssüf ki, o dövrdən qalan ey
həzm etmək, onlara əməl etmək
ni simalar populist siyasi ritorikanı
şərtilə “dənizdən-dənizə” və
yenidən cəmiyyətimizin gündəmi
“böyük Ermənistan” kimi cəfəng
nə gətirməyə cəhd edirlər. İstisna
xülyalardan birdəfəlik əl çəkmək.
etmirəm ki, düşüncələrini ifrat
Tarix sübut etdi ki, bu cür xülyalar
Sanki onlar indinin özündə də Er
mənistana havadarlıq edən və öz
parlamentlərində status məsələsini
gündəmə gətirən, qətnamə qəbul
edən həmsədr ölkələrdən birinin - 
Fransa dövlət başçısının “Azərbay
can Dağlıq Qarabağı fəth etmək
istəyir və biz buna icazə vermərik”
kimi beynəlxalq hüquqa zidd olan
bəyanatını eşitməyiblər. Prezi
dent İlham Əliyev statusla bağlı
mövqeyinin Rusiya Prezidentinin
mövqeyi ilə üst-üstə düşdüyünü
aşıq şəkildə ifadə edərkən, yalnız
milli maraqlarımızdan çıxış edirdi.
Status xülyası ilə yaşayan erməni
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emosiyalarla, pafosla ifadə edən
lərin cərgəsində vətən sevgisini
və vətənə xidməti səmimi olaraq
yalnız bu ritorikada görənlər var.
Lakin ona da əminəm ki, dar siyasi
maraqları üzündən, müvəqqəti
siyasi dividendlər naminə yeni
dən populistləşənlər daha çox
dur. Qələbədən sonra ölkəmizin
ətrafında baş verənlər göstərir
ki, ifrat emosionallıq gərəksiz və
faydasızdır, siyasi populizm isə
ziyanlı və təhlükəlidir. Bilməliyik
ki, yerləşdiyimiz coğrafi məkanda
strateji maraqlarını gizlətməyən,
imperialist keçmişi olan qüvvə
lər, o cümlədən böyük güclər var.
Bölgədə və ölkəmizdə öz maraq
larını təmin etməyə səy göstərən
regional oyunçuların timsalında
kimlərdənsə hakimi-mütləq obra

zının yaradılmasının da, bu mövzu
ətrafında populist spekulyasiyala
rın da yanlış olduğu qənaətində
yəm.
Yanvarın 6-da 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş mü
şavirədə Prezident İlham Əliyev
cəmiyyətimizi narahat edən belə
məqamlardan birinə aydınlıq gətir
di və konkret münasibətini bildir
di: “Halbuki, biz bu sülhməramlı
qüvvələr qarşısında məsələ qoy
muşduq ki, bizim icazəmiz olma
dan heç bir xarici vətəndaş Dağlıq
Qarabağa gedə bilməz”. Dövləti
mizin başçısı bu iradını yanvarın
11-də Moskva görüşündə tədbirin
diplomatik ruhuna uyğun tərzdə
bir daha ifadə etdi. İki gün sonra
isə yanvarın 13-də İslamabadda
Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə

xarici işlər nazirlərinin Bəyanna
məsi imzalandı. Bu sənəd bir çox
sahələrdə, o cümlədən təhlükəsiz
lik məsələlərində əməkdaşlığın də
rinləşməsini ehtiva və təqdir edir.
Elə həmin gün Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin arasında
məxsusi olaraq Qarabağa dair tele
fon danışığı baş tutdu. Məzmunu
məqsədli şəkildə ictimailəşdirilən
bu danışıq 10 noyabr və 11 yanvar
tarixli üçtərəfli bəyanatların arzu
və təqdimatlardan asılı olmayaraq,
üç rəqəmi ilə ölçülmədiyinə açıq
işarədir. Türkiyə Prezidentinin
Qarabağda azərbaycanlıların və
ermənilərin sülhməramlı qüvvə
lərə və Monitorinq Mərkəzinin
fəaliyyətinə ehtiyac duymadan
dinc birgəyaşayışını təmin edəcək
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şərtləryaratmaqistəyiiləbağlı
fikirlərisusqunluğundeyil,fəalvə
praqmatikdiplomatiyanınyalnız
görünənhissəsidir.Heçşübhəsiz
ki,bucürsiyasitəmaslarPrezident
İlhamƏliyevinmövqevəiradəsin
dən,məsələlərəmünasibətindən
qaynaqlanır.Reallıqondanibarət
dirki,problemvənarahatlıqlarsi
yasipopulistlərinçıxışlarıilədeyil,
həyatakeçirilməkdəolanpraqma
tikdövlətsiyasətininnəticəsində
həllinitapabilər.
Populizminəksərhallardaməq
sədlixarakterdaşıdığına,ucuz
siyasiözünütəsdiqəhesablandı
ğınadairqənaətimtəsadüfideyil.
ÇünkiyenidənQarabağmövzusu
naköklənənköhnəpopulistlərbir
vaxtlarcəmiyyətəaşılayırdılarki,
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbər
liyidövründəbirqarıştorpağımız
daişğaldanazadolunmayacaq.Elə
buşəxslərinbirçoxuağızdolusu
vəməqsədlişəkildəiddiaedirdilər
ki,guyaPaşinyan10noyabrtarixli
bəyanataheçimzadaatmayıb.
Hərikiiddianınyanlışvəuydur
maolduğunuhəyatözüsübutetdi.
10noyabrtarixlibəyanatdaTür
kiyəRusiyaMonitorinqMərkəzi
ninyaradılmasıiləbağlımüddəa
əksolunsada,eləhəminşəxslər

carçəkirdilərki,guyabu,yalandır.
İddiaedirdilərki,guyaAzərbay
canhakimiyyətikimdənsəehtiyat
edir,başaldadır,oyunoynayır
vəguyaqardaşTürkiyəmasada
yoxdur.Baxmayaraqki,Mərkə
zinmütləqfəaliyyətgöstərəcəyi
iləbağlımövqeənaliPrezident
səviyyəsindəaçıqvəictimaişəkil
dəifadəolunurdu.Ötəngünlərdə
MonitorinqMərkəzininAğdam
daözişinəbaşlamasıiləməqsədli
şəkildəəkstəbliğataparanlarınbu
yalanıdaifşaolundu.
Əslində,onlarıdanışdıranvə
narahatedənyalnızbudurki,nə
olursaolsun,lapdünyadağılsın,
hətadüşmənüzərindəkitarixi
qələbəmizəkölgəsalmaqbahasına
olsada,təkibuqələbəPrezidentin
adıiləəlaqələndirilməsin.Belələri
özpafoslarındasəmimiolsaydı
lar,bircədəfəetirafedərdilərki,
düşmənüzərindəkiqələbəmizin
arxasındahəmdəcənabİlham
ƏliyevinPrezidentkimisiyasi
iradəsi,yaxudAliBaşKomandan
kimiqətiyyəti,yadaheçolmasa,
zəhmətidayanır.Bunlarıbilərək
dənetirafetmirlər,çünkionlara
sərfetmir.Onudaetirafetmirlər
ki,əgərson17ildəorduquruculu
ğuna,onunhərbitexnikitəchizatı
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nabuqədərəməksərfedilməsəy
di,cəmiyyətimizdəvətənpərvərlik
ruhuqorunubbugünküsəviyyəyə
qaldırılmasaydı,gəncnəsilqələbə
yəinamvəvətənsevgisiruhunda
yetişdirilməsəydi,iqtisadisiyasi
dayanıqlıqvəictimaisosialsabitlik
təminolunmasaydı,stratejimütə
fiqlərimizinqətiyyətliiradəortaya
qoymalarıüçünzəminyaradılma
saydı2020ciilnoyabrın8dəzəfər
gününüəldəetməyəcəkdik.Bun
dansonradaçoxçoxillərhəmin
günügözləməliolacaqdıq,milli
qürurumuzunxilasıuğrundanöv
bətiəziyyətliilləriyaşayacaqdıq.
Hansısiyasicinahamənsubol
masındanasılıolmayaraq,həqiqət
lərietirafetməksiyasimədəniyyət
tələbedir.Cəmiyyətimizinsabahı
vəgələcəknəsillərüçünbusiyasi
ənənəyədəriayətetməyibacarma
lıyıq.
Dünyadaciddigeosiyasipro
seslərbaşverməkdədir.Yaxıngə
ləcəkdəbirvəiki,hətaçoxqütblü
dünyanizamıuğrundamaraqlar
toqquşmasınınyenimüstəviyə
qalxacağıgözləniləndir.Geosi
yasiziddiyyətlərinyerləşdiyimiz
coğrafiyadatəmərküzləşəcəyivə
regionalsabitliyətəhlükələrinarta
cağıehtimalıdayüksəkdir.Azər

SİYASƏT
baycanhakimiyyətininəsashədəf
lərindənbiriqlobalqarşıdurmada
ölkəmizdənmeydankimiistifadə
olunmasınaimkanverməməkdir.
Buməsələdədövlətmənafelərimiz
vəmövqeyimiz,ilknövbədə,qar
daşTürkiyəninvəeləcədəregion
ölkələrininmaraqlarıiləüstüstə
düşür.Təəssüfki,geosiyasipro
seslərmütərəqqiAvropanınbəzi
ölkələrindəislamofobiyavətürko
fobiyameyilləriningüclənməsiilə
müşayiətolunur.Acıreallıqlardan
biridəodurki,XXləsrdəbirsıra
siyasiqərarlarınarxasındaməhz
bucüruydurmavəəsassızmeyil
lərdayanır.
PrezidentİlhamƏliyevvəBirin
civitseprezidentMehribanxanım
Əliyevayanvarın14dəqədim
Şuşamızasəfəretdilər;28il6ay
dansonramüzəfərordumuzun
özqətiyyətliAliBaşKomandanı
iləazadetdiyiŞuşaya.Allahbütün
şəhidlərimizinruhunuşadetsin,
qazilərimizəuzunömür,yaralı
larımızaşəfaversin.Şuşaşəhə
rindəkiSaatlıməscidininönündə
Prezidentinverdiyiismarışlardan
biridiniməbədlərimizinvətarixi
abidələrimizinməhzislamofobiya
üzündənErmənistantərəfindən
təhqirolunubdağıdılmasıvəbu

olanlaraidi:“Butorpağınsahibləri
qayıdıblar,əllərindəsilah,əllərində
bayraq,ürəklərindəvətənsevgi
si...Məndemişəm,buradaCıdır
düzündəbirdahademəkistəyirəm
ki,buyumruqhəmgücdür,həm
birlikdir.Onsuzdabizdəbirlikki
fayətqədəryüksəksəviyyədəidi,
bundansonradahadagüclüola
caq.Birliyiolanölkələr
qələbəqazanırlar.İra
10noyabrtarixlibəyanatdaTürkiyəRusiya
dəliolanliderlərqələbə
qazanırlar”.
MonitorinqMərkəzininyaradılmasıiləbağlı
Qarabağıtəbiigö
müddəaəksolunsada,eləhəminşəxslərcar
zəlliyiiləahəngdar
çəkirdilərki,guyabu,yalandır.Monitorinq
şəkildəyenidəncənnət
MərkəzininAğdamdaözişinəbaşlamasıilə
məkanaçevirəbilmək
məqsədlişəkildəəkstəbliğataparanlarınbu
üçünqarşıdaxalqımı
yalanıdaifşaolundu.
zı,hərbirimiziböyük
quruculuq,bərpavə
abadlıqişlərigözləyir.
Uzunil
l

ərhəs
rətindəolduğumuz
məscidləribugünəqoyanölkə
buşərəfimissiyadaiştirakagü
müsəlmanölkələriilədostolabil
cümüz,imkanımızvəbacarığımız
məz.Bu,riyakarlıqdırvəErmənis
çərçivəsindəsəfərbərolmalıyıq.
tanıdostölkəkimiqəbuletməkdə
Bumissiyanıuğurlayerinəyeti
riyakarlıqdır,Allahsızlıqdır.Bunu
rəbilməkvəvətənimizigələcək
dağıdanlamüsəlmanölkələrinin
təhlükələrdənmüdafiəetmək
liderlərinecədostolabilərlər?”
üçündahagüclü,dahamütəşək
PrezidentİlhamƏliyevinŞu
kilolmalıyıq,tarixiqələbəmizivə
şada,Cıdırdüzündəverdiyibu
ümumxalqbirliyimizibədxahlar
tarixiaçıqlamaisəhəmAzərbayca
danqorumalıyıq.
nısevənlərə,həmdəgözlərihələ
PrezidentİlhamƏliyevŞuşa
dətorpaqlarımızdavəölkəmizdə
da39iləvvəl1982ciilyanvarın
14dəUluöndərHeydərƏliyevin
təşəbbüsüiləucaldılmışMollaPə
nahVaqifinməqbərəsiönündəxal
qımızavədünyabirliyinətarixibir
ismarışgöndərdi:“Sovetdövlətinin
rəsmiideologiyasıeləidiki,san
kiAzərbaycanərazisindəmövcud
olanxanlıqlarinsanlarıyalnızistis
maredirdi.Azərbaycanxalqısanki
gözləyirdiki,buxanlıqlarləğvedil
sinvəsovethakimiyyətiyaradılsın.
Təbiiki,bu,cəfəngiyatdır.Azər
baycanxalqıəsrlərboyuazadlıq,
müstəqillikeşqiiləyaşamışdır”.
Uğrundaşəhidlərverdiyimiz
müstəqilliyimizibədniyyətlilərdən
qorumaqüçündəəngüclüsilahı
mızıümumxalqbirliyimizidaha
möhkəmetməyibacarmalıyıq.
vəhşiliyinqəbuledilməzliyiiləbağlı
oldu:“Mənbunudəfələrləbütün
beynəlxalqkürsülərdənbəyanedir
dim,müsəlmanölkələrininliderlə
rinəmüraciətedərəkhəmikitərəfi
formatda,həmçoxtərəfigörüşlər
əsnasında,beynəlxalqtədbirlərdə
deyirdimki,Ermənistanmüsəl
manölkələriüçündostolabilməz,
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Xalqı dəmir yumruq kimi birləşdirən

Ali Baş Komandan

2021ciilyanvarın6daAzər
baycanRespublikasınınPreziden
ticənabİlhamƏliyevinsədrliyi
ilə2020ciilinyekunlarınahəsr
olunmuşvideoformatdamüşavirə
keçirildi.Dövlətimizinbaşçısının
həminmüşavirədəkigirişnitqin
dədəqeydetdiyikimi,ölkəmiz
üçünkeçənilinənvacib,ənönəmli
yekunutorpaqlarımızınişğaldan
azadolunmasıdır.Azərbaycan44
günərzindədüşmənəsarsıdıcı
zərbələrendirdi,Ermənistanıməğ
lubiyyətəuğradaraqtarixiqələbə
qazandıvəöztorpaqlarınıazad
etdi.
Uzunillərərzindəbeynəlxalq
vasitəçilər,deməkolar,bütünapa
rıcıbeynəlxalqtəşkilatlardeyir
dilərki,münaqişəninhərbihəlli
yoxdur.LakinSilahlıQüvvələrin
AliBaşKomandanıcənabİlham
Əliyevisədəfələrləsöyləmişdi
ki,əgərbuməsələsülhyoluilə
özhəllinitapmasa,bizonuhərbi
yollahəlledəcəyikvəbelədəoldu.
Qazanılmıştarixiqələbəmöhtərəm

Prezidentimizingüclüiradəsini,
xalqımızınböyükəzminivəAzər
baycandövlətininqüdrətinibütün
dünyayanümayişetdirdi.
Savaşmeydanındaəldəolun
muşqələbədənsonraməsələsiyasi
yollahəllinitapdıvətarixiəda
lətbərpaedildi.Özününənşanlı
dövrünüyaşayanmüstəqilAzər
baycandövlətitarixdəheçvaxtbu
qədərgüclüolmamışdır.Bu,həm
siyasi,həmiqtisadi,həmdəhərbi
gücdür;xalqiqtidarbirliyidirvə
ölkəmizinregiondaoynadığıapa
rıcıroldur.
İndiartıqbərpavəquruculuq
dövrübaşlayır.Qeydolunmalıdır
ki,Azərbaycandavüsətalan,artıq
işğaldanazadolunmuşərazilə
rimizidəəhatəedənquruculuq
işləri,hələötənilölkəmizdəbaş
vermişbirsıraönəmlihadisələr
ölkəPrezidenticənabİlhamƏliyev
tərəfindənhəyatakeçirilmişmü
hümislahatlarsayəsindədahada
intensivləşmişvəonlarınsəmərəli
liyidahadaartmışdır.
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2020ciilinfevralayındaAzər
baycandaparlamentseçkilərike
çirilmişdir.Birmənalıolaraqqeyd
olunmalıdırki,həminparlament
seçkiləriölkəmizdədemokratiya
istiqamətindəatılmışnövbəticiddi
addımidi.İlkdəfəolaraqparla
mentSədrininmüavinimüxalifət
partiyasınınnümayəndəsiseçil
di.Eynizamanda,ilkdəfəolaraq
parlamentkomitələrininsədrvə
müavinvəzifələrinəmüxalifət
nümayəndələriseçildilər.Bu,cə
nabPrezidentinölkəidarəçiliyinə
gətirdiyiyenisiyasimədəniyyətin
təzahürüdür.Bu,bütünsiyasiqüv
vələrarasındakıəməkdaşlığayö
nəlmişciddibiraddımdır.Əlbətə
ki,ölkəmizindemokratikinkişafı
baxımındanbununçoxböyükəhə
miyyətivar.
Həmçininkeçənilpartiyaların
böyükəksəriyyətidövlətbaşçı
sınıntəşəbbüsünəmüsbətcavab
verərək,siyasidialoqaqoşuldular.
Hazırdabudialoqdabütünsiyasi
qüvvələriştirakedir.Diqqətəla

İRS
yiq haldır ki, müharibədən əvvəl
başlamış bu siyasi dialoq müharibə
dövründə daha da güclənmişdir.
Bu gün də respublikamızda çox
ciddi və fəal siyasi dialoq gedir.
Prezidentin dediyi kimi, mühari
bədən əvvəl artıq ölkəmizdə yeni,
müsbət bir siyasi iqlim yaranmışdı.
2020-ci ildə koronavirus pande
miyası həm bütün dünya, həm də  
Azərbaycan üçün çox böyük sınaq
oldu. Lakin respublikamız bu sı
naqdan da şərəflə çıxmaqdadır.
Pandemiya ilə bağlı vəziyyət tam
nəzarətdədir. Möhtərəm Preziden
timizin həyata keçirdiyi operativ
tədbirlər nəticəsində ötən il ölkədə
yeni xəstəxanalar tikildi, laborato
riyalar açıldı. Koronavirus xəs
tələrinə xidmət edən həkimlərin
maaşları əmək haqlarının 3-5 misli
həcmində artırıldı. Əhaliyə böyük
sosial paketlər təqdim edildi. Bir
neçə milyard manat dəyərində so
sial paket koronavirusdan əziyyət
çəkən insanlara, o cümlədən qeyriformal çalışan və işsiz vətəndaşla
ra yardım kimi göstərildi.
Xüsusi olaraq vurğulanmalıdır
ki, 2020-ci il bütün dünya ölkələri
üçün iqtisadi baxımdan ağır il ol
duğu halda, Azərbaycan bu vəziy
yətdən minimal itkilərlə çıxa bildi.
Respublika iqtisadiyyatı təqribən
4%-dən bir qədər çox azalıb ki,
bu da digər ölkələrlə müqayisədə
çox qənaətbəxşdir. Bundan başqa
möhtərəm Prezidentimiz tərəfin
dən son dərəcə düzgün aparılmış
sənayeləşmə siy
 asəti nəticəsində
Azərbaycanın qeyri-neft sənayesi
11%-dən çox artıb. Əlbətt ə ki, bu,
real iqtisadiyyatın, qeyri-neft iqti
sadiyyatının inkişafı deməkdir.
Həmçinin ötən ilin ən önəmli
nailiyyətlərindən biri Cənub Qaz
Dəhlizinin istismara verilməsidir.
Bu layihənin nəticəsi kimi Azər
baycan qazı tarixdə ilk dəfə olaraq
Avropa məkanına ixrac edilib. Heç
şübhəsiz bu, ölkəmiz üçün tarixi
bir nailiyyətdir və bu layihənin
Azərbaycan üçün həm iqtisadi,

həm siyasi baxımdan çox böyük
faydaları olacaq.
Bütün bunlarla yanaşı, artıq
qeyd etdiyim kimi, ölkəmiz
üçün 2020-ci ilin ən önəmli ye
kunu Qarabağ münaqişəsinin
həlli, torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi oldu. Bu gün hə
min torpaqlarda quruculuq işlə
ri artıq sürətlə davam edir. Çox
önəmli bir məqam isə budur ki,
işğaldan azad olunmuş bütün
ərazilərimizdə möhtərəm Pre
zidentimiz cənab İlham Əliyev
şəxsən özü müqəddəs üçrəngli
bayrağımızı qaldırır və tikiləcək
ən əhəmiyyətli infrastruktur
obyektlərinin təməlini şəxsən
özü qoyur. O cümlədən yanvar
ayının 14-də Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev Əhmədbəyli-Fü
zuli-Şuşa avtomobil yolunun
27-ci kilometrliyində Füzuli-Şuşa
yolunun, həmçinin Füzuli rayo
nunda hava limanının təməllərini
qoyub. Sonra isə Prezident cənab
İlham Əliyev, Birinci vitse-prezi
dent Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğal
dan azad edilən mədəniyyət pay
taxtı Şuşa şəhərində olublar. Bəli,
müzəff ər Ali Baş Komandanımız
Şuşaya qalib kimi gəldi və burada
da Azərbaycan bayrağını qaldırdı.
Dövlətimizin başçısının Şuşa
ya səfəri ilə bağlı bir məqamı da
xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır
ki, bu da Azərbaycanın dahi şəx
siyyətlərinin büstlərinin öz əvvəlki
yerlərinə qaytarılmasıdır. Məlum
dur ki, erməni vandalları Azər
baycan torpaqlarını, o cümlədən
Şuşanı işğal etdikdən sonra tarixi,
mədəni abidələrimizi dağıdıb,
muzeyləri qarət ediblər. Onların
arasında Xurşidbanu Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şu
şadakı ev muzeyləri və büstləri də
var idi. Dinc sakinlərə qarşı soyqı
rımlar törətməklə kifayətlənməyən
bu vəhşilər büstləri də güllələmiş
dilər. Sonradan həmin büstlər Ulu

Aqiyə Naxçıvanlı
Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər doktoru, professor  

öndər Heydər Əliyevin səyləri ilə
ermənilərdən pulla alınaraq Bakı
ya gətirilmişdi.
Möhtərəm Prezident İlham Əli
yev öz çıxışlarının birində demişdi
ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa edi
ləndən sonra Bülbülün, Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yeni
dən Şuşaya qaytarılacaq. Bu gün
dövlətimizin başçısının bu sözləri
də artıq öz təsdiqini tapıb. Həmin
dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada
yenidən əvvəlki yerlərinə qoyulub.
Dövlətimizin başçısı bu abidə
ləri xilas edib yurduna qovuşdur
maqla ürəklərimizdə əbədi olaraq
bir xilaskar heykəli ucaltdı. Ali Baş
Komandanımızın Şuşaya səfəri
zamanı bütün dünyanın diqqətin
də olan çıxışlarını böyük məmnun
luqla dinləyərkən bir daha sözlə
əməlin vəhdətini, güc ilə əzmin,
cəsarət ilə hünərin birliyini və əsa
sı Ulu öndər Heydər Əliyev tərə
findən qoyulan azərbaycançılığın,
milli ruh naminə tarixi ədalətin,
zəfərin necə bərpa olunduğunu,
arzuların necə reallığa çevrildiyini
gördük.
Qürur hissi ilə demək istəyi
rəm ki, mən özüm Xan qızı Xur
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şidbanu Natəvanın
birbaşa kötücəsiyəm.
Babam (atam Həbib
Naxçıvanskinin ata
sı) sonuncu Naxçı
van xanı Əkbər Xan
Naxçıvanski Natəva
nın doğma nəvəsidir.
Onun atası Əmə
nulla Naxçıvanski,
anası isə Xurşidba
nu Natəvanın qızı
Xanbikə xanım olub.
Buna görə mən həm
də Xan qızı Natəva
nın bütün kötücə
ləri adından, bütün
nəslimiz adından
möhtərəm Preziden
timizə dərin minnət
darlıq edirəm. Bu gün Natəvanın ruhu şaddır. Xan
qızı öz yurduna – Qarabağına, Şuşaya qovuşub. Bu
gün ulu nənəmizin ruhu yalnız Qarabağ xanlarının
deyil, bütöv bir xalqın yurd yeri, azərbaycanlıların
tarixi məskəni olan “Böyük bağ”a qayıdıb.
Bəli, dövlətimizin başçısı xalqa verdiyi bütün vəd

ləri əvvəldən axıradək yerinə yetirdi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycan 2020-ci ildə öz tarixinin ən şərəfl i səhifəsini
yazdı və bundan sonra bizi daha böyük uğurlar, daha
möhtəşəm zəfərlər gözləyir.
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Sosial dəstək proqramları yeni çağırışlar

Musa Quliyev
Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri, 
tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan sosial dövlətdir.
Vətəndaşların sosial müdafiəsi
Azərbaycan dövlətinin daxili siya
sətində ən prioritet istiqamətlər
dən biridir. Aztəminatlı insanların,
xüsusilə şəhid ailələrinin, Qarabağ
müharibəsi əlillərinin, məcburi
köçkünlərin, valideyn himayəsin
dən məhrum olan uşaqların və
bu qəbildən olan şəxslərin sosial
təminatını yaxşılaşdırmaq üçün
qanunvericilik aktları qəbul edil
miş, müxtəlif sosial dəstək proq
ramları hazırlanıb icra olunmuş
dur. Həyata keçirilən sosial dəstək
və müdafiə proqramları çoxşaxəli
olmaqla sosial ictimai həyatımızın
bütün sahələrini əhatə edir. Bu in
sanlar dövlətdən pensiya, müavi
nət, təqaüd, sosial yardım şəklində
pul təminatları almaqla yanaşı,
mənzil, nəqliyyat və reabilitasiya
vasitələri ilə təmin olunma üstün
lüklərinə, habelə dövlət vəsaiti

hesabına müalicə, reabilitasiya,
sanatoriya-kurort xidməti, təhsil
ödənişli olduqda təhsil haqqının
dövlət büdcəsi hesabına ödənilmə
si və s. bu kimi təminatlarla əhatə
olunmuşlar.
İndiyə kimi 9100 şəhid ailəsi
nə və müharibə əlilinə dövlətimiz
tərəfindən tam təmirli və hər cür
şəraiti olan mənzillər verilmiş,
növbəlilik qaydasında və tibbi gös
təriş əsasında 7150 nəfər Qarabağ
Müharibəsi əlilinə minik avtomo
bili təqdim edilmişdir.
Ötən il dünyada yayılmış koro
navirus pandemiyası səbəbindən
tibbi, sosial, iqtisadi və psixoloji
baxımdan çox mürəkkəb il olmuş
dur. Koronavirusla mübarizə döv
ründə bir çox ölkələrin rəhbərləri
“öncə iqtisadiyyat, yoxsa əhalinin
sağlamlığı” dilemması qarşısında
qaldığı halda, Azərbaycan xalqının
lideri cənab İlham Əliyev tərəd
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düdsüz xalqın sağlamlığını seçdi.
Bu mövqe öz xalqını ürəkdən se
vən, ona bağlı olan, onun qayğıları
ilə yaşayan əsl liderin və rəhbərin
mövqeyi idi.
Koronavirus pandemiyası bir
tərəfdən iqtisadiyyatımıza zərər
vursa da, sosial ictimai həyatımıza
məhdudiyyətlər gətirsə də, di
gər tərəfdən dövlət idarəçiliyinin
çevikliyinin və operativliyinin,
səhiyyə və sosial müdafiə siste
mimizin səviyyəsinin indikatoru
oldu. Cənab Prezidentin rəhbərliyi
altında görülən kompleks tədbirlər
sayəsində qısa müddətdə pande
miyanı nəzarət altına ala bildik.
Pandemiyanın dünyada tüğyan
etdiyi ağır günlərdə cənab Prezi
dent İlham Əliyev öz xalqının əsl
xilaskarı kimi mübarizənin önünə
çıxdı, rəhbər müdrikliyi, sərkərdə
cəsarəti, lider qətiyyəti ilə bütün
resursları bir məqsədə yönəldərək,
kompleks mübarizə tədbirlərinin
həyata keçirilməsini təşkil etdi.
Cəmi 2 ay ərzində ölkəyə 40-a
yaxın test-laboratoriya gətirildi,
tibbi maska, qoruyucu kombine
zon, dezinfeksiya vasitələrinin
istehsalı müəssisələri quruldu. 46
xəstəxana koronavirusla mübari
zə üçün səfərbər olundu, 15 yeni
modul tipli xəstəxananın tikintisi
nə vəsait ayrıldı, 2 milyona yaxın
insanda test analizi aparıldı.  Və
təndaşların sağlamlığı, sosial mü
dafiəsi, iqtisadiyyatın qorunması
məqsədi ilə büdcədən 3,5 milyard
manata yaxın vəsait ayrıldı, Ko
ronavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fonduna 110 milyon manatdan
çox vəsait toplandı.

QAYĞI
Həmişə olduğu kimi bu proses
lərdə də cənab Prezident İlham Əli
yev və Birinci vitse-prezident Meh
riban xanım Əliyeva xoşməramlı
təşəbbüslərlə çıxış edərək xalqa əsl
vətəndaş nümunəsi göstərdilər.
Azərbaycan həkimlərinin koro
navirusla mübarizədə göstərdiyi
fədakarlıq dövlət rəhbərlərimiz
tərəfindən layiqincə qiymətləndi
rilmişdir. Cənab Prezident İlham
Əliyevin fərmanı ilə onların əmək
haqları 3-5 dəfə artırılmış, dövlət
başçısı, ölkənin Birinci vitse-prezi
denti, millət vəkilləri dəfələrlə tibb
işçilərimizi ayaq üstə alqışlamışlar.
Geridə qoyduğumuz dövrü
dünyadakı vəziyyətlə müqayisə
li şəkildə qiymətləndirərək deyə
bilərik ki, Azərbaycan koronavirus
pandemiyası ilə mübarizədə ən
az itki vermiş, ən uğurlu nəticə
lər əldə etmiş ölkələr sırasındadır.
Tərəddüdsüz söyləyə bilərik ki,
ölkəmiz bu sınaqdan da uğurla
çıxdı, Azərbaycan koronavirusla
mübarizədə beynəlxalq əməkdaş
lığa böyük töhfə vermiş ölkə kimi
tarixə düşdü.

çox sadədir - müzəff ər koman
dan+müzəff ər ordu+müzəffər xalq.
Qələbənin uğur simvolu isə heç
şübhəsiz ki, “dəmir yumruq”dur
- xalq, ordu, rəhbər birliyini əks et
dirən və düşmənin başını ilan başı
kimi əzən “dəmir yumruq”!
Azərbaycanın tarixi qələbəsi
nin şəksiz və şəriksiz qəhrəmanı
müzəff ər Ali Baş Komandandır.
Cənab Prezident 44 gündə həm
hərbi, həm siyasi, həm diploma
tik, həm informasiya, həm təbliğat
cəbhəsində mübarizə apardı, öz
dövlətinin və xalqının maraqlarını
ləyaqətlə qorudu və təmin etdi.
Müharibə qansız, qadasız ol
mur, böyük qələbəmizin təmin
olunmasında şəhidlər verdik,
yaralılarımız var və bu qəhrəman
şəxslər bizim cəmiyyətimizin ən
hörmətli üzvləridir.
Heç şübhəsiz ki, vətənin mü
dafiəsində, torpaqla
rımızın işğaldan azad
Həyata keçirilən sosial dəstək və müdafiə
edilməsində canından
proqramları çoxşaxəli olmaqla sosial ictimai
və sağlamlığından ke
həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir.
çən insanların ailələrinə
xüsusi diqqət və qayğı

2020-ci il həm də dövlətçilik
tariximizdə zəfər ili kimi qalacaq
dır. Məhz bu ildə müzəff ər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbər
liyi altında milli ordumuzun 44
günlük zəfər yürüşü ilə torpaqları
mız 30 illik işğaldan azad olundu,
ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi.
Cənab İlham Əliyev öz xalqı ilə
birlikdə bu tarixi uğura imza atdı
və modern Azərbaycan dövlətinin
qurucusu, torpaqları işğaldan azad
edən və ərazi bütövlüyünü təmin
edən müzəffər sərkərdə kimi öz
şərəfl i adını tarixə qızıl hərflərlə
yazdırdı.
Yəqin ki, tədqiqatçılar Azər
baycanın 44 günlük zəfər yürüşü
fenomeninin müxtəlif aspektlərini
araşdıracaq, nəticələr çıxaracaq,
nümunə kimi göstərəcəklər. La
kin indidən bir həqiqət gün kimi
aydındır: qələbənin uğur formulu
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göstərilməsi həm dövlətin, həm də
cəmiyyətin vəzifəsi, borcu və şərəf
işidir. Dövlətin gördüyü sosial
müdafiə tədbirləri çoxşaxəlidir;
şəhid ailələri 20 adda, müharibədə
əlil olan şəxslər 14 adda təminat
və sosial qayğı ilə əhatə olunublar.
Bu prosesə cəmiyyətin fəal inteqra
siyası və göstərilən dəstək tədbir
lərinin sistemli, ardıcıl və məq
sədyönlü olmasını təmin etmək
məqsədi ilə cənab Prezident İlham
Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli
Sərəncamı ilə “YAŞAT” Fondunun
yaranması həm də yeni humanist
münasibətlərin və yanaşmaların
formalaşmasına xidmət edəcəkdir.
Məhz “YAŞAT” Fondu vasitəsi ilə
həm ölkə vətəndaşları, həm də öl
kədən kənarda yaşayan soydaşla
rımız, eləcə də Azərbaycanı sevən
hər kəs öz xeyriyyəçilik niyyətini
çox asanlıqla və şəffaf şəkildə hə
yata keçirə biləcəkdir.
Müharibə əlillərinə, şəhid ailə
lərinə, veteranlara dövlətimizin
qayğısı bu il də yeni proqramlar
çərçivəsində davam edəcəkdir.
Məcburi köçkünlər üçün Bakı,
Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran şəhər
lərində tikilmiş, ötən ilin sonuna
paylanması nəzərdə tutulan 5000-ə  
yaxın mənzilin şəhid ailələrinə
verilməsi qərarı həm məntiqi, həm

də ədalətli qərardır. Çünki artıq
məcburi köçkünlərin ata-bada
yurdlarına qayıtması reallaşıb və
onlara yaxın zamanlarda doğma
rayonlarında, kəndlərində evlər
tikiləcək və Böyük qayıdış başla
yacaqdır. İndi tikilən mənzillərin
isə ehtiyacı olan şəhid ailələrinə
və müharibə əlillərinə verilməsi
onların sosial müdafiəsinə dövlət
dəstəyi kimi əhəmiyyətlidir.
Bu ilin yanvarın 4-də cənab
Prezidentin fərmanı ilə şəhid ailə
lərinə verilən təqaüdün məbləği

300 manatdan 500 manata, mil
li qəhrəmanların təqaüdü 1500
manatdan 1800 manata qaldırıldı.
Vətən Müharibəsi qəhrəmanları
üçün aylıq məbləği 2000 manat
olan yeni növ təqaüd təsis edildi,
müharibə əlillərinin təqaüdləri
xeyli artırıldı.
Heç şübhəsiz ki, postmüharibə
dövründə müharibə veteranlarının
tibbi, psixososial reabilitasiyası və
mülki həyata adaptasiyası mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Müharibə bi
təndən sonra mülki həyata qayıt

mış 500-dən artıq qazimiz dövlət
tibb müəssisələrində və sosial
reabilitasiya mərkəzlərində bərpa
müalicəsi almışlar və bu dəstək
artan xətlə davam edir.
Postmüharibə dövründə ilk iki
ay ərzində 1200 şəhidin 3000 nəfər
ailə üzvünə sığorta ödənilib və bu
proses bütün şəhid ailələrinə şamil
ediləcək. Həmçinin 4000-ə yaxın
müharibə veteranı və ailə üzvünə
psixoloji yardım, 105 nəfər mühari
bə əlilinə protez-ortopedik xidmət
göstərilib.
Cəmiyyətə inteqrasiya prose
sində aktiv sosial müdafiə tədbiri
kimi məşğulluğun təmin edil
məsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.
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Bu, mənada, cəbhə bölgəsindən
qayıdan gənc insanların peşə və
bacarıqlarına uyğun işlə təmin
olunması çox vacibdir. Bu, həm
sosial müdafiə tədbiridir, həm də
o insanlara uğrunda vuruşduğu
dövlətin və cəmiyyətin hörməti
nin ifadəsidir. İşi və məşğulluğu
təmin olunmuş şəxsin mülki hə
yata psixoloji adaptasiyası da tez
və rahat keçir. Dövlət məşğulluq
xidməti tərəfindən veteranların,
şəhid ailələrinin, müharibə əlillə
rinin birinci növbədə işlə təmin

vərdişləri olmayan şəxslərin peşə
hazırlığı keçərək işlə təmin edil
məsi sahəsində də müharibə vete
ranları, müharibə əlilləri və şəhid
ailələrinin üzvləri üstün hüquqla
ra malikdirlər. Eyni zamanda, bu
il 60 min haqqı ödənilən sosial iş
yeri açılacaqdır ki, o işlər də ilkin
olaraq sosial müdafiəyə daha çox
ehtiyacı olan şəxslərə təqdim edi
ləcəkdir.
Heç şübhəsiz ki, dövlətin sosial
müdafiə tədbirləri davamlı və da
ha əhatəli olacaq, daha da genişlə

olunması üçün qanunvericilikdə
müəyyən kvotanın nəzərdə tutul
ması da bu məqsədə xidmət edir.
Eyni zamanda, özünüməş
ğulluq proqramının bu il daha
da genişlənməsi planlaşdırılır.
Bu məqsədlə İşsizlikdən Sığorta
Fondunun büdcəsində 68 milyon
manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu
vəsait 16 mindən artıq ailənin öz
mikro və kiçik biznes layihəsini
həyata keçirməyə imkan verəcək
dir.
Aktiv sosial müdafiə tədbir
lərindən biri də peşəyönümü
və peşə hazırlığına cəlb olunma
tədbiridir. Belə ki, təklif olunan
münasib iş üzrə peşə bilikləri və

nəcək, onların maddi, sosial, tibbi,
psixoloji problemlərinin kompleks
həlli üçün eff ektiv tədbirlər görü
ləcəkdir.
Daha çox qayğıya ehtiyacı və
haqqı olan şəhid ailələrinə, Qa
rabağ Müharibəsində əlil olmuş
şəxslərə, qaçqın və məcburi köç
künlərə, ahıl insanlara münasi
bətdə cənab Prezidentin davranışı
onlara dövlət başçısının hörməti
nin ifadəsi olduğu qədər də, cə
miyyətə  xoş bir məram nümayişi,
nümunə və çağırışdır.
İnanırıq ki, xeyirxahlıq və
humanizm kimi yüksək mənəvi
keyfiyyətlərə və ənənələrə malik
xalqımız cənab Prezidentin çağı

rışlarını postmüharibə dövründə
də dəstəkləyəcək, dövlətin şəhid
ailələri, müharibə əlilləri və sosial
müdafiəyə, qayğıya ehtiyacı olan
digər soydaşlarımıza yönəlik so
sial proqramların həyata keçmə
sində iş adamları, vətəndaş cəmiy
yəti üzvləri, könüllülər fəal iştirak
edəcəklər.
Müharibə əlilləri, şəhid ailələri,
veteranlar cəmiyyətimizdə ən hör
mətli insanlardır və hər birimiz
onlara borcluyuq. Çünki bu insan
lar vətənimizin azadlığı uğrunda,
ərazi bütövlüyümüzün təmin edil
məsi yolunda ölümün gözünə dik
baxmış, canlarından və sağlamlıq
larından keçərək üçrəngli bayra
ğımızın Qarabağ torpaqlarında
dalğalanmasını təmin etmişlər.
Bu insanlara dərin hörmətin və
verilən yüksək qiymətin ifadəsi
dir ki, Vətən Müharibəsi bitəndən
dərhal sonra Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyeva 2020-ci il  noyabrın 11-də
Hərbi Hospitalda müalicə olunan
yaralılarla görüşmüş, onlara diq
qət və qayğılarını ifadə etmişlər.
Həmin görüşdə cənab Prezidentin
qazilərimizə müraciətlə söylədiyi
aşağıdakı fikirlər hər birimiz üçün
bir nümunə, dövlətin və cəmiy
yətin bu insanlara münasibətinin
ifadəsidir: “Ona görə bu gün - 
müharibə başa çatandan dərhal
sonra gəlmişəm ki, sizə öz hörmə
timi ifadə edim. Sizin valideyn
lərinizə öz təşəkkürümü bildirim
ki, dövlət üçün belə qəhrəman
övladlar yetişdiriblər. Gəlmişəm
ki, sizə şəxsən öz təşəkkürümü
bildirim, sizi təbrik edim. Mənim
birinci təbrik etdiyim insanlar
sizsiniz və sizin simanızda bizim
bütün qəhrəman döyüşçülərimiz
dir. Gəlmişəm deyim ki, mən hər
zaman sizinlə bir yerdə olacağam.
Mənə arxalana bilərsiniz. Bizim
qəhrəman döyüşçülərimiz gələcək
həyatda da daim mənim nəzarə
tim altında olacaqlar”.
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İşğaldan azad olunmuş
ərazilərə ekoloji baxış

Sadiq Qurbanov
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri,
texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan dövlətçiliyinə və
xalqına qarşı düşmənçiliyi döv
lət siyasətinə çevirmiş Ermənistan
ekologiyamıza da düşmən müna
sibət bəsləyir. Ermənistan mədən
və sənaye müəssisələrinin zəhərli
maddələrini, radioaktiv tullantıları
nı Araz və Kür çaylarına axıtmaqla
Azərbaycan təbiətinə, canlı aləmi
nə, ekologiyasına öldürücü zərbələr
vurur.
Xüsusən Ermənistanın indiyə
dək işğal altında saxladığı Azərbay
can torpaqlarında uzun illər təbiətə
qarşı həyata keçirdiyi talan, yaşıl
soyqırım, ekoloji cinayətlər bütöv
lükdə regionun ətraf mühitinə ciddi
təhlükə yaratmışdır. Həmin ərazi
lərdə bioloji müxtəlifl iyə, o cümlə
dən flora və fauna növlərinə, xüsusi
mühafizə olunan təbiət ərazilərinə
ciddi zərər vurulmuş, meşələrin
və bitki örtüyünün yandırılması,
su resurslarının çirkləndirilməsi,
qiymətli ağac növləri ilə zəngin
meşələrin, ümumiyyətlə, yeraltı və
yerüstü təbii sərvətlərin məqsədli

şəkildə talan edilməsi nəticəsində
Qarabağ və ətraf rayonlarda ekoloji
tarazlıq pozulmuş və Azərbayca
nın ekologiyasında dərin yaralar
açılmışdır.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, Ermə
nistanın Azərbaycana qarşı təca
vüzkar siyasəti məhz Şuşa şəhəri
yaxınlığında yerləşən və dövlət
qoruğu hesab olunan Topxana me
şələrinin qırılması ilə başlamışdır.
Ermənistanın işğalı altında qalmış
260 min 311 hektar meşə sahəsi və
bu ərazilərdə yayılmış palıd, fıstıq,
vələs, göyrüş, şam, ağcaqayın, ayı
fındığı, qoz, çinar kimi qiymət
li ağac növləri  kəsilərək müxtəlif
məqsədlər üçün istifadə edilmişdir.
Uzun illər işğal altında qalmış əra
zilərdəki meşələrin kütləvi şəkildə
qırılması səhralaşmaya və torpaq
ların eroziyasına səbəb olmuş
dur. Təsadüfi deyil ki, son illərdə
Ermənistanda mebel sənayesinin
istehsalında və ixracında xeyli ar
tım müşahidə edilmişdir. Şübhəsiz
ki, bu, Azərbaycanın işğal olun
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muş ərazilərində minillik yaşı olan
qiymətli ağac növlərinin amansız
kəsilməsi yolu ilə əldə edilmişdir.
Məlumat üçün bildiririk ki,
Azərbaycanın işğaldan azad olun
muş ərazilərində 43 min hektar
sahəsi olan (Bəsitçay Dövlət Təbiət
Qoruğu - 107 ha, Qaragöl Dövlət
Təbiət Qoruğu - 240 ha, Qubadlı
Dövlət Təbiət Yasaqlığı - 20000 ha,
Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı - 450
ha, Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaq
lığı - 2200 ha və Laçın Dövlət Təbiət
Yasaqlığı - 20000 ha), xüsusi mühafi
zə edilən təbiət ərazilərində “Azər
baycan Respublikasının Qırmızı
Kitabı”na daxil olunmuş 24 fauna
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və 70-dən çox flora növü qorunur
du ki, bunların da əksəriyyəti artıq
məhv edilmişdir.
Bu ərazilərdə 460 növdən çox
yabanı ağac və kol bitkiləri bi
tir. Bunlardan 70-i dünyanın heç
bir yerində təbii halda bitməyən
endemik bitkilərdir. Yüzlərlə növ
ağac və kol bitkiləri (ayı fındığı,
Araz palıdı, yalanqoz, Şərq çinarı,
Hirkan şümşadı, Eldar şamı, sö
yüdyarpaq armudu, Qafqaz xədi
cəgülü, Qarabağ dağ laləsi, Şmidt
dağ laləsi və s.) Ermənistanın işğalı
müddətində məhv edilərək dünya
florasının xəzinəsindən silinmək
təhlükəsi qarşısında qalmışdır. Qa
rabağ ərazisində 2000-dən çox ad
da bitki növünə rast gəlinir ki, bu
da Azərbaycan florasının 42 faizini
təşkil edir. Bölgədəki 127 fauna nö
vü və 72 flora növü nadir və nəsli
kəsilmək təhlükəsi altında olmaq
la, Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə

“Tağlar”, “Xan”, “Qaxal”, “Div
lər sarayı” mağarası, “Bazaltın
sütunvari aralanması”), yaşı 120
ildən 2000 ilədək olan pasportlaş
dırılmış 145 Şərq çinarı və digər
təbiət sərvətləri uzun illər ağır və
misli görünməmiş talanla üz-üzə
qalmışdır. Kəlbəcər rayonunda 968
hektar ərazini əhatə edən “Qırmızı
Kitab”a daxil edilmiş ayı fındı
ğı ağacları da kütləvi
şəkildə qırılmışdır.
Azərbaycanın iş
Bu ərazilərdə 460 növdən çox yabanı ağac və kol
ğaldan azad olunmuş
bitkiləri bitir. Bunlardan 70-i dünyanın heç bir
ərazilərində ekoloji
yerində təbii halda bitməyən endemik bitkilər
əhəmiyyətə malik 7
dir. Yüzlərlə növ ağac və kol bitkiləri (ayı fındığı,
relikt göl (Kəlbəcər
Araz palıdı, yalanqoz, Şərq çinarı, Hirkan şüm
və Laçın rayonlarının
şadı, Eldar şamı, söyüdyarpaq armudu, Qafqaz
yaylaqlarında Böyük
xədicəgülü, Qarabağ dağ laləsi, Şmidt dağ laləsi
Alagöl, Kiçik Alagöl,
və s.) Ermənistanın işğalı müddətində məhv
Zalxagöl, Qaragöl,
edilərək dünya florasının xəzinəsindən silinmək
Canlıgöl, İşıqlı Qara
təhlükəsi qarşısında qalmışdır.
göl və Ağdərə rayon
ərazisində Tərtərin

İtt ifaqının “Qırmızı Siyahısı”na və
“Azərbaycan Respublikasının Qır
mızı Kitabı”na salınmışdır.
Təbiət abidəsi statusuna ma
lik 152 sayda ağac (Şərq çinarı,
palıd, azat, armud və s.), 8 xüsusi
qiymətli meşə sahəsi (Şərq çinarı,
püstə, ayı fındığı, ardıc, azat, Araz
palıdı, çaytikanı, pirkal), 6 ədəd
geoloji-palentoloji obyekt (“Azıx”,
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Kəlbəcərdəki qızıl yatağı

qolu olan Torağaçayda Qaragöl)
və 10 su anbarı işğalçı Ermənistan
tərəfindən ciddi antropogen təsirə
məruz qalmışdır.
Azərbaycan ərazisindən axan
çayların çoxu Ermənistandan və
Qarabağın ərazisindən qaynaqla
nır. İşğal edilmiş ərazilərdə axan
və yerləşən su mənbələrinin uzun
illər boyu çirkləndirilməsi qiymətli
balıq növlərinin yox olmasına və
balıq ehtiyatlarının tükənməsinə
səbəb olmuşdur.
Ümumi həcmi 631 milyon m3
olan 10 su anbarı, o cümlədən Tər
tər çayı üzərində inşa edilmiş, su
tutumu 560 milyon m3 olan və 100
min hektardan artıq əkin sahəsi
nin suvarılmasına hesablanmış
Sərsəng su anbarı texniki xidmət
göstərilmədiyindən ətraf ərazilər
də yaşayan əhali üçün potensial
təhlükə mənbəyinə çevrilmiş, su
anbarından aşağıda - dağətəyi və
aran hissədə yerləşən yaşayış mən

təqələrindəki 400 min əhali təhlü
kə altında qalmışdır.
Qeyd olunan faktları nəzərə
alaraq, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası tərəfindən Azərbay
canın Ermənistanla sərhədyanı
rayonlarının sakinlərinin qəsdən
sudan məhrum edilməsi ilə bağ
lı 2016-cı ildə 2085 saylı Qətnamə
qəbul edilmişdir. İşğal dövründə
Azərbaycanın həmin ərazilər üzə
rində nəzarəti həyata keçirilməsi
mümkünsüzlüyü ölkənin beynəl
xalq konvensiyalardakı öhdəlik
lərinin yerinə yetirilməsini çətin
ləşdirirdi. Ermənistanın BMT-nin
“Transsərhəd su axınlarının və
beynəlxalq göllərin qorunması və
istifadəsinə dair” Konvensiyasına
əməl etməməsi sərhədyanı su axın
larının problemlərinin beynəlxalq
hüquq normaları çərçivəsində həlli
ni mümkünsüz etmişdir.
Son illərdə Azərbaycana məx
sus olan ərazilərdə yeraltı sər
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vətlərin talan edilməsi yolu ilə
Ermənistanda dağ-mədən məhsul
larının ixracının artması müşahidə
olunurdu. Ölkənin iqtisadi poten
sialında mühüm əhəmiyyət kəsb
edən 167 sayda qızıl, gümüş, mis,
qurğuşun, civə, daş kömür, müxtə
lif növ tikinti materialları və digər
faydalı qazıntı yataqları, o cüm
lədən yeraltı şirin su və mineral
su (Şırlan, Turşsu və s.) yataqları
xarici ölkələrin hüquqi şəxslərinin
iştirakı ilə Ermənistan tərəfindən
qanunsuz olaraq istismar edilərək
xarici ölkələrə ixrac olunmuşdur.
Bu gün ekoloji problemlərin
kəskinləşməsinə gətirən amillərdən
biri də atom enerjisinin istehsalı
sahəsində təhlükəsizlik məsələləri
ilə bağlıdır. Bu baxımdan Ermənis
tan ərazisində yerləşən və istismar
müddətini keçmiş Metsamor Atom
Elektrik Stansiyası (AES)  bütün
regionun ətraf mühiti və əhali
nin sağlamlığı üçün ciddi təhlükə

EKOLOGİYA
yaradır.Ermənistanınnüvəvə
radioaktivmaterialların,habelənü
vəyanacağıtullantılarınınqaçaq
malçılığındaxüsusiroloynaması,
Azərbaycanınişğaldanazadolu
nanərazilərindəişğalmüddətində
radioaktivtullantılarınbasdırılma
sıregiondacidditəhdidmənbəyi
olaraqqalır.Beləki,regionüçün
böyükfəlakətmənbəyiolanMet
samorAtomElektrikStansiyası
fəaliyyətinihələdədavametdirir,
qonşudövlətlərvəregionölkələ
riüçüncidditəhlükəmənbəyidir.
Həranbaşverməsimümkünolan
qəzaregionunradioaktivçirklən
məsinəsəbəbolacaq.
StansiyaTürkiyəsərhədin
dən16km,İransərhədindən60
km,Azərbaycansərhədindən120
km,Gürcüstansərhədindən110
km,İqdırşəhərindən28km,Ta
rixiİrəvanşəhərindənisə25km
məsafədəyerləşir.1976cıildə
istismaraverilən,2blokdanibarət
olanAESinhərblokunda1ədəd
VVER440tiplireaktordanistifa
dəolunur.Bureaktorlarisəköhnə
nəsilvəqoruyucuörtüyüolmayan
reaktorlardır.
Xatırladaqki,1982ciildəMet
samorAESinmaşınzalındaböyük
yanğınbaşverib.1983cüildə3cü

və4cübloklarıntikintisibaşlanıb,
lakin1986cıildəÇernobılqəzasın
dansonratikintitamamdayandı
rılıb.1988ciildəbaşvermişSpitak
zəlzələsindənsonrakeçmişSSRİ
rəhbərliyihəmÇernobılqəzası
nın,həmdəSpitakzəlzələsinin
fəsadlarındanqorxaraq1989cu
ilinyanvarındaMetsamorAESin
fəaliyyətinintamdayandırılmasına
qərarverib.1cibloksıradançıxıb,
2ciblokisəkonservasiyaolunaraq
dayandırılıb.
1995ciildəisəErmənistan
hökumətienerjiböhranınagörə
beynəlxalqtəşkilatlarınetirazları
nabaxmayaraq,MetsamorAESin
fəaliyyətinibərpaedib.2014cü
ildəErmənistanhökumətiAESin
istismarının2026cıilədəkuzadıl
masıhaqqındaqərarqəbuledib.
BuməqsədləRusiyahökumətiEr
mənistana270milyondollarkredit
və30milyondollarqrantayırıb.
AmmabuvəsaitlərAESintam
təhlükəsizşəkildəfəaliyyətinəheç
birhaldatəminatvermir.Çünki
stansiyadaistifadəedilənVVER
440tiplireaktor1cinəsildirvə8
balgücündəzəlzələyəhesablanıb.
AES“Rosatom”tərəfindənnəqə
dərrekonstruksiyaolunsabeləöz
ömrünübaşavurub.

AvropaParlamentinin,Avropa
İtifaqınınMetsamorAESintam
bağlanmasınıntərəfdarıolduğunu
xüsusiqeydetməklazımdır.Onlar
bəyanatlarındaAESinistismar
müddətinibaşavurmasınıvəAES
inseysmikaktivzonadayerləşmə
siniəsasgətirirlər.
AESdəbaşverəbiləcəkhər
hansıqəzaəvvəlcəErmənistanın,
sonraregionölkələrininərazilə
rininradioaktivçirklənməsinə,
nəticədəekolojifəlakətəsəbəb
olabilər.BundanəlavəMetsamor
AESinradioaktivtullantılarının
emalı,utilizasiyasıüçünErmənis
tanınheçbirpotensialı,maliyyə
mənbəyivədigərimkanlarıyox
dur.HərilAESdəmintonlarla
bərkvəmayehalındaradioaktiv
tullantıəmələgəlir.Butullan
tılarınutilizasiyasınecəhəyata
keçirilir?Hətaənsadəmetodla
onlarınbasdırılmasıərazibaxımın
danErmənistandamümkündeyil.
Mayehalındaolanradioaktivtul
lantılarisəArazçayınaaxıdılır.Bu
isəçayınsuyununzəhərlənməsinə
vənəticədəAzərbaycanərazisinin
radioaktivçirklənməyəməruzqal
masınasəbəbolur.

Metsamor Atom Elektrik Stansiyası
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Azərbaycanın dövlət büdcəsi:
yeni nailiyyətlərə aparan yol

Rüfət Quliyev
Milli Məclisin deputatı, iqtisad elmləri doktoru, professor

Azərbaycan iqtisadi baxımdan
postsovet məkanında ən dinamik
inkişaf etmiş ölkədir. Respublika
nın iqtisadı rəqabət qabiliyyətinin
artırılması, sosial rifahının yüksəldil
məsi, maliyyə sisteminin davamlı və
dinamik inkişafının təmin edilməsi
və onun mövqeyinin dünya iqtisa
diyyatında daha da möhkəmləndiril
məsi istiqamətində Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti tərəfindən
mühüm iqtisadi islahatlar həyata
keçirilmişdir.
2000-ci illərin əvvəllərində Azər
baycanda ÜDM-in sürətli artımı və
bunun nəticəsi kimi, xalqın rifah
halının yüksəldilməsi əsəsən, böyük
karbohidrogen ehtiyatlarının möv
cudluğu ilə şərtlənirdi.
Neft və qaz bu gün də milli iqti
sadiyyatın davamlı inkişafının başlı
ca komponenti olaraq qalır. O, ixra
cın əhəmiyyətli hissəsini və ümumi
dövlət gəlirlərinin böyük payını
təşkil edir. 2020-ci ilin sonuna bu re
surslar ölkənin Neft Fondunda 43,3
milyard ABŞ dolları həcmində yığım
formalaşdırmağa imkan vermişdir.
Əldə edilmiş nailiyyətləri əsas götü

rərək ölkə hökuməti öz məqsədinə
nail olmaq - dünyanın ən inkişaf
etmiş ölkələri sırasına daxil olmaq
üçün iqtisadiyyatın daha da şaxələn
dirilməsinin, rəqabət qabiliyyətinin
və dayanıqlılığının artırılmasının  
prioritetliyini qoruyub saxlayır.
Bununla yanaşı, qeyd etmək la
zımdır ki, son illər ərzində ölkədə
iqtisadi artım templəri azalmışdır.
Bu proseslər bütün dünyada bila
vasitə karbohidrogen ehtiyatlarına
olan qiymətlərin enməsi ilə bağlıdır.
Onların qiymətinin kəskin enməsi
göstərdi ki, milli iqtisadiyyatın artım
amili kimi neft və qazdan asılılıq
Azərbaycanı xarici şoklar (təsirlər)
qarşısında həssas edir. Baxmayaraq
ki, ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatı
nisbətən sabit qalıb, ancaq karbohid
rogenlərin ÜDM-ə  töhfəsi əhəmiy
yətli dərəcədə azalmışdır. Bu da iqti
sadi artım templərinin ümumilikdə
zəifl əməsinə gətirib çıxarmışdır.
Beləliklə, ötən ili Azərbaycan
hansı göstəricilərlə başa vurdu? Əv
vəlcə qeyd etmək lazımdır ki, ölkə
miz üçün 2020-ci il xüsusi bir dönəm
oldu - Azərbaycan tarixi zəfər çaldı
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və ərazilərini erməni işğalından azad
etdi.
Bütün dünya birliyi üçün ötən il
- dünya iqtisadiyyatını depressiya
ya uğradan pandemiyanın tüğyan
etdiyi sınaq ili oldu. Bununla belə,
2020-ci ildə milli iqtisadiyyat 4%
civarında azalmışdır ki, bu da digər
ölkələrlə müqayisədə elə də pis
göstərici deyil, qeyri-neft sektoru
isə 11% artım nümayiş etdirmiş
dir. 2020-ci ildə orta əmək haqqı və
pensiyalar 13-14% artmış, illik infl
yasiya isə 2,8% təşkil etmişdir.
Milli iqtisadiyyatın 2020-ci ildəki
fəaliyyət reallıqlarını nəzərə almaq
la, 2021-ci il üçün Azərbaycanın
dövlət büdcəsi hazırlanmış və qəbul
edilmişdir. Bununla yanaşı, ölkənin
dövlət büdcəsi özündə müsbət bey
nəlxalq təcrübəni ehtiva edir. Belə ki,
dövlət büdcəsinin hazırlanması za
manı İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (İƏİT) tövsiyələri nəzərə
alınmışdır. Bu tövsiyələrdə qeyd
edilir ki, büdcə illik və çoxillik məq
sədlərə nail olunmanın prioritet və
üsullarını müəyyən edən hökumətin
mərkəzi siyasi sənədidir. Son illərin
təcrübəsi göstərmişdir ki, büdcənin
düzgün planlaşdırılması müasir
dövlət idarəetməsinin əsaslarını
dəstəkləyir: şəff afl ıq, tamlıq, açıqlıq,
iştirak, hesabatlılıq, dövlət məqsəd
lərinin planlaşdırılması və onlara
nail olunmasına strateji yanaşma.
Beləliklə, büdcənin idarə edilməsi
dövlətlər və onların vətəndaşları ara
sında etimadın formalaşdırılmasının
vacib aspektidir.
Bəs Azərbaycanın 2021-ci il üçün
dövlət büdcəsinin əsas müddəaları
hansılardır? 2021-ci il üçün dövlət və
icmal büdcələri azad edilmiş Azər
baycan ərazilərinin bərpasına dair
planların və bu torpaqlara qayıdan
əhali üçün iqtisadi fəallığın təmin

BÜDCƏ
edilməsi, həmçinin növbəti ildə ko
ronavirus (COVID-19) pandemiyası
ilə mübarizə tədbirlərinin davam
etdirilməsinin nəzərə alınması ilə
hazırlanmışdır.
2021-ci il üçün Azərbaycanın
dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 mil
yard 427 milyon manat (2020-ci illə
müqayisədə artım 5,4%), xərclər  28
milyard 543 milyon manat (əvvəlki
illə müqayisədə artım 3,8%)  səviy
yəsində planlaşdırılır.
2021-ci ilin dövlət büdcəsinin
gəlirləri neftin bir barelinin qiyməti
nin 40 ABŞ dolları olması ehtimalı ilə
hesablanıb (2020-ci il üçün bu rəqəm
35 ABŞ dolları təşkil edirdi). Döv
lət büdcəsinin kəsiri 3 milyard 116
milyon manat və ya ÜDM-in 4,1%-i
səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
2021-ci ilin dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycanın
müdafiə, milli təhlükəsizliyinin tə
min edilməsi, məhkəmə və hüquq
mühafizə orqanlarının saxlanılması
xərcləri 6 milyard 678,6 milyon ma
nat təşkil edəcək ki, bu da 2020-ci
ilin analoji göstəricisindən 16,3%
çoxdur.
2021-ci ilin dövlət büdcəsi layi
həsində işğaldan azad edilmiş əra
zilərdə bərpa tədbirlərinin maliy
yələşdirilməsi üçün ayrıca bənddə
2,2 milyard manat nəzərdə tutulub.
Bu vəsaitlərin kommunal infrast
rukturun, eləcə də mədəni-tarixi
abidələrin bərpasına yönəldilməsi
planlaşdırılıb.
Öz növbəsində, dövlət büd
cəsində “Sosial müdafiə və sosial
təminat” maddəsi üzrə xərclər 3
milyard 692 milyon manat səviyyə
sində proqnozlaşdırılır. Bu xərclər
dən sosial müdafiəyə 289,7 milyon
manatdan artıq məbləğdə vəsait
yönəldiləcəkdir. 3,4 milyard ma
nat məbləğində əsas vəsaitlər sosial
müdafiə və sosial təminat üzrə digər
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə
ayrılıbdır.
2021-ci ilin əsas maliyyə sənədi
layihəsində sosial müdafiə və sosial
təminat xərclərindən bir qədər az

məbləğin - 3,277 milyard manatın
təhsil sahəsinə xərclənməsi nəzərdə
tutulub. Səhiyyə sahəsinə isə 1,409
milyard manatın ayrılması planlaş
dırılıb.
Azərbaycanın əsas maliyyə
sənədində 2021-ci il üçün yaşayış
minimumu orta hədlə 196 manat
göstərilib ki, bu da ötən ilin müvafiq
məbləğindən 6 manat çoxdur.
Zənnimizcə, yaxın illər ərzində
dövlətin bütün idarəetmə struktur
larının ən başlıca və vacib vəzifəsi
işğaldan azad edilmiş ərazilərin
bərpasıdır. Ermənistanın Azər
baycan torpaqlarını işğal altında
saxladığı müddətdə demək olar ki,

da gələcək bərpa işlərinin, həmçinin
iqtisadi artımın vacib başlanğıc mər
hələsi kimi qiymətləndirilir.
Fikrimizcə, ərazilərin bərpa və
inkişaf etdirilməsi zamanı bu və ya
digər təbii sərvətlərin mövcudlu
ğu, iqtisadiyyatın ənənəvi sahələri,
hər regionun nəqliyyat qovşaqları,
o cümlədən nəqliyyat dəhlizlərinə,
inşasına artıq başlanmış avtomobil
və dəmir yollarına yaxınlıq, hər bir
iqtisadi rayonun məşğulluq profi
li və ixtisaslaşması öncədən nəzərə
alınmalıdır.
Bununla belə, hesab edirik ki,
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
aparılan bərpa işlərində dövlət ma

Azərbaycanın dövlət büdcəsinin
2015-2021-ci illər ərzində gəlirləri (milyard manatla)

bütün infrastruktur ermənilər tərə
findən tamamilə məhv edilmişdir.
Beləliklə, regionun bərpası çox
vaxt və külli miqdarda maliyyə xərc
ləri tələb edəcək bir prosesdir. Bəzi
mütəxəssislərin rəyinə əsasən, bu
proses 5-10 il vaxt və 10 milyard ABŞ
dollarından artıq vəsait tələb edə
bilər. Lakin Azərbaycan keçmişdə
onun ən çiçəklənən regionlarından
olmuş, bu gün  işğaldan azad edil
miş ərazilərdə həyatı bərpa etmək
niyyətində olduqca qətiyyətlidir.
Prezident İlham Əliyevin göstəri
şinə əsasən, Azərbaycanın müvafiq
strukturlarına erməni işğalından
azad olunmuş ərazilərin bərpasını və
inkişafını nəzərdə tutan sosial-iqtisa
di konsepsiyanın hazırlanması tapşı
rılmışdır. Bununla yanaşı, avtomobil
və dəmir yollarının çəkilməsi region

liyyələşdirməsi ilə yanaşı, özəl sek
tordan da vəsaitlər cəlb edilməlidir,
yəni dövlət-özəl əməkdaşlığı forma
sından geniş istifadə olunmalıdır.
İqtisadi fəallığın canlandırılması
məqsədi ilə həmin ərazilərdə xüsusi
imtiyazlı iqtisadi rejimin (özün
də vergi imtiyazlarını, ucuz kredit
resurslarını, vətəndaşların səhmdar
kapitalını ehtiva edən) tətbiqi də
məqsədəuyğundur.
Zənnimizcə, işğaldan azad edil
miş ərazilərin bərpası və inkişafı
məqsədi ilə dövlət tərəfindən hüqu
qi, iqtisadi və maliyyə məsələlərinin
həll edilməsi üçün imtiyazlar və
stimullar sisteminin tətbiqi, həmçi
nin bu rayonların iqtisadi potensialı
qeyri-neft sektoruna yeni yerli və
xaricı investisiyaların cəlb edilməsi
üçün zəmin yaradacaq.
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Bob Bləkmən:

“Breksit” AzərbaycanBritaniya əlaqələrinə
mənfi təsir göstərməyəcək”
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığı parlamentinin üzvü, Böyük BritaniyaAzərbaycan parlamentlərarası işçi qrupunun sədri cənab Bob Bləkmən “Milli
Məclis” jurnalının suallarını cavablandıraraq,
əlaqələrimizin inkişaf perspektivlərindən danışıb.
- Cənab Bləkmən, necə düşünürsünüz, Birləşmiş
Krallığın Avropa Birliyindən çıxması Cənubi Qafqaz regionu, habelə Azərbaycan-Böyük Britaniya
ikitərəfi münasibətlərinin gələcək inkişafı üçün
hansı imkanlar yaradacaq?
Ötən25ilərzindəBöyükBritaniyaAzərbaycandaən
böyükxaricisərmayəçiyə,BPşirkətiisəölkədəfəaliyyət
göstərənənnəhəngxaricişirkətəçevrilib.“Breksit”dən
sonraölkələrimizarasındakıəməkdaşlığıngöstərici
sikimi,milyardlarlafuntdəyərindəölçülənvəiyirmiil
bundanəvvəlimzalananAzəriÇıraqGünəşliyatağının
buyaxınlardaBPşirkətiiləbirgəişlənilməsinədairneft
müqaviləsinin2050ciiləqədəruzadılmasınıgöstərmək
olar.XariciişlərnaziriAlanDunkanyeninəhəngsazişin
ratifikasiyasıüçünsentyabrın14dəBakıyasəfəretdi.Bö
yükBritaniyailəAzərbaycanəsasənikitərəfimünasibət
lərçərçivəsindədərinəməkdaşlıqvəinvestisiyalartarixinə
malikdir,busəbəbdəndə“Breksit”inbizimmünasibətlə
rimizəmənfitəsirgöstərəcəyinigözləmirəm.Ümidvaram
ki,qarşıdakıillərdəBöyükBritaniyaregionaəhəmiyyətli
sərmayəqoyacaq.
- Bu yaxınlarda baş vermiş 44 günlük müharibə
nəticəsində Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan
azad etdi. Hərbi əməliyyatlara son qoyan üçtərəfli bəyanat öz növbəsində bölgənin inkişafı üçün
yeni perspektivlər vəd edir. Bu baxımdan Cənubi
Qafqazda sülhün davamlılığını və ümumilikdə
regionun uzunmüddətli gələcəyini necə görürsünüz?
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- Azərbaycanla Ermənistan arasında
sülh razılaşmasının rəsmi imzalanmasını
müsbət qarşılayıram və 30 illik müna
qişədən sonra tərəfl əri əldə edilən bu
uğur münasibəti ilə təbrik edirəm.  Eyni
zamanda, tərəfl ərin regionda uzun
müddətli sülh tərəfdarları olmalarını
alqışlayıram. Mən öz tarixi torpaqların
da dayanıqlıq və həmrəylik nümayiş
etdirərək yaşamaq hüququnu müdafiə
edən azərbaycanlılara öz həmrəyliyimi
bildirirəm.
Cənubi Qafqaz ölkələri XXI əsrə mü
naqişə və  qarşıdurmalardan azad qədəm
qoyaraq təhlükəsizlik və sülh müqavilə
sinin özlərinə aid versiyasını qəbul etmə
lidirlər. Bu təklifin icrası tələb edir ki, ilk
növbədə Cənubi Qafqazda münaqişələr
həll edilməlidir. Ermənistan Azərbayca
nın işğal olunmuş ərazilərini azad etmə
lidir və bir milyondan çox azərbaycanlı
məcburi köçkün  öz evlərinə qayıtmalı
dır. Regionda mövcud olan əməkdaşlıq
platformalarının (Türkiyə-AzərbaycanGürcüstan, Azərbaycan-Rusiya-İran,
Türkiyə-Rusiya-İran) uzlaşdırılması və
gələcəkdə altıtərəfl i proqramda birləşdi
rilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin
təklifini tam dəstəkləyirəm. Ermənistan
rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr
çıxararaq öz əsassız iddialarından imtina
etsə və irəliyə baxsa, o da bu platformaya
qoşula bilər.
- Cənab səfir, son hərbi əməliy
yatlar zamanı Birləşmiş Krallıq
münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
müdafiə edən ardıcıl siyasətini bir
daha təsdiqlədi. Öz növbəsində
Azərbaycan hökuməti azad edilən
ərazilərinin dirçəlişində beynəl
xalq qanunvericiliyə uyğun mövqe
tutan dövlətlərin xarici şirkətləri
nin iştirakına üstünlük verəcəyini
açıqladı. Siz azad edilmiş torpaq
ların bərpası və yenidən qurulma
sı proqramında Böyük Britaniya
şirkətlərinin rolunu necə görürsü
nüz və sizin fikrinizcə, hansı birgə
layihələr həyata keçirilə bilər?
- Böyük Britaniya Azərbaycan Res
publikasının suverenliyini tanıyan ilk

ölkələrdən biridir, lakin Dağlıq Qarabağ
problemi 80-ci illərin sonlarından etiba
rən həll olunmamış qalırdı.
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan ara
sında ən yüksək səviyyəli, xüsusilə enerji
sektorunda uzun illərdir əməkdaşlıq
mövcuddur. Neft və qaz kəşfiyyatı, hasi
latı və nəqli bu ikitərəfl i münasibətlərin
əsasını təşkil edir. “Böyük Britaniya yaxın
gələcəkdə enerji sahəsindən başqa hansı
sahələrdə özünü səfərbər edə bilər?” - bu,
“Vision”un əməkdaşı Ceyran Bayramo
vanın Böyük Britaniyanın Azərbaycanda
kı səfiri İrfan Siddiqə verdiyi suallardan
biridir.
Enerji sektoru ikitərəfl i əməkdaşlığın
mühüm elementi olmaqla yanaşı, biz tica
rət və investisiya, təhsil, beynəlxalq məsə
lələr və regional təhlükəsizlik sahələrində
də əməkdaşlıq edirik, bu sahələri daha da
inkişaf etdirməyə çalışırıq. Böyük Britani
ya təhsil, İKT, səhiyyə, maliyyə xidmət
ləri, bərpa olunan enerji və infrastruktur
kimi mühüm sahələrdə böyük təcrübəyə
malikdir. Artıq Azərbaycanda təxminən
300 Britaniya müəssisəsi fəaliyyət göstərir
və onların çoxu tikinti, pərakəndə ticarət,
təlim və İKT kimi qeyri-enerji sektorları
ilə bağlıdır.
Azərbaycanda ən böyük xarici sər
mayəçi kimi Böyük Britaniyanın üstün
mövqeyə malik olması o deməkdir ki,
Azərbaycan Böyük Britaniyanın son
dərəcə vacib tərəfdaşıdır. Şirkətlərimiz
burada həyati əhəmiyyətli bizneslə məş

ğul olurlar, buna görə də davam edən
iqtisadi əməkdaşlığı dəstəkləyə biləcək
dərin və davamlı ikitərəfl i münasibətlərin
inkişafı öz aktuallığını saxlayır. Bu o de
məkdir ki, biz bölgədəki siyasi vəziyyətə
diqqət yetiririk və Azərbaycanla regional
təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılması, davam
lı münaqişələrin həlli və tərəfl ər üçün
təhlükəsizlik və rifahın təmin edilməsi
vasitəsi kimi regional əməkdaşlığın asan
laşdırılması üzərində intensiv işləmək
istəyirik.
- Cənab Bləkmən, siz İcmalar Pa
latası və Milli Məclis arasında,
həmçinin Birləşmiş Krallıqla Azər
baycan arasında münasibətlərin
inkişafına töhfələr vermiş siyasət
çisiniz. Gələcək illərdə bu əlaqələ
rin daha da inkişaf etməsi üçün nə
kimi planlarınız var?
- Ümid edirəm ki, pandemiya azal
dıqdan sonra mən İcmalar Palatası
deputatlarının nümayəndə heyətinin
rəhbəri olaraq Azərbaycana səfər edəcəm
və parlamentin analoji qrupu ilə görüş
lər keçirəcəyik, bu isə parlamentlərarası
əlaqələrimizi daha da möhkəmlədəcək.
İnanıram ki, bundan sonra Böyük Bri
taniyada Milli Məclisin deputat nüma
yəndə heyətini qarşılayacağıq və onlar
əməkdaşlığımızın davam etdirilməsinə
töhfə vermək məqsədi ilə Birləşmiş Kral
lığın digər nümayəndələri ilə də görüşlər
keçirəcəklər.
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“Dostluq” yatağı üzrə
sazişin imzalanması tarixi hadisədir

İltizam Yusifov
Milli Məclisin deputatı, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

2021-ci il yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Türkmənistan Hökuməti arasında “Xəzər dənizində “Dost
luq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında” Anlaşma Memo
randumunun imzalanması ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevlə Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Ber
diməhəmmədov arasında videokonfrans formatında görüş
keçirilib. Bu sənədin imzalanmasını Azərbaycanla Türkmə
nistanın enerji sahəsindəki əməkdaşlığının yeni bir mərhələsi
və tarixi hadisə hesab etmək olar.

Xəzər regionunda
yeni əməkdaşlıqlar
İmzalanan Anlaşma Memoran
dumu iki ölkə arasında enerji sa
həsində əməkdaşlığın və qarşılıqlı
anlaşmanın möhkəmlənməsinə, iki
nəhəng enerji dövlətinin çox zəngin
potensialının üzə çıxarılmasına, o

cümlədən Xəzər dənizi regionunda
davamlı, qarşılıqlı-faydalı və bey
nəlxalq tərəfdaşlığın inkişafı üçün
ən əlverişli şəraitin yaradılmasına
yönəlib.
İlk olaraq onu qeyd etmək la
zımdır ki, Türkmənistanla “Dost
luq” yatağının birgə işlənməsi
barədə anlaşma Azərbaycanın
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torpaqlarını işğaldan azad etdikdən
sonra Xəzərdə və regionda nüfu
zunun yüksəlməsi, neft hasilatının
stabilləşdirilməsi yönümündə ən
uğurlu addımıdır. Azərbaycanla
Türkmənistan arasında imzalanan
bu sənəd böyük tarixi əhəmiyyətə
malik olmaqla yanaşı, enerji sahə
sində regional əməkdaşlığın yeni
bir mərhələsinin başlanğıcı, həm
də bir dostluq layihəsi hesab edilə
bilər.
Əvvəllər Azərbaycan tərəfində
“Kəpəz”, Türkmənistan tərəfin
də “Sərdar” adlandırılan yatağın
“Dostluğ”a çevrilməsi Azərbay
canla Türkmənistan arasında enerji
sahəsində bundan sonrakı strateji
münasibətlərin bariz nümunəsi və
regional əməkdaşlığın yeni bir mər
hələsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Təsadüfi deyil ki, videokonfrans
zamanı cənab Prezident İlham Əli
yev imzalanan sənədi tarixi sənəd
adlandırdı. Bildirdi ki, Azərbaycan
və Türkmənistan ilk dəfə olaraq
Xəzər dənizindəki yatağın mənim
sənilməsi üzrə birgə işə başlayır və
bu yataq, həmin yataqdakı iş öl
kələrimizi və xalqlarımızı daha da
yaxınlaşdıracaq, həm Türkmənis
tan, həm də Azərbaycan xalqlarına
xeyir gətirəcək.
Cənab Prezident İlham Əliyev
sənədin tarixi əhəmiyyətə malik
olmasının digər bir səbəbi kimi
bildirdi ki, əcdadlarımız bugünkü
mərasimi görsəydilər, şad olardı
lar: “Necə deyərlər, onların ruhu
şaddır. Onlar bizə görə, iki qardaş
xalqın əl-ələ, çiyin-çiyinə birlikdə
inamla irəliləməsinə, bir-birini dəs
təkləməsinə, öz xalqlarının gələ
cəyi naminə əməkdaşlıq etməsinə,
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bununladaölkələrimizinhələillər
boyu,onilliklərboyudavamlıinki
şafınıtəminetmələrinəgörəqürur
duyardılar”.
ƏsasıUluöndərHeydərƏli
yevtərəfindənqoyulanuğurluneft
strategiyasınəticəsindəAzərbay
candanəinkisiyasisabitliktəmin
olunub,ocümlədənölkəmizsürətli
inkişafmərhələsinəqədəmqoyaraq
özününiqtisadimodelinidünyaya
təqdimedəbilib.Bumüddətərzin
dərespublikamızhəmiqtisadi,həm
dəhərbicəhətdəngüclənib.Azər
baycanqurduğumüasirvəgüclü
ordusuilətəcavüzkarErmənistanın
işğalçılıqsiyasətinəsonverərək,
ərazibütövlüyünü,suverenliyini
bərpaedəbilib.Bütünbuuğrular
vəqələbələruğurluneftstrategiya
sındanəldəediləngəlirlərincənab
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən

məqsədyönlüvəkonkrethədəfərə
yönləndirilməsisayəsindəmüm
künolub.Yürüdülənməqsədyönlü
siyasətnəticəsindəAzərbaycanın
uğurlarıdavametməkdədir.Elə
Türkmənistanlaenerjiəməkdaşlığı
sahəsindəimzalananbirgəsənəd
dəyürüdülənuğurluneftstrategi
yasısahəsindəkinövbətiuğurdur.
BusənədiAzərbaycanın44günlük
VətənMüharibəsindənsonraəldə
etdiyinövbətiuğuruvəbunun
uzunmüddətAzərbaycanınmaraq

larınaxidmətedəcəksənədhesab
etməkolar.ÇünkiTürkmənistanla
imzalanansənədAzərbaycanınneft
hasilatınınstabilləşməsinə,əlavə
milyardlarladollargəlirəldəedil
məsinə,beynəlxalqaləmdəmövqe
yininmöhkəmlənməsinə,regional
vəregionlararasıəməkdaşlığın
yenimərhələyəqədəmqoymasına,
investisiyalarıncəlbolunmasına,
digərsahələrdəəməkdaşlığınya
ranmasınaöztöhfəsiniverəcək.
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Azərbaycan hər zaman
Xəzərdə əməkdaşlıq
mühitinin
formalaşdırılmasına çalışıb
Azərbaycan dövlət müstəqilli
yini bərpa etdikdən sonra aparıl
mış uzaqgörən siyasət nəticəsində
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakı
şəhərində tarixə “Əsrin müqavilə
si” kimi daxil olmuş, Xəzər dəni
zində neft yataqlarının işlənilməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında
müqavilələrin imzalanmasına nail

olub. “Əsrin müqaviləsi”nin imza
lanması Xəzər dənizinin mineral
sərvətlərindən istifadə üçün dün
yanın aparıcı neft şirkətlərinin və
xarici investisiyaların cəlb edilmə
si üzrə çox mühüm siyasi addım
olmuş, bu istiqamətdə ilk dəfə
olaraq Xəzər dənizində beynəlxalq
əməkdaşlığa yol açılmışdır.
Azərbaycan hər zaman Xəzər
dənizində dialoq, qarşılıqlı anlaş
ma, əməkdaşlıq və sabitlik mühi
tinin formalaşdırılması üzrə səylər
göstərib və Xəzər dənizinin hüqu
qi statusunun müəyyənləşdirilmə
sinin ilk təşəbbüskarlarındandır.
Bu səylər Xəzər dənizində bölgü
məsələləri üzrə bütün sahilyanı
ölkələrin mövqelərinin yaxınlaşdı

Zəngin neft-qaz ehtiyatları
nın olduğu “Dostluq“ yatağı iki
ölkənin dəniz sərhədində yerləşir.
Yataq SSRİ dövründə Azərbaycan

qrupu yaradılıb. Dövlət başçıları
arasında ardıcıl təmaslar, qarşı
lıqlı səfərlər iki dost ölkə arasında
bütün məsələlərin hər iki tərəf
üçün qənaətbəxş səviyyədə həlli
məqsədi ilə etibarlı zəmin yaradıb.
Bu müddət ərzində Azərbaycan
və Türkmənistan prezidentlərinin
9 dəfə qarşılıqlı səfərləri olub. Bu
səfərlər zamanı qarşılıqlı etimadın
yaranması və gələcəkdə daha sıx
əməkdaşlıq etmək üçün tərəfl ər
ortaq məxrəcə gələrək mübahisə
li yatağın adı “Dostluq” qoyulub

neftçiləri tərəfindən 4 kilometr
dərinliyindəki layda kəşf olunub
və 1989-cu ildə orada ilk kəşfiyyat
quyusu qazılıb. Ümumiyyətlə, Xə
zər dənizində geoloji-kəşfiyyat iş
lərinin aparılması, yeni yataqların
aşkarlanması bilavasitə Azərbay
can neftçilərinin, geoloqlarının adı
ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, ya
taq Azərbaycanla Türkmənistanın
dənizdəki sərhədində yerləşdiyinə
görə, mübahisəli yataq kimi uzun
illər onun işlənməsi mümkün ol
mayıb və məsələ ilə bağlı ardıcıl
danışıqlar aparılıb. Bu məqsədlə
1998-ci ildə Xəzər dənizinin orta
xətti koordinatları üzrə Azər
baycanla Türkmənistan arasında
danışıqlar aparılması üçün ekspert

və birgə işlənməsi barədə razılığa
gəlinib. Bu, təsadüfi xarakter daşı
mır. Yatağın “Dostluq” adlandırıl
ması iki ölkə arasında dostluğun,
qardaşlığın, qarşılıqlı əlaqələrin
həm də tarixi, etnik-dini ənənələrə
söykənməsinin bariz nümunəsidir.
Cənab Prezident İlham Əliyevin
dediyi kimi, “ölkələrimizin tarixi,
mədəni oxşarlıqları, ortaq kökü
müz, ortaq dinimiz və dilimiz
kimi bütün müsbət cəhətləri belə
səmərəli əməkdaşlığa transforma
siya etmişik”.
“Dostluq” layihəsi həm də
Azərbaycanın neft hasilatının
stabilləşməsinə öz töhfəsini ve
rəcək. Nəzərə alaq ki, bu yataq
“Qarabağ” yatağının yaxınlığın

rılmasına və ümumi razılığın əldə
olunmasına xidmət edib. Elə bu
günlərdə Türkmənistanla “Dost
luq” yatağının birgə işlənməsi ba
rədə Anlaşma Memorandumunun
imzalanmasını da bunun bariz
nümunəsi hesab etmək olar.
“Dostluq” yatağı
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da yerləşir, bu yataqda həmçinin
qaz ehtiyatları da mövcuddur. Bu
yataq özünün geoloji quruluşu
na görə də “Qarabağ” yatağına
oxşar yataqdır. Ancaq bu yatağın
ehtiyatları ondan da böyükdür.
Bu, eyni zamanda, iqtisadi-siyasi
sahədə əməkdaşlığa yeni format
gətirəcək, digər tərəfdən isə Azər
baycanın Xəzər hövzəsində neftqaz hasilatçısı kimi nüfuzunun
artmasına dəstək olacaq, əmək
daşlıq yolu ilə bütün ölkələrə də
öz töhfəsini verəcək. Bu yataqdakı

bu, Azərbaycanın neft-qaz strate
giyasının inkişafında böyük əhə
miyyətə malikdir. Yataqdan hasil
olunacaq neft və qaz Azərbayca
nın mükəmməl, əhatəli infrastruk
turu və ixrac kəmərləri vasitəsilə
daşınacaq, neft və qaz ixracatçısı
olan Azərbaycanın həm də tranzit
ölkə kimi əhəmiyyətini artıracaq.
Sənədin imzalanması Azərbaycan
la Türkmənistan arasında energe
tika və nəqliyyat-kommunikasiya
sahələrində əməkdaşlığın yeni
mərhələyə yüksəldilməsində çox

hasilatın Azərbaycanın infrastruk
turu və imkanları vasitəsilə bazara
çıxarılması və kapitala çevrilməsi
hər iki ölkəyə əlavə gəlir gətirə
cək və hər iki ölkə iqtisadiyyatının
davamlı inkişafına öz töhfəsini
verəcəkdir.
Türkmənistanla enerji sahə
sindəki əməkdaşlıq gələcəkdə
“Dostluq” yatağından çıxarılan
təbii qazın Cənub Qaz Dəhlizi  ilə
Avropa bazarlarına ötürülməsi
imkanı yarada bilər.

önəmli addımdır. Sənəd həmçinin
Xəzər dənizinin dibinin bölünmə
si üzrə dialoqun və əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə xidmət
edir. Bütün parametrlərinə görə,
layihənin çox böyük beynəlxalq
və regional əhəmiyyəti vardır.
Belə ki, adıçəkilən sənəd Xəzər
dənizi regionunda enerji və nəq
liyyat-kommunikasiya layihələri
nin həyata keçirilməsinə və xarici
investorların bu layihələrə cəlb
edilməsinə, habelə Azərbaycanın
nəqliyyat-tranzit potensialının
möhkəmlənməsinə yeni imkanlar
yaradır.
Razılaşmanın əldə edilməsi
Xəzər dənizinin sülh, mehriban
qonşuluq və dostluq dənizi kimi

Memorandum Xəzər
regionunda yeni
perspektivlər açır
Anlaşma Memorandumunun
imzalanması tarixi hadisədir və

mövqeyini möhkəmləndirir, eyni
zamanda, Xəzər dənizində əmək
daşlıq, qarşılıqlı etimad mühitinin
gücləndirilməsinə və Avropanın
enerji təhlükəsizliyinə, regional
əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə əlavə
töhfə verəcək. Adı çəkilən layi
hənin işlənməsi Azərbaycanın
növbəti dəfə bölgədə regional
əməkdaşlıqda öz dominant rolunu
qoruyub saxlamasına, beynəlxalq
aləmdəki mövqelərinin daha da
möhkəmlənməsinə öz töhfəsini
vermiş olacaq. Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi: “Bugünkü
imzalama Xəzərin karbohidrogen
resurslarının mənimsənilməsində
yeni səhifə açır. Bu layihə ölkələri
mizin, habelə qonşularımızın ener
ji təhlükəsizliyinin möhkəmlən
məsinə şərait yaradacaq. Bu layihə
ixrac üçün böyük imkanlar açır,
ona görə də xalqlarımızın rifahının
yüksəlməsinə şərait yaradacaq”.
Bu layihə həmçinin enerji sahə
sindən başqa digər sahələrin, xü
susən də logistik-nəqliyyat, tranzit
yükdaşımanın inkişaf etməsinə
öz müsbət təsirlərini göstərəcək,
Türkiyə-Azərbaycan-Türkmə
nistan, Azərbaycan-Türkmənis
tan-Əfqanıstan üçtərəfli əmək
daşlığının daha da sıx inkişafına
gətirib çıxaracaq. Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi: “ Bu, bizim
regionda və hətta bu regiondan
uzaqda - Avrasiya məkanında
yerləşən bütün ölkələr üçün çox
böyük imkanlar yaradır. Ona görə
ki, nəqliyyat sferası da enerji sfera
sı kimi ölkələri birləşdirir”.
Azərbaycan Respublikası Hö
kuməti ilə Türkmənistan Höku
məti arasında “Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidro
gen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi
haqqında” Anlaşma Memorandu
munun imzalanması gələcəkdə
təkcə iki ölkə arasında deyil, ümu
miyyətlə, Xəzərin şərqindəki ölkə
lərlə sıx əməkdaşlığın da təməlini
qoymuş olacaqdır.
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Jerom Lamber:

“Təəssüf ki, erməni
lobbisinin təbliğatı müharibə
dövründə Fransa hökumətinin
mövqeyini eşidilməz etdi”
- Siz ermənilərin təhqir və təhdid hədəfinə çevrildiniz. Həmkarları
nız belə vəziyyətdə sizə dəstək oldularmı? Təcavüzkarlar sizi nədə
ittiham edirdilər?
- Ermənilər tərəfindən təhqir və təhdid olundum, daha doğrusu,
erməni mənşəli fransızlar tərəfindən təhqir və təhdid olundum. Onlar  
mənə irad tuturdular ki, nəyə görə 30 ildir mövcud olan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı Fransanın diplomatik mövqeyini dilə gətirirəm. Da
ha dəqiq desək, Fransanın da səs verib dəstəklədiyi BMT Təhlükəsizlik
Şurasında qəbul olunmuş qətnamələrdən danışıram. Bu erməni mənşəli
fransızlar mənə - deputata irad tuturdular ki, nə üçün Prezident Fransua
Mitt eranın dövründən başlayaraq, Jak Şirak, Nikola Sarkozi və Fransua
Ollandın prezidentliyi dövründə, həmçinin bu gün də Fransanın dəyiş
məz qalan daimi diplomatik mövqeyini bildirirəm.
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44 günlük Vətən Müharibə
si Azərbaycanın dostunu və
düşmənini də ayırd etdi. Bəzi
ölkələr sərbəst şəkildə Azərbay
canın haqq işini dəstəkləsələr
də, erməni lobbisi və terrorist
qrupların təzyiqi altında olan
bəzi ölkələr isə mövqelərini düz
gün müəyyən edə bilmədilər.
O cümlədən Fransa media və
siyasətçilərinə erməni lobbisinin
təzyiqi müharibənin ilk günün
dən aydın göründü. Fransa kimi
böyük ölkənin erməni diasporu
nun əlində alət olması təəssüf
doğurdu. ASALA terror təşkilatı
adından danışan erməni lobbisi
nin üzvləri nümayişkaranə şəkil
də fransız mediasını blokadaya
aldılar, yalnız lobbinin fikirlərini
yazdırtdılar. Erməni ekstremistlə
rin Fransanın “TF1” televiziya ka
nalına və onun jurnalistinə qarşı
təhdidləri isə ölkədə söz, ifadə
azadlığına ən həyasız hücum ki
mi yadda qaldı.
Erməni lobbisinin zorakı dav
ranışı bəzi fransız deputatlarını
ehtiyatlı olmağa, onların istə
yinə qarşı getməməyə məcbur
etdi. Lakin hüququn və ədalətin
tərəfdarı olan bəzi deputatlar
isə susmadılar, erməni ekstre
mist lobbisinin təhqir və təhdidi
ilə üzləşsələr də, mövqelərindən
geri çəkilmədilər. Onlar arasın
da Fransa Milli Assambleyasının
deputatı Jerom Lamberin başına
gələnlər əsl ibrət dərsi idi. Cə
sarəti və mətinliyi ilə beynəlxalq
mediada əks-səda yaradan Fran
sa Milli Assambleyasının deputa
tı Jerom Lamber üzləşdiyi dəhşət
doğuran hücumlarla bağlı sual
larımızı cavablandırıb.

AKTUAL
Fransa həmişə deyib ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın əraziləridir
və Ermənistan öz silahlı qüvvələ
rini Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən dərhal çıxarmalıdır.
Bəlkə də Fransa münaqişə ilə bağlı
çox iş görməyib, amma həmişə
eyni diplomatik mövqedə olub.
Bu diplomatik mövqeyi dediyim
üçün mənim üstümə təhqir və
təhdid mesajları axdı. Xüsusilə də
“Feysbuk” səhifəmdə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin “Fiqaro”
qəzetində dərc olunmuş müsahi

beynəlxalq hüququn tətbiqindən
danışıram və Fransanın diploma
tik mövqeyini müdafiə edirəm.
- Üçtərəfli atəşkəs bəyanatı
imzalanmasının ertəsi günü
bir neçə deputatla Azərbay
cana səfər etdiniz, Gəncə
şəhərində oldunuz. Gördük
lərinizlə bağlı təəssüratlarını
zı bilmək istərdik.
- Üçtərəfl i atəşkəs bəyanatının
imzalanmasının ertəsi günü Azər
baycana səfər etdik və bu səfərin

əsas məqsədi tarazlığı saxlamaq
idi. Çünki ondan bir neçə gün əv
vəl fransız parlamentariləri Ermə
nistana getmişdilər. Belə qərara
alındı ki, tarazlığa riayət edilməli
və Azərbaycana da parlamentarilər
getməlidir. Çünki Fransanın hər
iki ölkə ilə dostluq əlaqələri var.
Çətin müharibə dövründə Fransa
təkcə bir ölkə ilə maraqlana bil
məzdi. Ona görə də Azərbaycana
getdim. Bu səfər Fransanın Azər
baycana həmişə mövcud olmuş
maraq və həmrəyliyinin ifadəsi idi.

570 deputatdan 120 deputatın  işti
rak etdiyi bu debatlar sabah yenidən
keçirilməli olsa, həqiqətən, hamının
öz fikrini söyləmək imkanı olsa, bu
nəticə tamamilə dəyişər.

bəsini paylaşandan sonra bu, daha
da çoxaldı. Mən Azərbaycan Pre
zidentinin müsahibəsini paylaşa
raq şərh yazdım ki, “ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi haqqında
çoxlu informasiyalar yayımlanır,
ancaq nəhayət ki, çox nadir imkan
yaranıb, Azərbaycan Prezidentinin
sözünü də eşidə bilirik. İndi hər
kəs öz fikrini formalaşdıra bilər”.
Mən yalnız bu sözləri dedim, heç
mövqe də bildirmədim. Azərbay
can Prezidentinin müsahibəsini
paylaşandan sonra 10 min təhqir
və təhdid mesajı aldım. Onların
çoxuna cavab verdim.
Mən heç vaxt düşünməmişəm
ki, müharibə ən yaxşı həll yoludur.
Müharibə haqqında heç nə demə
mişdim. Sadəcə, bu müsahibəni
paylaşdım və 10 min hədə-qorxu
dolu şərh aldım. Bəziləri hətt a 100
şərh yazmışdı. Onlar məni Azər
baycanın tərəfini tutduğuma görə
itt iham edirdilər. Mən isə onlara
cavab verərək, dedim ki, BMT TŞnin qətnamələrindən danışıram.
BMT TŞ-nin qətnamələrinin və
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Səfər əvvəlcədən nəzərdə tutul
muşdu və biz Azərbaycana getdi
yimiz vaxt da atəşkəs bəyanatının
imzalandığı günə düşdü. Səfər
çərçivəsində Gəncə şəhərinə getdik
və orada iki mülki yaşayış mə
həlləsinin hədəfə alındığının, çox
sayda yaşayış binalarının, evlərin
dağıdıldığının şahidi olduq. Əlbət
tə, bu bombardman nəticəsində ol
muşdu. Hərbi ekspert deyiləm, an
caq gördüklərimiz, həqiqətən də,
müharibə cinayəti idi. Orada digər

edildiyini gördüm. Mən Azərbay
canda mülki zonanın bombardman
edilməsinin şahidiyəm.

nümayəndə heyətləri, beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri təd
qiqat aparırdılar; baş verənlərin
müharibə cinayəti nöqteyi-nəzə
rindən qiymətləndirilməsi üçün
araşdırmalar aparılırdı. Hər iki
ölkədə belə araşdırmalar aparılıb.
Ancaq müharibə gedişində yalnız
Azərbaycan mühakimə olunurdu,
deyilənlər anti-Azərbaycan xarak
terli idi.
Əlbətt ə, müharibə kiminsə başını
sığallamaq üçün deyil, müharibə elə
bir məqamdır ki, nə heç bir hörmət
dən danışmaq olmur, nə də gözlə
nilmir, amma mülki əhalini hədəfə
almaq qəbuledilməzdir. Azərbay
canda mülki ərazinin, Gəncə şəhə
rində mülki əhalinin bombardman

kimi tanınan ASALA-nın təh
rikedici çxışları səngiməyib.
Sülh, əməkdaşlıq istiqamə
tində erməni tərəfinin səyini
görmürük. Bugünkü vəziy
yətdə Minsk qrupuna ehtiyac
varmı?
- Mənə qarşı təhdidlər də məhz
həmin ASALA terror təşkilatının
adından söylənilirdi. Təəssüf ki,
ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistanı
BMT TŞ-nin qətnamələrinə riayət
etməli olduğuna, Azərbaycanın
işğal altında olan ərazilərini tərk
etməli olduğuna inandıra bilmədi.
Minsk qrupu Ermənistana bunu
vaxtında anlada bilsə idi, BMT qət
namələrinə riayət edilməsinə nail
olsa idi, 30 illik işğala daha tez son

- 25 il müddətində ATƏT-in
Minsk qrupu münaqişənin
sülh yolu ilə həllinə nail ola
bilmədi. Ancaq bugünkü
vəziyyətdə görürük ki, er
mənilər hələ də böhtan və
yalan xarakterli çıxışlarını
yığışdırmayıblar. Beynəlxalq
səviyyədə terrorçu təşkilat
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qoyulardı, işğalın törətdiyi faciələr
az olardı.
Müharibə Azərbaycan ərazi
lərinin azad olmasını, beynəlxalq
hüququn, eləcə də BMT Təhlükə
sizlik Şurasının qətnamələrinin tət
biqini reallaşdırsa da, bəzi məqam
lar var ki, hələ də gərgin olaraq
qalmaqdadır. Əlbətt ə, bu qədər
uzun müddət davam edən müna
qişənin nəticələrini qısa zamanda
həll etmək mümkün deyil. Buna
vaxt lazımdır.

Düşünürəm ki, iki xalq arasın
da hələ də qalan və ya gələcəkdə
yarana biləcək gərginliyin aradan
qaldırılması istiqamətində Minsk
qrupu səylərini artırmalı, müba
hisəli məqamların həllinə yardım
etməyə çalışmalıdır; onun varlı
ğı problem yaratmayacaq, onun
qalması pis olmaz, ancaq bu qrup
çalışıb bir qədər yanaşmalarını də
yişməlidir.
Bir daha təkrar edirəm. Bey
nəlxalq hüququn və BMT TŞ-nin
qətnamələrinin tətbiqinə müharibə
yolu ilə nail olunması təəssüf do
ğurur, bunu Minsk qrupu da edə
bilərdi. Ermənistanda ASALA kimi
terrorçu qrupların, ekstremistlərin
olduğunu görürük. Biz Ermənis

AKTUAL
tanda qiyamların olduğunu gör
dük, hətt a ölkədə bəzi ermənilərin
zorakılıqla parlamentə soxulduqla
rını da gördük. O, səhnə çox dəh
şətli idi. Bu zorakılıqlar təhlükənin
olduğunu göstərir. Minsk qrupu,
onun həmsədr ölkələri - Rusiya,
Amerika və Fransa ehtiyatlı və
diqqətli olmalıdırlar. Belə qrupla
rın qarşısının alınması vacibdir.
- Bəzi fransız deputatlar mü
haribə dövründə müəyyən

addımlar atdılar, hətta höku
mətin mövqeyinin əleyhinə
getdilər. Fransız deputatların
bu düşünülməmiş hərəkəti
nəticəsində də parlament
lər arasında soyuq küləklər
əsməsinin şahidi olduq. Bu
nunla bağlı fikirləriniz. Parla
mentlərarası münasibətlərin
perspektivlərini necə görür
sünüz?
- Fransa parlamentində, eləcə
də Avropa Parlamentində güclü
erməni lobbisi mövcuddur. Təkcə
parlamentdə deyil, həmçinin bu
qrupların mediada da təzyiqini
gördük. Bir çox jurnalistlər üçün
fikirlərini söyləmək və ya ermə
ni lobbisinin fikrinin əksinə nəsə

demək çox çətin oldu. Bu feno
menlə fransız parlamentində də
üzləşdik.
Debatların, eləcə də bütün bu
hadisələrin şahidi olduğum üçün
bəzi məqamları qeyd etmək istə
yirəm. Mən bu hadisədən sonra
həmkarlarımla danışanda məlum
oldu ki, onların əksər çoxluğu
heç nə bilmir. Onlar yalnız ermə
ni lobbisinin təbliğatını, erməni
lobbisinin nə demək istədiyini
bilirdilər. Müharibə gedişatında

rin əksəriyyətinin assambleyada
olmadığı gündür.
Həmin gündən sonra həmkarla
rımla söhbətlər edirəm. Qeyd edim
ki, hələ də onlarla  bu hadisələr
barəsində fikir mübadiləsi aparır,  
həmkarlarıma reallığı danışmaqda
davam edirəm. İndi onlarla görü
şüb danışan zaman məlum olur
ki, deputatların bir çoxu bu qət
naməyə böyük əhəmiyyət vermir.
Ancaq deputatların əksəriyyəti
sülh tətəfdarlarıdır və onlar hər bir

bütün reallıqlar erməni lobbisi
tərəfindən təhrif edilir və əks in
formasiya yayılırdı. Fransa Milli
Assambleyasında erməni mənşəli
və erməni seçiciləri olan deputatlar
tərəfindən irəli sürülən “qətna
mə təklifi”nə dair debatlarda 570
deputatdan 188-i iştirak edirdi.
400 deputat isə bu “qətnaməyə”
səs vermədilər, heç iclasa da gəl
mədilər. Həmin debatlar zamanı
iclas zalında 120 deputat var idi.
Bunlardan mən də qarışıq yalnız
3 nəfəri həmin “qətnamə təkli
fi”nin əleyhinə səs verdik. Gülünc
vəziyyət idi. 400 deputat heç zalda
yox idi. Həmçinin müzakirələr
cümə axşamı günortadan sonraya
salınmışdı. Bu isə parlamentarilə

ölkə ilə yaxşı münasibətlər arzula
yırlar. Yalnız kiçik bir qrup var ki,
fərqlidir və nəyin bahasına olursaolsun Ermənistanı müdafiə etmək
istəyirlər. Onların sayı o qədər də
çox deyil.
İlk növbədə bildirmək istər
dim ki, “qətnamə təklifi” ilə bağlı
müzakirələr zamanı daha çox şok
yaradan Milli Assambleyada əsl
müzakirələrin olmaması idi. As
sambleyada prosedurların, debat
ların əvvəlcədən müəyyən niyyətə
təşkil edilməsi səbəbindən müza
kirələrə qoşulmaq üçün imkanı
olan deputatlar həmin “qətnamə
təklifi”nin lehinə olanlar idi. Nə
mən, nə də digər deputatlara bu
müzakirələrdə fikrimizi söyləməyə
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icazə verilmədi. Halbuki arzu edən
hər bir deputat çıxış etməli idi. An
caq bu “qətnamə təklifi”nin əley
hinə çıxış etməsi ehtimal olunan
heç bir deputata söz verilmədi.
Debatlarda yalnız birtərəfl i fikirlər
dinlənildi. Bu debatlar söz azadlı
ğına zidd şəkildə həyata keçirildi.
“Qətnamə təklifi” üçün 188 səsdən
danışılır, ancaq bu, o demək deyil
ki, 188 deputat var idi. Xeyr, bəzi
deputatlar bir neçə deputatın ye
rinə səs verə bilirlər. Həmin vaxt
zalda 120-dən az deputat var idi.
570 deputatdan 120 deputatın  
iştirak etdiyi bu debatlar sabah ye
nidən keçirilməli olsa, həqiqətən,
hamının öz fikrini söyləmək imka
nı olsa, bu nəticə tamamilə dəyişər.
Assambleyadakı qətnamə tək
lifi bir arzu idi, bu, əsl səsvermə
deyil, müqavilə və ya qanun deyil,
sadəcə, arzudur. Yəni Fransa par
lamenti hökumətlə münasibətdə

arzusunu ifadə etdi. Hökumət de
batlarda iştirak edirdi. Nazir İv-Lö
Dryan səs vermədi və bu təklifə ra
zılığını bildirmədi. Düzdür, onun
çıxışı gözlənildiyi kimi olmasa da,
o, bu təklifl ə razı deyildi, ona səs
vermədi.
Azərbaycana səfərimdən əvvəl
və sonra İ-L.Dryanla görüşmüş
düm. Səfərdən qayıdanda onun
la fikir mübadiləsi apardıq və o,
mənə mövqeyimin düzgün oldu
ğunu və Fransanın da bu mövqedə
olduğunu bildirərək dedi: “Sən
haqlısan”.
Bir sözlə, parlamentdə 120 de
putat var idi və onlar hökumətlə
münasibətdə sadəcə arzularını
ifadə etdilər. Bu təklifin heç bir
əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq o da
gizli deyil ki, deputatların bəzilə
ri erməni diasporunun təzyiqinə
məruz qalıblar. Burada yüz min
lərlə erməni mənşəli fransızlar
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var. Onlar kifayət qədər fəal idilər.
Mənə qarşı olan təhqir və təhid
lər zamanı bunu gördüm. Erməni
lobbisinin fikrindən fərqli, hətt a
azacıq belə fərqli fikir söyləyən
hər kəs dərhal təhqir və təhdidlərə
məruz qalırdı. Bir çox həmkarları
mız bunun şahidi olduqları üçün
gizləndilər və dedilər ki, “o-la-la,
bu məni maraqlandırmır. Sənin
yaşadıqlarını, mən yaşamaq istə
mirəm”.
Ancaq bir daha qeyd etmək
istəyirəm ki, 570 deputatdan 400-ü
həmin iclasda iştirak etmirdi. Ona
görə də əminəm ki, parlament
lərarası münasibətlərimiz əvvəlki
kimi öz axarı ilə davam edəcəkdir.
- 30 il müddətində məqalələr
dərc olunub, BMT qətna
mələrindən danışılıb. Amma
fransız deputatların bu mü
naqişə ilə bağlı kifayət qədər

AKTUAL

məlumatlı olmadıqlarını de
məsi təəccüblüdür...
- Təcrübəli deputatlar fərqli
siyasi mövqelərə malik olurlar.
Ancaq bu gün assambleyadakı
deputatların əksəriyyəti - 75 faizi
yeni deputatdır. Parlamentdə əksə
riyyət təmsil edən deputatların 80
faizi ilk dəfə seçilənlərdir, yəni 3
ildir ki, seçiliblər.
Deputatlar Fransanın, seçildik
ləri seçki dairəsinin məsələləri ilə
məşğul olurlar. Yalnız müəyyən
təcrübəsi olan deputatlar xarici si
yasətlə maraqlanırlar.
Həmin “qətnamə təklifi”nə
səs vermiş bəzi deputatlar var ki,
onları tanıyıram və söhbət edəndə
onlar hamısı eyni sözü deyirlər:
“Jerom, sən deyənləri bilmirdim”.
Təəssüf olsun ki, artıq gecdir.
Qadın həmkarımın başına gə
ləni danışmaq istəyirəm. Söhbət
zamanı mənə dedi ki, o, Türkiyə
və Ermənistan ilə parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü olub.

Bir gün Türkiyə səfirliyində təşkil
edilmiş qəbula dəvət edilib. Qə
bulda kollektiv şəkil çəkdirilib və
sosial şəbəkədə paylaşılıb. Bundan
sonra həmkarım erməni seçiciləri
nin hücumuna, təhqir və təhdid
lərinə məruz qalıb. O, çox qorxub.
Həmin həmkarım mənə açıq dedi
ki, “əgər sən məni Azərbaycana
getməyə dəvət etsən, mən məcbu
ram yox deyim”. O, bir daha elə
hücumlara məruz qalmaq istəmir,
qorxur, daha Türkiyə səfirliyinin
tədbirlərinə də getmir.
Mənim seçki dairəmdə 3-4
erməni var, bəlkə ona görə sakit
likdir, ancaq mən artıq 35 ildir
deputat seçilirəm, belə hücumlar
mənə təsir edə bilməz.
Qarabağda bütün şəhər və
kəndlərin vəziyyətini şəkillər və
videolar vasitəsi ilə gördüm. Bü
tün binalar, evlər dağıdılıb, bu
vəhşilikdir. Mən iş adamı deyiləm,
ancaq çox istərdim fransız şirkətlə
ri də Qarabağın bərpasında iştirak

etsinlər. Əlbətt ə, bərpa, yenidən
qurma işlərində kimlərin iştirak
etməsi Azərbaycanın qərarıdır.
Ancaq istərdim ki, fransız iş adam
ları da Qarabağda yenidənqurma
işləri ilə maraqlansınlar və öz töh
fələrini versinlər.
Azərbaycan müstəqilliyini qu
randan Fransa ilə möhkəm dostluq
münasibətləri mövcuddur. Bu gün
qarşılaşdığımız çətinliyi bu dostluq
aşa bilər. Təəssüf ki, münasibətlər
də üzləşdiyimiz çətinliklər Azər
baycan üçün çox həssas dönəmdə
baş verib. Dəfələrlə İv- Lö Dryan və
Jan-Batist Lömuanla söhbətlərimiz
də onlar təsdiq ediblər ki, mənim
də müdafiə etdiyimi - Fransa möv
qeyini dəstəkləyirlər. Təəssüf ki,
erməni lobbisi müharibə dövründə
Fransa hökumətinin mövqeyini
eşidilməz etdi. Ancaq Fransanın
mövqeyi dəyişməzdir.
Şəhla Ağalarova
AZƏRTAC-ın Fransa
üzrə xüsusi müxbiri
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Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində
yeni quruculuq mərhələsi

Azər Kərimli
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-İtaliya 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri

Azərbaycan-İtaliya münasi
bətlərinin səmimi tərəfdaşlıq,
qarşılıqlı faydalılıq, dostluq və
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə
söykəndiyini, iki dövlət arasında
uzun illərdən bəri qurulan əlaqə
lərin səmərəliliyini və əhəmiyyə
tini 44 günlük Vətən Müharibə
sində ölkəmizin haqq işi ilə bağlı
rəsmi Romanın, həmçinin İtaliya
parlamentinin çoxsaylı təmsilçilə
rinin sərgilədiyi mövqe də nüma
yiş etdirdi.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev 2020-ci il dekabrın 9-da İta
liya Respublikasının Xarici İşlər və
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi
nin dövlət katibi, Azərbaycan Res
publikası və İtaliya Respublikası
arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə
Birgə Hökumətlərarası Komissiya
nın həmsədri Manlio Di Stefano
nun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edərkən iki ölkə
arasındakı münasibətlərin gözəl

gələcəyinə vurğu yapdı, İtaliyanın
Azərbaycanın yaxın dostu olduğu
nu diqqətə çatdırdı: “Ölkələrimiz
arasında çoxillik diplomatik müna
sibətlərin mövcudluğu dövründə
və xüsusilə də müharibə zamanı
biz sizin mövqeyinizin şahidi ol
duq. Ölkənizin parlament nüma
yəndələrinin müharibənin başa
çatmasından bir aydan az vaxt keç
məmiş Azərbaycana səfəri bizim
güclü dostluq münasibətlərimizi
nümayiş etdirir. Biz bu həmrəylik
və dəstək jestini yüksək qiymətlən
diririk”.
Hesab edirəm ki, cənab Prezi
dentin Azərbaycan-İtaliya münasi
bətlərinin bu günü və gələcəyi ilə
bağlı səsləndirdiyi fikirlər iki ölkə
arasındakı əlaqələrin inkişafı üçün
böyük perspektivlər açır, xalqla
rımızın, dövlətlərimizin daha da
yaxınlaşmasına zəmin yaradır.
Manlio Di Stefanonun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin ölkə
mizə səfəri çərçivəsində bir mü
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hüm məqama da toxunmağı vacib
hesab edirəm. Qeyd edim ki, Di
Stefano Azərbaycan qazının Avro
pa bazarlarına nəqli üçün nəzərdə
tutulmuş Cənub Qaz Dəhlizinin
bir hissəsi olan Transadriatik Qaz
Kəmərinin (TAP) inşasına qarşı
vaxtilə ən sərt və radikal mövqe
sərgiləyən “Beş Ulduz Hərəkatı”
Partiyasının rəhbərliyində təmsil
olunan bir siyasətçidir. Azərbay
can Prezidentinin uğurlu xarici
siyasəti nəticəsində  İtaliyada ha
kim koalisiyanın üzvü olan “Beş
Ulduz Hərəkatı” Partiyası hazırda
nəinki Cənub Qaz Dəhlizinin ən
böyük dəstəkçilərindən biridir,
hətt a Azərbaycanla münasibətlərin
inkişafı üçün prinsipial bir mövqe
sərgiləyir.
Azərbaycan-İtaliya münasi
bətlərinin isə şübhəsiz ki, dərin
tarixi kökləri, əsasları var. Tarix
də mövcud olmuş Azərbaycan
dövlətləri ilə İtaliya arasında,
əsasən, dostluq münasibətlərinin
olması da bunu sübuta yetirir.
Dövlətlərimiz və xalqlarımız
arasındakı münasibətlərin tarixi
qaynaqları ilə bağlı, bu günü
müzlə və Azərbaycan Ordusunun
qələbəsi ilə əlaqəli olan bir tarixi
faktı xatırlatmağın yerinə düşə
cəyi qənaətindəyəm. Düşünürəm
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin dövründə İtaliya hərbi
ekspertlərinin ölkəmizin müdafiə
qabiliyyətinin artırılması, təhlü
kəsizliyinin təmin edilməsi ilə
bağlı məsləhətləşmələr aparmaq
üçün öncə Bakıya, daha sonra isə
Şuşaya səfər etmələri böyük tarixi
ənənələrə malik olan iki döv
lət arasındakı münasibətlərin ən
önəmli məqamlarından biridir.

DOSTLUQ

Prezident İlham Əliyev İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycanın tarixi qələbə
sindən, mədəniyyətimizin mər
kəzi olan Şuşa şəhərinin və digər
ərazilərimizin azad edilməsindən
sonra İtaliya nümayəndə heyətlə
rinin Azərbaycana ardıcıl səfərlə
ri, nümayiş etdirdikləri obyektiv
və ədalətli mövqe 100 ildən çox
tarixi olan missiyanın davamı və
təbii ki, dövlət başçısı, strateq, Ali
Baş Komandan kimi Azərbaycan
və bütövlükdə türk xalqlarının ən
işıqlı və təkrarsız simalarından
olan İlham Əliyevin diplomatik
məharətinin göstəricisi kimi dəyər
ləndirilməlidir.
Ermənilərin İtaliyada hələ XVII
əsrdən başlayaraq, böyük imkanla
ra və təsir gücünə malik olduqları
nəzərə alınarsa, İtaliyanın Azər
baycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı
prinsipial mövqe nümayiş etdir
məsinə nail olmağın nə qədər çətin
və böyük zəhmət, iti ağıl, diploma
tik məharət tələb etdiyini təxmin
edə bilərik. Nəzərə almaq lazımdır
ki, İtaliya Azərbaycanın qələbəsin
dən sonra ölkəmizə və işğaldan
azad olunan, həmçinin ermənilə
rin amansız hücumlarına, qanlı
cinayətlərinə məruz qalan ərazi
lərimizə yüksək dövlət rəsmiləri,

Deputatlar Palatasının və Senatının
birgə nümayəndə heyəti Ermə
nistanın işğalından azad olunmuş
Ağdam şəhərinə və erməni hücu
muna məruz qalmış Gəncəyə səfər
edib. Səfər zamanı İtaliya Deputat
lar Palatası Sədrinin müavini Ettore
Rosato jurnalistlərə müsahibəsində
burada müharibənin acınacaqlı nə
ticələrini, dəhşətli üzünü, dağıntı
ları gördüklərini bildirib.
O qeyd edib ki, bundan
təsirli görüntüləri görmək
Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin,
müm
kün deyil: “Burada
şübhəsiz ki, dərin tarixi kökləri, əsasları
bütün evlər, infrastruk
var. Tarixdə mövcud olmuş Azərbaycan
tur dağıdılıb. Azərbaycan
dövlətləri ilə İtaliya arasında, əsasən,
dövlətinin və xalqının
dostluq münasibətlərinin olması da bu
səyləri nəticəsində bun
nu sübuta yetirir.
dan sonra bu torpaqlara
həyat qayıdacaq. Dağıdıl
mış evlər yenidən bərpa
olunacaq, buralar iqtisadi cəhətdən
Mattarellanın Azərbaycana rəsmi
yenidən inkişaf edəcək. İnanırıq
səfərləri bunun bariz nümunəsidir.
ki, beş ildən sonra buraya gələndə
Bu səfərlər zamanı bir çox önəmli
tamamilə başqa mənzərə ilə qarşıla
sənədlər imzalanıb. Onların arasın
şacağıq”.
da “Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlı
İtaliya Senatının üzvü Adol
ğın gücləndirilməsinə dair” Birgə
fo Urso isə bildirib ki: “İtaliyanın
Bəyannamə xüsusi yer tutur. Bu
müxtəlif partiyalarını təmsil edən
bəyannamə təsdiq edir ki, Azərbay
deputatlardan ibarət nümayəndə
can və İtaliya strateji tərəfdaşlardır.
heyətinin buraya səfər etməkdə
Məlum olduğu kimi, ötən il de
məqsədi müharibəni yenidən alov
kabrın 6-da İtaliya parlamentinin
parlamentarilər səviyyəsində səfər
edən, xalqımızla həmrəylik nüma
yiş etdirən Avropa İttifaqına üzv
ilk və hələlik yeganə dövlətdir.
Xatırladım ki, Azərbaycan və
İtaliya arasında istər siyasi, istərsə
də iqtisadi münasibətlər yüksək
səviyyədədir. Son bir neçə ildə
Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya
və həmin ölkənin Prezidenti Sercio
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Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın İtaliya parlamentinin Deputatlar Palatasının
Sədr müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü

landıran səbəblər, müharibənin
nəticələri, gələcəkdə Azərbaycan
və erməni xalqlarının birgəyaşayışı
üçün hansı şərtlərin mövcud olma
sı barədə fikir formalaşdırmaqdır.
İnsani, dini dəyərlərə hörmət əla
məti olaraq, ilk növbədə, həqiqətin
nədən ibarət olduğunu araşdırmaq
önəmlidir. Gördüyümüz həqiqət
ondan ibarətdir ki, burada cinayət
törədilib. Yüz minlərlə günahsız
insan öz yaşadıqları ərazilərdən
qovulub. Azərbaycan öz torpaq
larını geri qaytarıb. Beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən qəbul olunan
qətnamələr də bir daha sübut edir
ki, bu ərazilər Azərbaycan torpaq
larıdır. Bu torpaqları işğaldan azad
etmək Azərbaycanın haqqıdır”.
Gəncədə erməni terroru nəti
cəsində böyük dağıntıların ya
randığı əraziyə və Ermənistanın
işğalından azad olunmuş Ağdam
şəhərinə səfər edən İtaliya parla
mentinin nümayəndə heyətinin
üzvləri öz təəssüratlarını sosial
şəbəkələrdəki hesablarında pay
laşıblar. Ettore Rosato Azərbayca
nın ikinci böyük şəhəri Gəncədə

“Qafqazın Xirosiması” adlanan
Ağdama gedən yolun minalan
mış ərazilərdən keçdiyini yazıb.
1993-cü ildə erməni qoşunları
tərəfindən işğal edilən və dağıdı
laraq “ruhlar şəhərinə“ çevrilən
Ağdamda yeganə salamat bina
nın şəhər məscidi olduğunu qeyd
edən Ferrara işğal illərində bu
dini məbədin donuz töv
ləsi kimi istifadə edildi
44 günlük Vətən Müharibəsinin nəticələ
yini diqqətə çatdırıb. Bu
ri Azərbaycan xalqının və dövlətinin ta
dəhşəti, misli görünmə
miş vəhşiliyi yaxından
leyində olduğu kimi, Azərbaycan-İtaliya
görə bilən ilk beynəlxalq
münasibətlərində də yeni bir mərhələnin
missiyanın üzvü kimi o,
başlanğıcıdır. Bu mərhələ böyük qurucu
səhraya dönmüş bu əra
luq mərhələsidir.
zilərə insanların tezliklə
geri qayıdacaqlarına
inam ifadə edib.
rabağa səfər edən ilk Avropa ölkəsi
İtaliya parlamentində İtaliya
parlament nümayəndə heyətinin
Qardaşları Partiyasından olan se
rəhbəri videoda Ağdam şəhərin
nator, Senatın xarici əlaqələr daimi
dəki dağıntıları nümayiş etdirib
komissiyasının üzvü Adolfo Urso
və tezliklə burada həyatın bərpa
öz qeydlərində Gəncədə onlarla
olunacağına ümid ifadə edib.
qadın, uşaq və qocanın ölümü
İtaliya Senatının Xarici əlaqələr
nə səbəb olan raket hücumundan
daimi komissiyasının üzvü, hakim
bəhs edib. O, məhv olan ailələri,
“Beş Ulduz Hərəkatı” Partiyasın
qətlə yetirilmiş uşaqların oyuncaq
dan olan senator Canluka Ferrara
mülki əhalinin bombalanmasının
dəhşətli nəticələri ilə tanış olduq
larını və bu dramatik mənzərəni
heç zaman unutmayacağını yazıb.
Qarabağda şəhər və kəndlərin ta
lan olunduğunu və tamamilə yerlə
yeksan edildiyini bildirən E.Rosato
Ağdam məscidinin minarəsindən
videogörüntülər də paylaşıb. Qa
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larını, evlərin dağıdılmış divarla
rını sağalması çətin olan yaranın
təzahürləri kimi təqdim edib. Hə
min dramatik hadisələrin bir daha
təkrarlanmaması üçün bu yarala
rın və acıların sağaldılmalı olduğu
qeyd edilib. Adolfo Urso Ağdamda
məscidin donuz tövləsi kimi isti
fadəsini isə təhqir nümunəsi kimi
dəyərləndirib və bu gördüklərinin,
təəssüf ki, ağrılı həqiqət olduğunu
yazıb.

ribə başa çatsa da, mülki əhali bu
ərazilərə geri dönə bilmək üçün
səbir etməlidir. O, yaxın günlərdə
qohumlarının məzarlarını ziyarət
etmək istəyərkən minaya düşən bir
ailənin faciəsini də diqqətə çatdı
rıb.
Parlamentarilərin “Feysbuk“,
“Tvitter“ və “İnstaqram“ sosial
şəbəkələrində birbaşa hadisə
yerlərindən paylaşdıqları foto və
videolar Ermənistanın Azərbay

bətlərində də yeni bir mərhələnin
başlanğıcıdır. Bu mərhələ böyük
quruculuq mərhələsidir.
Sevindirici haldır ki, İtaliya şir
kətləri Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərinin bərpası pro
sesinə cəlb ediliblər. Azərbaycanın
“Azərenerji” ASC və İtaliyanın
“Ansaldo Enerji” şirkəti arasında
imzalanmış təchizat müqaviləsinə
əsasən, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli
və Qubadlı rayonlarında inşa olu

İtalyan parlamentari Alessand
ro Alfieri Gəncə və Ağdamda
gördüyü vəziyyəti ətrafl ı təsvir
edib. Bir zamanlar Azərbayca
nın çiçəklənən şəhərlərindən biri
olan Ağdama gedən yolda bütün
üzüm bağlarının məhv edildiyi,
əkin sahələrinin səhraya çevrildiyi,
ətraf ərazilərin minalandığı və yal
nız xüsusi hərbi hissələrin həmin
ərazidə təmizləmə işləri apardığı
bildirilib. Qeyd edilib ki, müha

cana qarşı hərbi təcavüzünün ağır
nəticələri barədə dolğun təsəvvür
lər yaradıb.
İtaliyanın hər iki nümayəndə
heyətinin Azərbaycana səfəri dost
luq jestinin praktiki təzahürü kimi
ölkəmizin ictimaiyyəti tərəfindən
razılıqla qarşılanıb.
44 günlük Vətən Müharibəsi
nin nəticələri Azərbaycan xalqının
və dövlətinin taleyində olduğu
kimi, Azərbaycan-İtaliya münasi

nacaq 110 kilovoltluq yarımstansi
yalar “Ansaldo Enerji” tərəfindən
elektrik avadanlıqları ilə təchiz
ediləcək.
İtaliya şirkətləri energetika inf
rastrukturunun bərpası ilə yanaşı,
şəhərsalma, ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, tarixi abidələrin
bərpası, turizm, kənd təsərrüfatı
sahələrində layihələrin həyata ke
çirilməsində də iştirak edəcəklər.
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ATƏT PA tədbirlərində Azərbaycanın
təqdim etdiyi yeni dialoq və unikal
əməkdaşlıq imkanları müzakirə olundu
2021ciilinyanvarayındaAzər
baycanınATƏTPAdakınüma
yəndəheyətibirsıraəhəmiyyətli
görüşlərkeçirmişdir.Bumənadailk
onlayngörüşyanvarın13dəATƏT
PAnınCənubiQafqazüzrəxüsusi
nümayəndəsivəzifəsinəyenitəyin
edilmişDitmirBuşatiiləAzərbay
cannümayəndəheyətiarasında
olmuşdur.AzərbaycanınATƏT
PAdakınümayəndəheyətininrəh
bəriAzayQuliyevAzərbaycanın44
günlükmüharibədəkitarixiqələ
bəsi,DağlıqQarabağmünaqişəsinə
sonqoyulması,ölkəmizinregionda
yaratdığıyenireallıqvəATƏTPA
nınbukontekstdəregionaləmək
daşlığaverəbiləcəyipotensialtöhfə
lərbarədəqurumunCənubiQafqaz
üzrəxüsusinümayəndəsiDitmir
Buşatiniməlumatlandırmışdır.
AzayQuliyevDitmirBuşatinin
diqqətinəçatdırmışdırki,danışıqlar
üzrəAzərbaycanınqırmızıxətinin
olmasımütləqnəzərəalınmalıdır:
“Birinci,“DağlıqQarabağmünaqi
şəsi”ninmövcudluğunudiləgətir
məyivəbuhaqdafikirsöyləməyi
doğruhesabetmirik.İkinci,Dağlıq
Qarabağınstatusuhaqqındaməsələ
qaldırmaqmövcudreallıqlauzlaş

mır”.Nümayəndəheyətininrəhbəri
hərikiməsələninhəllolunduğunu
vəAzərbaycanınmaraqlıtərəfərin
bumövzularısünişəkildəistismar
etməyəimkanverməyəcəyinivur
ğulamışdır.
Toplantıdaçıxışedənnüma
yəndəheyətininüzvüTahirMir
kişiliDitmirBuşatininfəaliyyətə
başlamasınınpostkonfiktdövrünə
təsadüfetdiyindənəsasdiqqətin
qarşılıqlıetimadınqurulmasına
yönəldilməsininvacibliyiniqeyd
etmişdir.DeputatTahirMirkişilier
məniekspertlərinhesablamalarına
görə44günlükmüharibənəticə
sindəErmənistaniqtisadiyyatına
40milyardABŞdollarıdəyərində
ziyandəydiyinivəbuziyanınEr
mənistanınÜDMdənüçdəfəçox
olduğunubildirmişdir.Ermənis
tanıngələcəkiqtisadiinkişafının
CənubiQafqazın75%iqtisadiyya
tınamalikolanAzərbaycandanvə
onunnəqliyyatinfrastrukturundan
birbaşaasılıolmasınıdiqqətəçatdır
mışdır.
İclasdaçıxışedənnümayəndə
heyətininüzvüTuralGəncəliyev
DağlıqQarabağmünaqişəsinintari
xəqovuşduğunu,hazırdaAzərbay
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canınişğaldanazadedilmişərazilə
rininbərpası,yenidənqurulmasıilə
məşğulolduğunuvəbuməqsədlə
QarabağDirçəlişFonduyaradıldığı
nıbildirmişdir.
Onlayngörüşdəsözalannü
mayəndəheyətininüzvüÜlviyyə
AğayevaCənubiQafqazınATƏTin
əhəmiyyətliregionu,eləcədəmü
naqişələrdənziyangörmüşbölgələ
rindənbiriolduğunuqeydetmişdir.
ÜlviyyəAğayevaregiondaATƏT
öhdəliklərininhəyatakeçirilməsi
üçünCənubiQafqazüzrəxüsusi
nümayəndəsitərəfindənparlament,
hökumətvəxalqlararasındafəal
işinaparılacağınaümidetdiyini
söyləmişdir.
Yanvarın26daisəAzərbay
cannümayəndəheyətininrəhbəri,
ATƏTPAnınvitseprezidentiAzay
Quliyevtəşkilatınvideoformat
dakeçirilənBüroiclasındaiştirak
etmişdir.İclasdabirsıraməsələlər
ləyanaşı,qurumunfevralayında
onlaynformatdakeçiriləcəkqış
sessiyasınahazırlıqlarımüzakirə
edilmiş,ATƏTinyeniseçilmişbaş
katibixanımHelqaŞmidinATƏT
ərazisindəmövcudmünaqişələrin
vədigərçağırışlarınhəlliiləbağlı

ƏMƏKDAŞLIQ

məruzəsi dinlənilmişdir. İclas çər
çivəsində Azay Quliyev Qarabağ
və Minsk qrupu ilə bağlı qaldırılan
suallara aydınlıq gətirərkən bildir
mişdir ki, ATƏT-in Minsk qru
punun təqdim etdiyi əvvəlki həll
variantları öz aktuallığını itirib və
həmsədrlik institutu yeni reallıqla
ra uyğunlaşmalıdır. ATƏT PA-nın
vitse-prezidenti 2020-ci il noyabrın
10-da və 2021-ci il yanvarın 11-də
üçtərəfli formatda qəbul olunan bə
yanatların regionda davamlı sülhün
və təhlükəsizliyin əldə olunmasın
da, eləcə də ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlığın qurulmasında yeni
imkanlar yaratmasını vurğulamış
dır.
Azərbaycan nümayəndə heyəti
nin iştirak etdiyi sonuncu toplantı
yanvarın 27-də keçirilmiş ATƏT
PA-nın “Fəaliyyətə çağırış” işçi
qrupunun “Helsinki+50 istiqamə
tində: ortaq məqsədin yenidən
təsdiqlənməsi” mövzusuna həsr
edilmiş dəyirmi masası olmuşdur.

Qeyd edilən konfrans çərçivəsində
ATƏT-in beynəlxalq institut kimi
gələcək fəaliyyətinin daha səmərəli
qurulması, institusional islahatlar
və qəbul olunan qərarların icrasına
nəzarət mexanizmləri kimi məsələ
lər müzakirə edilmişdir. Konfransa
qatılan Azay Quliyev Azərbaycanın
öz ərazilərini işğaldan azad et
məsindən sonra regionun 6 ölkə
si - Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya,
Gürcüstan, İran və Ermənistan
arasında unikal regional dialoq və
əməkdaşlıq üçün böyük imkanların
yaranması haqda iştirakçıları məlu
matlandırmışdır. ATƏT-də islahat
lar məsələsinə toxunan nümayəndə
heyətinin rəhbəri əsasən deklarasiya
xarakteri daşıyan və konsensusun
olmaması səbəbindən bir çox hallar
da konkret nəticə verməyən ATƏT
Nazirlər Şurası iclaslarının eff ek
tivliyinin artırılmasının vacibliyini
vurğulamışdır.
Konfransda çıxış edən nümayən
də heyətinin digər üzvü Ülviyyə

Ağayeva ATƏT-in effektivliyinin
gücləndirilməsinin, habelə təhlü
kəsizliyə hərtərəfli yanaşmanın
qurulmasının, iştirakçı dövlətlər
tərəfindən əsas öhdəliklərin ic
rasının və əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinin üzv dövlətləri əhatə
edən müasir problemlərin həllində
vacibliyini qeyd etmişdir. Ülviyyə
Ağayeva çıxışında zaman-zaman
bu təşkilatın ona üzv olan dövlətlər
tərəfindən qarşıya qoyulan prinsip
və öhdəliklərə uyğunluğunu təmin
etmək bacarığının, siyasi iradə və
institusional imkanının olmadığını
diqqətə çatdırmışdır.
Sadalanan iclaslarla yanaşı, nü
mayəndə heyətinin üzvləri ATƏT
PA-da fəaliyyət göstərən Avropa
Xalq Partiyası və Sosial Demokrat
lar-Sosialistlər siyasi qruplarının
onlayn toplantılarına da qatılmışlar.
Qeyd edək ki, ATƏT PA-nın cari
ilin fevral ayının 24-26 tarixlərində
onlayn formatda qış sessiyası keçi
riləcək.
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BƏXTİYAR SADIQOV – 70
Hörmətli Bəxtiyar müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, “Şöhrət” ordenli əməkdar
jurnalisti, tanınmış ictimai xadimi anadan olmağınızın 70 illiyi
münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Vətəndaş-ziyalı kimi keçdiyiniz ömür yolu ilə tanış olmaq
üçün on doqquz ildən bəri yaradıcı kollektivinə başçılıq etdiyiniz
“Azərbaycan” qəzetinə baxmaq kifayətdir. Milli Məclisin orqanı,
rəsmi dövlət qəzeti olan “Azərbaycan” bu illər ərzində ölkəmizdə
və dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin güzgüsünə çevrilib.
Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit edilmiş söz və ﬁkir azadlığını rəhbər tutan bu mətbu orqan ölkədə demokratiyanın bərqərar
olunmasına, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsinə, milli mentalitetin qorunmasına, tolerantlığın inkişafına, vətənpərvərliyin
təbliğinə layiqli töhfələr verir. Bütün bu nailiyyətlərin qazanılmasında baş redaktor kimi Sizin xidmətləriniz danılmazdır.
Əlbəttə, bu məqama yüksəlməyiniz uzun illər çəkdiyiniz gərgin zəhmətin bəhrəsi, məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsidir. Gənclik
illərində öncə Bakı Yerli Sənaye Texnoloji Texnikumunu (1969),
sonra isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsini (1974) fərqlənmə diplomu ilə bitirməyiniz gələcək uğurlarınızdan müjdə verib. Tələbəlik illərində yaxşı oxumaqla bərabər
ictimai işlərdə də fəallıq göstərmisiniz.
Əmək fəaliyyətinə fəhləliklə başlasanız da çalışqanlığınız və
əzmkarlığınız Sizi mətbuat aləmində korrektorluqdan baş redaktor vəzifəsinədək yüksəldib. İşlədiyiniz hər yerdə prinsipial və
məsuliyyətli kadr kimi tanınmısınız. Oxucularla ünsiyyətinizdə
ilk körpü olan “Abşeron” qəzetində püxtələşdikdən sonra daha nüfuzlu mətbu orqanlarda - XX əsr milli mətbuat tariximizdə xüsusi
yeri olan “Kommunist” qəzetində, müstəqillik dövrünün aynası
olan “Həyat”da öz ziyalı sözünüzü demisiniz. Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda yüzlərlə məqalənin müəlliﬁ, I Qarabağ müharibəsinin veteranısınız. Qələminizin kəsəri, seçdiyiniz mövzuların
aktuallığı Sizi oxuculara sevdirib.
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Qələm əhli kimi 1978-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, 2001-ci ildən Yazıçılar Birliyinin, 2003-cü ildən Mətbuat
Şurası İdarə Heyətinin üzvüsünüz. Mətbuatda çalışdığınız yarım
əsrlik dövrdə xidmətləriniz yüksək dəyərləndirilib. Milli mətbuatımızın 130 illiyində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Əməkdar jurnalist” fəxri adına layiq görülmüş,
“Azərbaycan” qəzetinin 100 illik yubileyində “Şöhrət” ordeni
ilə təltif olunmusunuz. Siz iki dəfə Jurnalistlər Birliyinin “Qızıl
qələm” mükafatını almısınız. “Yusif Məmmədəliyev”, “Hərbi
vətənpərvərlik işlərində xidmətinə görə”, “Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərinə görə” və digər medallarla təltif olunmanız da
qələminizə verilən qiymətdir.
Tanınmış jurnalist, fəal siyasətçi, baş verən proseslərə həmişə
yüksək vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşan ziyalı, YAP üzvü kimi
Siz xalqın etimadını qazanaraq II çağırışdan etibarən beş çağırış
Milli Məclisin deputatı mandatına layiq görülmüsünüz. Hazırda
Milli Məclisin Müdaﬁə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı işinə layiqli töhfə verir,
eyni zamanda, parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində yaxından iştirak edirsiniz. İnanıram ki, bundan sonra da
milli mətbuatımızın mütərəqqi ənənələrinin inkişafına layiqli töhfələr verəcək, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi
yolunda zəngin təcrübənizi əsirgəməyəcəksiniz.
Hörmətli Bəxtiyar müəllim!
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik
edir, yaşınızın bu müdrik çağında Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayır, işğaldan azad olunmuş doğma Ağdamınızda yeni həyatın
tərənnümünə həsr edəcəyiniz yazıları gözləyir, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakışəhəri,10yanvar2021ciil

YUBİLEY

RASİM MUSABƏYOV - 70
Hörmətli Rasim müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış politoloqalimi anadan olmağınızın 70 illiyi münasibəti ilə ürəkdən
təbrik edirəm.
Siz hələ gənc ikən ictimai və təşkilati işlərdə fəallıq göstərmiş, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda tələbə olduğunuz illərdə həm də komsomol komitəsində çalışmısınız.
Fəallığınız diqqətdən kənarda qalmayıb, tezliklə komsomol
təşkilatında Tələbə gənclər şöbəsinin müdiri, həmin təşkilatın Mərkəzi Komitə Aparatında məsul təşkilatçı vəzifələrinə
irəli çəkilmisiniz.
Siz elmi fəaliyyətə də böyük həvəs göstərmiş, Komsomol
Təşkilatı Mərkəzi Komitəsi yanında Ali Komsomol Məktəbinin (indiki Moskva Humanitar Universiteti) aspiranturasına qəbul olunmusunuz. Elmi araşdırmalarınızı uğurla başa
vuraraq namizədlik dissertasiyası müdaﬁə edərək, fəlsəfə
elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüsünüz.
1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İcra Aparatında, sonra Ali Sovetdə müşavir
kimi fəaliyyət göstərmiş, 1993-1999-cu illərdə isə pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olmuş, dosent kimi Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda politologiya elmini tədris
etmisiniz.
Elmi ictimaiyyətimiz Sizi 300-dən artıq kitabın və elmi
məqalənin müəlliﬁ kimi tanıyır. Əməksevərliyiniz diqqətdən kənarda qalmayıb, “Əmək rəşadətinə görə” medalı
və “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (19182018)” yubiley medalı ilə təltif edilmisiniz.

Ötən illər ərzində Siz cəmiyyətdə gedən proseslərə həmişə prinsipial vətəndaş mövqeyindən yanaşan ziyalı kimi
geniş ictimaiyyətin rəğbətini qazanmısınız. Əldə etdiyiniz
nailiyyətlər Sizə Azərbaycan Respublikasının IV, V və VI
çağırış Milli Məclisinə seçkilərdə deputat mandatı qazandırıb.
Bu gün Siz müstəqil Azərbaycan parlamentinin deputatı kimi Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin üzvü, Cənubi Afrika
Respublikası ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Rusiya, İsrail, Gürcüstan, İrlandiya, Latviya,
Litva və Yunanıstanla işçi qruplarının üzvü olaraq parlament diplomatiyasının inkişafına dəyərli töhfələr verirsiniz.
Siz həm də MDB Parlamentlərarası Assambleyasında Milli
Məclisin nümayəndə heyətinin, həmçinin Milli Məclisin və
Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin ikitərəﬂi əməkdaşlığı üzrə parlamentlərarası komissiyanın üzvü kimi qanunverici orqanın beynəlxalq münasibətlərinin möhkəmlənməsində yaxından iştirak edirsiniz.
Hörmətli Rasim müəllim!
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha səmimi
qəlbdən təbrik edir, yaşınızın bu müdriklik çağında Sizə
uzun ömür, möhkəm can sağlığı və işlərinizdə yeni-yeni
uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,
SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakışəhəri,01yanvar2021ciil
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Qazaxıstanda parlament seçkiləri
Qazaxıstan Respublikasında
keçirilmiş parlament seçkilərində
iştirak etmək üçün Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin de
putatı Arzu Nağıyev cari il yanva
rın 7-dən 14-dək MDB Parlament
lərarası Assambleyası Müşahidə
Missiyasının tərkibində Astana
şəhərində səfərdə olmuşdur.
Seçkidən bir gün əvvəl - yanvar
ayının 9-da nümayəndə heyəti
seçkilərdə iştirak edən Qazaxısta
nın Xalq Demokratik, Adal, Xalq,
Nur Otan, Ak Jol partiyalarının
nümayəndələri ilə görüşlər keçir
mişdir.
Yanvarın 10-da isə seçki prose
si sakit keçdi, hər hansı bir cid
di qanun pozuntusu müşahidə
edilmədi. Seçki prosesi pandemiya
rejiminin tələblərinə uyğun forma
da təşkil olunmuşdu.
MDB PAA-nın Müşahidə Mis
siyası yanvarın 11-də saat 15:00-da
müşahidələrin yekunları barədə
mətbuat konfransı keçirərək müşa
hidə apardıqları seçki məntəqələ
rində qanun pozuntusunun qeydə

alınmadığını və səsvermə prosesi
nin seçki qanunvericiliyinə uyğun
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keçirildiyini bəyan etdilər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının
yekun nəticəsinə görə Nur Otan
Partiyası 71,09% səs toplayaraq
qalib gəldi. Ümumiyyətlə, parla
mentdə Nur Otan  76 yer, Ak Jol
12 yer, Xalq Partiyası isə 10 yer
qazandı.
Qeyd edək ki, Arzu Nağıyev
Qazaxıstan və Azərbaycan KİV-lə
rinə seçki, Azərbaycan-Qazaxıstan
dostluq münasibətləri ilə bağlı
açıqlama və müsahibələr ver
mişdir. Bildirək ki, səfər çərçivə
sində yanvar ayının 14-də Astana
şəhərində Beynəlxalq Türk Aka
demiyasında qazax dilində Qara
bağ haqqında kitabların təqdimatı
keçirildi. Təqdimat mərasimində
çıxış edənlər kitabların vacibliyini,
türk dünyasının məlumatlandı
rılması baxımından əhəmiyyətini
qeyd etdilər.

MÜŞAHİDƏ

Qırğızıstan sabitlik tərəfdarıdır
Məlumdur ki, 2020-ci ilin okt
yabrında Qırğızıstanda keçirilən
parlament seçkilərində məğlub olan
partiyaların nümayəndələri küçələrə
çıxmış, etirazçılar seçkilərin ləğvini
və təkrar seçkilərin keçirilməsini tələb
etmişdilər. Qırğızıstan Mərkəzi Seçki
Komissiyası da ölkədə oktyabrın 4-ü
keçirilən seçkilərin nəticələrini tanıma
mışdı.
Bişkekdə qarşıdurmaların baş ver
məsi nəticəsində Qırğızıstan Preziden
ti Sooronbay Jeenbekov istefaya get
mək barədə qərar qəbul etdi. Bunun
ardınca Qırğızıstan MSK-sı 2021-ci il
yanvar ayının 10-na növbədənkənar
prezident seçkiləri və ölkənin idarəet
mə formasını müəyyənləşdirmək üçün
referendum təyin etdi.
Biz Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyasının müşahidə missiya
sı olaraq bu seçkilərdə iştirak etdik
və seçki günü çoxsaylı məntəqələrdə
müşahidə apardıq. Seçkilərdə fəallıq
o qədər yüksək olmasa da, ayrı-ayrı
məntəqələrdə seçkilərin təşkili yüksək
səviyyədə idi. Seçicilərin iradəsini ən
gəlləyəcək hər hansı qanun pozuntula
rı ilə rastlaşmadıq. Bu seçkilərin uzun
illərin siyasi sabitsizliyindən təngə
gəlmiş vətəndaşlar üçün yeni ümid
yaratması gözlənilirdi.

Seçkidə 18 namizəd yarışırdı və
seçki bülletenində soyadlar əlifb a sırası
ilə deyil, püşkatma yolu ilə sıralanır
dı. Burada favorit olaraq prezident
səlahiyyətini icra edən Baş nazir Sadır
Japarov göstərilirdi və onun təbliğatının
başqalarından daha geniş masştabda
aparıldığı sezilirdi. 2020-ci il noyabrın
14-də Japarov seçkidə iştirak etdiyinə
görə Prezident və Baş nazir səlahiyyət
lərindən imtina etmişdi. Nümayəndə
heyətimiz seçki məntəqələrində əhalinin
müxtəlif təbəqələri ilə görüşərkən hiss
olunurdu ki, hamısının istəyi bir an öncə
Qırğızıstanın sabitliyə qovuşması idi.
Seçki günü TürkPA müşahidə mis
siyası olaraq ATƏT PA-nın və MDB
PAA-nın müşahidə missiyasının üzvləri
ilə də geniş tərkibdə görüşlərimiz oldu
və seçkilərin gedişini, səsvermənin
detallarını müzakirə etdik. Gəldiyimiz
əsas qənaət ondan ibarət idi ki, seçkilər
demokratik, şəffaf, ciddi qanun pozun
tularının olmadığı bir şəraitdə keçirilir.
Seçkilərin ilkin nəticəsində də hər
hansı sürpriz baş vermədi. Sadır Japa
rov 79% səslə qalib gəldi. İkinci yeri
7%-ə yaxın səslə Adaxan Mamudarov
qazandı. Namizədlərin bir qismi seçki
nin nəticələrini tanımaqdan imtina etsə
lər də, Mərkəzi Seçki Komissiyası Sadır
Japarovun qələbəsini təsdiqlədi.

Fazil Mustafa
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsi sədrinin müavini,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Burada ölkənin idarəetmə forma
sı ilə bağlı əhalinin tövsiyə xarakterli
rəyini öyrənmək məqsədi ilə keçirilən
referendum da ciddi siyasi əhəmiyyət
daşıyırdı. Referendum üçün nəzərdə
tutulan bülletendə prezident respubli
kasını və ya parlament respublikasını
dəstəkləyənlərin və yaxud heç birini
dəstəkləməyənlərin mövqeyini müəy
yənləşdirmək düşünülürdü. Nəticə qır
ğız xalqının çoxluğu tərəfindən prezi
dentli respublika idarəetmə formasının
dəstəkləndiyini ortaya çıxardı. Seçicilə
rin 40% bu ideyaya müsbət münasibəti
ni bildirmişdilər.
TürkPA müşahidə missiyasının
üzvü olaraq bu seçkilərin nəticəsində
Qırğızıstanın yenidən sabitliyə qovu
şacağına, iqtisadi və siyasi böhrandan
qurtulacağına ümidim böyükdür.
Qırğızıstan qardaş türk dövləti olaraq
bütün siyasi və iqtisadi platformalarda
Azərbaycanla yüksək münasibətlərə
malikdir və burada uzun illərdir çox
saylı azərbaycanlı icması yaşayır və on
lar ölkənin siyasi və iqtisadi həyatında
önəmli yer tuturlar. Gələcəkdə ölkələri
miz arasında əməkdaşlığın daha da ge
nişlənəcəyinin hər iki xalqın dəyişməz
niyyəti olduğunu da söyləmək olar.
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Türkü və türklüyü fars dilində
tərənnüm edən dahi Nizami

Nizami Cəfərov
MilliMəclisindeputatı,akademik

Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibəti ilə 2021-ci ili Azərbaycanda
“Nizami İli” elan etmişdir.
ƏbuMəhəmmədİlyasibnYusif
ibnZəkiMüəyyədŞeyxNizami
GəncəviAzərbaycanxalqınındün
yayabəxşetdiyiənböyükşəxsiy
yətlərdənbiridahişairmütəfək
kirdir.
1141ciildəAzərbaycanın
elmvəmədəniyyətmərkəzikimi
məşhurolanGəncəşəhərində
doğulmuş,bütünömrünüburada
yaşamış,dünyaşöhrətliəsərləri
niqəzəllərini,“Xəmsə”sinidə
buqədimşəhərdəqələməalmış
dır.Nizamininhəyatıtəmtəraq,
dəbdəbəiçərisindəkeçməmiş,hələ
uşaqikənatasını,sonraanasıRəisə
xanımıitirdiyindən,onuntəlim
tərbiyəsinidayısıHəsənözüzəri

nəgötürməliolmuşdu.Dayısının
himayəsiiləyanaşı,fitriistedadı,
yaradıcılıqenerjisi,zəhmətkeşli
yi,eləcədəGəncəmühitiimkan
vermişdiki,gəncİlyastezliklə
mükəmməltəhsilalıb,dövrünün
bütünəsaselmlərinidərindənöy
rənsin.Sonralaryazırdıki:
Dünyada nə qədər kitab var belə,
Çalışıb-vuruşub gətirdim ələ.
Oxudum, oxudum, sonra da vardım,
Hər dürlü xəzinədən min dürr çıxardım.
Əsərlərindənməlumolurki,
NizamiMüsəlmanİntibahınınəsas
dilləriolanərəbvəfarsdilləriniöz
anadilitürkcəqədərdərindənbil
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diyikimi,yəhudi,yunanvədigər
dillərədəbələdolduğundanonun
dünyagörüşümüasirlərindənmü
qayisəedilməyəcəkqədərgeniş
idi.Heçtəsadüfideyildiki,həm
kökündənəslindəngələnruhani
nüfuza,həmdəözününsondərəcə
müdrik,humanistxarakterinəgörə
Nizamiistərxalqkütlələri,istərsə
dədövrünhakimləri,hökmdar
larıarasındayüksəkmövqeyiilə
seçilmiş,Şərqmüsəlmanənənələ
rindənirəligələrəksaraylaradəvət
olunmuşdur.Lakindahişairmü
təfəkkirözününyavançörəyini
saraylarınnaznemətindənüstün
tutduğundanheçdəazolmayan
bucürtəklifəriqəbuletməmişdir.
ŞöhrətiGəncəhüdudlarından
çoxçoxkənarayayılmışşairəDər
bəndhökmdarınınhədiyyəolaraq
göndərdiyikənizləqıpçaqqızı
AfaqlaevlənməsiNizamininkasıb
komasınabirmüddətişıq,istilik,
zənginlikgətirir…Afaqınvaxt
sızölümünüşairsonsuzkədərlə
qarşılayıb,əsərlərində,xüsusilə
“XosrovvəŞirin”poemasındaŞi
riningözəlliyinitərənnümedərkən
yazırki,“o(Şirin)mənimqıpçaq
Afaqımabənzərdi,bəlkədəonun
özüidi”.
Afaqdandoğulmuşyeganə
oğluMəhəmmədindəşeiryazdı
ğınıgörənNizamionubuyoldan
çəkindirməyəçalışmış,məşhur
misralarınısöyləmişdi:
Şeirdən ucalıq umma dünyada,
Çünki Nizamiylə qurtardı o da.
Əlbətə,buradahəmsəmimibir
ərk,həmdədoğmaövladadüzgün
yolgöstərməkistəyivar.
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Nizamiistərqəzəllərini,istərsə
də“Xəmsə”yədaxilolan“Sirlər
xəzinəsi”(1177),“XosrovvəŞirin”
(1180),“LeylivəMəcnun”(1188),
“Yeddigözəl”(1196)və“İsgəndər
namə”(1203)poemalarınımöv
cudədəbimədəniənənəyəuyğun
olaraqfarscayazmışdır.Həmin
ənənəAzərbaycanpoeziyasında
bütünortaəsrlərboyubuvəya
digərsəviyyədəözünügöstərmiş,
QətranTəbrizi,ƏfzələddinXaqani,
MəhsətiGəncəvikimiAzərbaycan
şairlərihələNizamiyəqədərfars
dilliədəbiyyatındünyacaməşhur
örnəkləriniyaratmışdılar.
Lakinetirafetməklazımdırki,
Nizamiyaradıcılığıhəmforma,
həmdəməzmuncasələfəriilə
müqayisəolunmayacaqbirmiqyas
qazanmışdır.“Eşqdirmehrabıuca
göylərin,eşqsiz,eydünya,nədir
dəyərin”fəlsəfəsiiləyazıbyara
danşairdünyanınənümumbə
şəri,ənhumanisteşqdastanlarını
qələməalmış,yerüzündəədalə
tin,xoşbəxtliyin,demokratiyanın
tərənnümçüsüolmuşdur.Təsvir
etdiyihadisələr,müxtəlifmillətlər
arasındanqələməaldığıqəhrə
manlar,birtərəfdənortaəsrlərə
məxsusepikfundamentalizmiilə
fərqlənirsə,digərtərəfdənŞərq
(Müsəlman)İntibahınınməhsulu
olanpsixolojianalitizmi,müfəssəl
polemikruhuiləseçilir.
Şairin,deməkolarki,bütün
poemalarındaözünügöstərənXe
yirŞərdilemmasıdazərdüştlüyün
məşhurtarixiformuləsindəndaha
çoxMüsəlmanİntibahınınforma
laşdırdığıyeniidrakmənəviyyat
prinsiplərinininterpretasiyasında
verilirvəbirdinidünyagörüşün
inhisarındançıxarılaraqümum
fəlsəfidünyagörüşü,ümumbəşəri
təfəkkürmetafizikasısəviyyəsinə
yüksəldilir.
NizamininEşqiağıllı,müdrik,
dünyadaharmoniya,mütənasiblik
yaradanfəlsəfieşqdir.BuEşqnə
qədərİlahidirsə,oqədərHəya
ti;nəqədərHəy
 atidirsə,oqədər

İlahidir…“Xəmsə”araşdırıcıları
Nizamiyaradıcılığınıngenotipini,
ideyaestetikmənbələrinimüəy
yənləşdirərkən3məqamaüstün
lükverirlər:
1)qədimtürkeposu;
2)antikfəlsəfə;
3)Müsəlmanİntibahıideyaları.
Heçşübhəsiz,Nizaminindahi
birşairmütəfəkkirkimiyetişmə
sininəsasqaynağıdoğmaümum
(qədim)türkeposyaradıcılığıənə
nələridirki,“Xəmsə”ninhərbir

poemasındaözünübütünmiqyası,
parlaqlığıiləgöstərir…“Yaradı
lış”,“OğuzKağan”,“Köç”,“Alp
ƏrTonqa”kimiqədimtürkdas
tanlarındatəzahüredənideyalar,
motivlər“Xəmsə”üçünolduqca
səciyyəvidir.
Məsələn,İraneposundanfərq
liolaraq,türkeposununsevimli
obrazınaçevrilmişMakedoniyalı
İsgəndərəNizamininxüsusidəyər
verərək,onuson(vəənmükəm
məl!)poemasınınidealqəhrəmanı
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kimitəqdim(vətərənnüm!)etməsi
təsadüfideyil.Heçbirİranşairi
dahiyunansərkərdəsinəbucür
münasibətgöstərməzdi.Türklər
arasındaisəNiz amiyəqədərkimin
beşyüzilərzindəMakedoniyalı
İsgəndərədalətsimvolunaçevril
mişdi…
Onudanəzərəalmaqlazım
dırki,dahişairinxüsusidiqqət
yetirdiyiidealhökmdarproblemi,
“xoşbəxtlərölkəsi”arzusuvəs.
barədəondanbirəsrəvvəlböyük
sələfiƏbuNəsrəlFərabiətTürki
özfəlsəfitraktatlarındaartıqbəhs
etmiş,Nizamininüzərindədüşün
məsiüçüngenişmövzumaterial
vermişdi…Aristoteldənsonra
“ikincimüəllim”sayılanətTürki
kimiNizamidəhəmantikfəlsəfə
yədərindənbələd,həmdəMüsəl
manİntibahınınyaratdığımiqyaslı
dünyagörüşünəsahibidi…
Nizamininəsərlərindəbirtə
rəfdənhökmdarların,böyüktarixi
şəxsiyyətlərin(İsgəndər,Xosrov,
Şirin,Bəhram,SultanSəncər…)ob
razlarıcanlandırılırsa,digərtərəf
dənözşəxsiyyətləriniqoruyanadi
zəhmətadamlarınasonsuzhör
mət,məhəbbətifadəolunur.Şairin
qadınqəhrəmanları,ümumənqa
dınamünasibətiMəhinBanunun,
Nüşabənin,Fitnənintimsalında
yüksəkbəşəridəyərləriiləseçil
məklə“DədəQorqud”eposundakı
münasibətixatırladır.Budatama
milətəbiiolubdahimütəfəkkirin
hansıideyaestetik,mənəviəxlaqi
qaynaqlarasöykəndiyinibirdaha
təsdiqedir.
Əlbətə,Nizamiyaradıcılığı
prinsipetibarıiləAzərbaycan
ədəbiyyatıhadisəsiolsada,ona
a)ümumtürk,b)ümumşərqvə
c)ümumdünyaədəbiyyatıkon

tekstlərindəbaxmadandahişair
mütəfəkkirintariximiqyasını(və
ədəb
 imissiyasını)təsəvvüretmək
çətindir.Lakinuzunilləristər
Şərq,istərsədəQərbədəbiyyatşü
naslıqtəcrübələrindəNizamiİran
şairikimitəqdimolunmuşdurki,
buzamanonunməhzfarsdilin
dəyazmasıəsasgötürülmüşdür.
Həminməntiqləyanaşsaq,onda
gərəktərcümeyihalları,yaradıcı
lıqlarınınideyaestetikkoordinasi
yasıyaxşıməlumolanonlarlatürk
şairiniiranlıelanedək.Yaxudhəm
türkcə,həmfarsca,həmdəərəbcə
yazmışAzərbaycanşairiFüzuli
ni,eynizamanda,üçxalqınövladı
sayaq…
MütəxəssislərNizamiyaradıcı
lığındaşəksizümumbəşərimiqyas
iləbirlikdəeynidərəcədəşəksiz
türklüyü(azərbaycanlılığı)yalnız
ideyaməzmundadeyil,həmdə
formaüslubdagörürlər.Məşhur
İranədəbiyyatşünaslarındanSəid
Nəfisivaxtiləyazmışdıki,“Niza
midəntürkətrigəlir”.Görkəmli
AzərbaycanədəbiyyatşünasıHə
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midAraslıisəNizaminindilində
işlənənspesifiktürkAzərbaycan
sözlərindən,ifadələrindənçox
luörnəklərvermişdi…Beləbir
maraqlıfaktmüqayisədəmöv
cuddur:“Şahnamə”dəfarsdilini
bütünzənginlikləri,incəlikləriilə
əksetdirmişFirdovsidənsonraNi
zamibudiləeləyeniliklərgətirdi
ki,farsdillipoeziyauzunzaman
həminyeniliklərintəsirindənçıxa
bilmədi…Buisəodeməkdirki,
türkazərbaycanlıNizamiyazdı
ğıdilinpoetikənənələrinihəm
davametdirmiş,həmdəonatürk
təfəkkürümövqeyindənrezonans
vermişdir.
Nizamişünaslıqbugünəninki
şafetmişfilolojielmlərdənsayılır
ki,onuntəşəkkülüüçünilknövbə
dədünyaşərqşünaslığınınY.E.Ber
tels,A.Y.Krımskikiminəhənglə
rinəminnətdarolsaqda,sonrakı
dövrlərdəhəminelminhüdudları
nıngenişlənməsində,problemləri
nindərinləşməsində,heçşübhəsiz,
azərbaycanlıalimlərdahaböyük
əməksərfetmişlər.Məhəmməd
ƏminRəsulzadənin1941ciildə
qələməalıb1951ciildəAnkarada
nəşretdirdiyi“Azərbaycanşairi
Nizami”monoqrafiyasıisənizami
şünaslığınənmöhtəşəməsəridir.
Şairmütəfəkkirindövrünün,
yaşadığısiyasi,sosialvəmədə
nicoğrafiyanıngenişpanoramını
verən,Nizamininmillikimliyi,ya
radıcılığınıngenezisi,tipologiyası,
əsasideyaları(vəidealları)barədə
müfəssəltəsəvvürformalaşdıran
M.Ə.Rəsulzadəyazır:“Gözəlilə
böyüyətürk,gözəllikiləböyüklüyə
türklük,gözəlvəböyüksözətürk
cə,gözəllikvəböyüklükdiyarına
Türküstandeyənbirşairəhansı
ağız“o,türkdeyildir”deyəbilər?”
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Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin fəaliyyətinə dair müqavilənin imzalanma mərasimi

“AzərbaycanşairiNizami”mo
noqrafiyasınınmüəllifiFirdovsiilə
Nizaminiənmüxtəliftərəfərdən
müqayisəedərkənFirdovsidəfars,
Nizamidəisəislamtəəssübkeşli
yiolduğunugöstərirvədeyir:“O
(NizamiN.C.),bütünduyğuvə
şüuruiləmüsəlmandır…Allahın
təkliyinəinanır,farscayazsada,
duyğuvəşüurufarslıqdanuzaq
dır”.
Nizamisaraylardankənarda
dayansada,dövrünün,xüsusilə
türkhökmdarlarıiləhəmişəyaxın,
səmimimünasibətləriolmuşdur.
“Sirlərxəzinə”sindənsonraqələ
məaldığıikincipoemasını“Xos
rovvəŞirin”iAtabəyMəhəmməd
CahanPəhləvanagöndərmiş,onun
ölümündənsonrataxtaçıxanQızıl
Arslanşairləgörüşübehtiraməla
mətiolaraqGəncəyaxınlığındakı
Həmdünyanadlıkəndionabağış
lamışdı.“Yeddigözəl”iisəƏləd
dinKörpəArslanahəsretmişdi.
Nizamininşairlikqüdrətindən
xəbərdarolanŞirvanhökmdarıI
Axsitanşairə“LeylivəMəcnun”
mövzusundabirəsəryazmağısifa
rişverib,onudaəlavəedirki,hə
minəsərtürkcəyox,farscaolsun.
Nizamibutəklifiqəzəbləqarşılayır

BugünNizami
dünyanınnüfuzlu
Ömrüboyudoğmaşəhərindənkənaraçıxma
elmvəmədəniyyət
yanNizamiGəncəviəsərlərininnadirəlyazma
mərkəzlərindəən
nüsxələriBakı,Təbriz,Tehran,Daşkənd,İstan
müxtəlifbaxımlardan
bul,Qahirə,Dehli,Moskva,SanktPeterburq,
öyrənilirki,həmin
Paris,Londonvəs.kitabxana,muzey,əlyazma
mərkəzləriçərisində
OksfordUniversiteti
fondlarındaənqiymətliincilərkimiqorunub
nəzdindəakademik
saxlanılırki,budaazərbaycanlışairmütəfək
NərgizPaşayevanın
kirindünyaşöhrətininəyanigöstəricisidir.
təşəbbüsü(vərəh
bərliyi)iləyaradılmış
NizamiGəncəviadına
vəhökmdarın“türkdiliyaraşmaz
AzərbaycanvəQafqazşünaslıqEl
şahnəslimizə,əskiklikgətirərtürk
dilibizə”sözlərimüqabilində“qan miMərkəzixüsusiəhəmiyyətkəsb
etməkdədir.
vurdubeynimə,əsdidodağım”
Ömrüboyudoğmaşəhərindən
deyir.Şairinbeləbirreaksiyaver
kənaraçıxmayanNizamiGəncəvi
məsininizamişünaslaronunhəm
əsərlərininnadirəlyazmanüsxələ
anadilinəehtiramınınifadəsisa
riBakı,Təbriz,Tehran,Daşkənd,
yır,həmdətürkcəəsərləryazmış
İstanbul,Qahirə,Dehli,Moskva,
olduğuqənaətinəgəlirlər.Ancaq
SanktPeterburq,Paris,London
təəssüfki,indiyəqədərNizaminin
vəs.kitabxana,muzey,əlyazma
türkcəheçbirəsəritapılmamışdır.
fondlarındaənqiymətliincilər
DahiAzərbaycanşairi,mütə
kimiqorunubsaxlanılırki,buda
fəkkiri1209cuildəGəncədəvəfat
azərbaycanlışairmütəfəkkirin
etmişdir.Onunməzarıyüzillər
dünyaşöhrətininəyanigöstərici
boyumüqəddəssayılmış,yalnız
sidir.Neçəyüzillərdirki,huma
Azərbaycandandeyil,dünyanın
nizm,sülh,həmrəylik,aliinsani
həryerindənŞeyxNizamininzi
hisslərtəbliğedənNizamidühası
yarətinəgəlmişlər.Dəfnolunduğu
bəşəriyyətəruh,mənəvigüc,enerji
yerdəşairinadınalayiqmöhtəşəm
verir.
məqbərəucaldılmışdır.
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Vətən Müharibəsində QHT-lərin
fəaliyyəti və qarşıda duran vəzifələr

Azay Quliyev
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, 
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

44 günlük Vətən Müharibəsin
dəki tarixi zəfərimiz Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü
təmin etməklə dövlətçilik tariximi
zə qızıl hərflərlə əbədi həkk oldu.
Bu müharibədə qəhrəman Azər
baycan Ordusu hörmətli Prezi
dent, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi altın
da doğma torpaqlarımızı 30 illik
düşmən işğalından azad edərək
xalqımızın gücünü, dövlətimizin
qüdrətini, ölkəmizdə formalaşmış
iqtidar-xalq-ordu birliyini dünyaya
nümayiş etdirdi. Ali Baş Koman
danın birlik və güc rəmzinə çevri
lən “dəmir yumruğu” düşmənin
uzun illər ərzində formalaşdırdığı
hərbi, siyasi, ideoloji dayaqlarını
və texniki potensialını qısa müd

dətdə darmadağın etdi.
Vətən Müharibəsi günlərində
ölkə QHT-ləri də Azərbaycan xal
qı ilə birlikdə döyüşən ordumuza
əlindən gələn dəstəyi verdilər,
Ali Baş Komandanın ətrafında
yumruq kimi birləşərək düşmə
nin raket hücumlarına məruz
qalan cəbhəyanı bölgələrimizdə
əhaliyə tibbi, psixoloji yardım
lar göstərdilər, şəhid ailələrini və
qaziləri daim diqqətdə saxladılar,
düşmənin informasiya təxribat
larına qarşı öz üzvlərini və jurna
list qurumlarını səfərbər etdilər.
Azərbaycan QHT-ləri Ermənis
tanın törətdiyi beynəlxalq cina
yətlərlə bağlı müxtəlif ölkələrə və
beynəlxalq təşkilatlara çoxsaylı
müraciətlər ünvanladılar, bu ci
nayətlərin bütün spektrini əhatə
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edən çeşidli hesabatlar hazırlaya
raq onları dünya ictimaiyyətinə
təqdim etdilər.
44 günlük Vətən Müharibəsi
təkcə döyüş meydanlarında apa
rılmırdı, düşmən təkcə savaşda
məğlub olmurdu. Vətən Mühari
bəsi həm də siyasi, informasiya və
diplomatiya meydanında gedirdi,
bu müharibə bəzən döyüş meyda
nındakı kimi şiddətli olurdu. Bü
tün cəbhələrdə eyni vaxta vuruşan
Ali Baş Komandan Ermənistanın
maraqlarını birtərəfli qaydada
müdafiə edən bir çox ölkələrin,
beynəlxalq təşkilatların və dün
yanın aparıcı media qurumlarının
açıq hücumlarının, görünməmiş
dərəcədə təzyiqlərinin və təxri
batlarının qarşısını uğurla almağa
və onları zərərsizləşdirməyə nail
oldu, döyüşdə əldə etdiyimiz möh
təşəm qələbəni masada tam olaraq
qorumağı bacardı.
İnformasiya sahəsində və siyasi
cəbhədə dövlətimizin apardığı
mübarizədə QHT sektoru da ya
xından iştirak edərək baş verən bü
tün hadisələrə vaxtında və adekvat
münasibət bildirdi. Sentyabrın
27-dən başlayaraq Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyinin ölkəmizə
qarşı törətdiyi bütün cinayətlərlə
bağlı QHT-lər BMT, ATƏT, Avro
pa Şurası, Avropa İttifaqı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, YUNİSEF,
YUNESKO başda olmaqla dün
yanın bütün aparıcı beynəlxalq
təşkilatlarına, onların parlament
assambleyalarına, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr ölkələrinin
rəhbərlərinə, o cümlədən Uşaqları
Xilasetmə Beynəlxalq Təşkilatına,
“Beynəlxalq amnistiya” (“Amnesty
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İnternational”),“İnsanHaqla
rımüdafiəçisi”(“HumanRights
Watch”),“Azadlıqevi”(“Freedom
House”)vəbukimibirçoxbeynəl
xalqQHTlərəçoxsaylımüraciət
lərgöndərdilər.Bumüraciətlərdə
Ermənistansilahlıqüvvələrinin
Azərbaycanaqarşınövbətitəcavü
züpislənir,cəbhəətrafıbölgələrin,
həmçinincəbhəxətindənuzaqda
olanşəhərvəkəndlərinmülkiəha
lisininvəmülkiinfrastrukturunun
ballistikraketlərvəbeynəlxalq
konvensiyalarlaqadağanedil
mişbombalarlavurulması,mülki
əhalininkütləvişəkildəqəsdən
öldürülməsifaktlarıvədigərcina
yətlərhaqqındaməlumatlardetallı
şəkildədünyaictimaiyyətinəçat
dırılırdı.
Ümumilikdəisədeyəbilərəm
ki,44günərzində1200dənçox
QHTtərəfindən39beynəlxalq
təşkilata,müxtəlifölkələrinpre
zidentlərinəvəxariciişlərna
zirlərinəErmənistanınişğalçılıq
siyasəti,beynəlxalqcinayətləri
vətörətdiyidigərhüquqpozun
tularıiləəlaqədar22
kollektivvə16fərdi
olmaqla38müraciət
göndərildi.
VətənMüharibəsi
dövründəQHTsekto
rununəsasfəaliyyətis
tiqamətlərindənbiridə
Ermənistanınbeynəl
xalqkonvensiyalarla
qadağanolunmuşsilah,
sursatlardanistifadə

etməkləAzərbaycanınşəhərvə
kəndlərindədincəhalinivəmül
kiinfrastrukturobyektləriniatəşə
tutması;münaqişəbölgəsindən
uzaqdayaşayanəhalini,xüsusilə
qadınvəuşaqlarıqəsdənöldürmə
si;hərbiəməliyyatlardaterrorçu
lardanvəmuzdlulardanistifadəsi;
hərbiəməliyyatlarauşaqlarıcəlb
etməsi;həqiqətiyazanmedia
nümayəndələrinəqarşıtəzyiq
etməsivəsözazadlığınıboğmaq
cəhdləri;işğalolunmuşərazilərdə
maddimədəniyyət,dinivətəbiət
abidələrinidağıtmasıvəözü
nünküləşdirməsi;faydalıqazıntı
mədənlərinitalanetməklə,meşələ
rikütləviqırmaqla,suhövzələ
rinəqəsdlimüdaxilələrləbölgəni
ekolojifəlakəthəddinəçatdırması;
ocümlədənazərbaycanlıhərbi
əsirlərəqarşıamansızrəftarıvə
verdiyiişgəncələrhaqqındatutarlı
faktlarıvəgenişməlumatlarıəks
etdirənhesabatlarınhazırlanma
sıidi.Buməqsədləaşağıdaqeyd
olunanmövzularüzrə13hesabat
hazırlandı.Onların10umilli,3ü

isəxariciQHTlərtərəfindəntərtib
edilərəkyayıldı:
1.VətənMüharibəsi:başlan
masəbəbləri,yaratdığıfəsadlarvə
törədiləncinayətlərədairhesabat;
2.Ermənistansilahlıqüvvələ
ritərəfindənAzərbaycanınmülki
əhalisinəqarşıqadağanolunmuş
silahlardanistifadəyədairhesabat;
3.ErmənistanınAzərbayca
naqarşıtörətdiyihərbitəcavüz
nəticəsindəqadınların,uşaqların
qəsdənöldürülməsi,yaralanması
vəhüquqlarınınkobudşəkildəpo
zulmasıiləbağlıhesabat;
4.AzərbaycanHüquqMüdafiə
TəşkilatlarıMonitorinqQrupunun
QarabağuğrundagedənVətən
Müharibəsizamanıdincəhalinin
hədəfəalınmasıiləbağlıhesabat;
5.Ermənistansilahlıqüvvələ
rininDağlıqQarabağdasilahlı
münaqişəzamanıAzərbaycanın
mülkişəxslərinəqəsdlihücumları
nınfaktikivəhüquqiaspektləriilə
bağlıhesabat;
6.Ermənistanınvəermənilob
bisininazadsözüboğmaqməqsədi
iləErmənistanAzərbay
canmünaqişəsini
obyektivişıqlandıran
beynəlxalqmedia
orqanlarınavəjurna
listlərəqarşıtəhdid
vətəzyiqlərihaqqında
hesabat;
7.Ermənivanda
lizmifaktlarındiliilə:
Azərbaycanındini,tarixi
vəmədəniabidələrinin
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Ermәnistan tәrәfindәn dağıdılması
vә tәhqir olunması faktlarına dair
hesabat;
8. Ermәnistanın Azәrbaycan
әrazilәrindә törәtdiyi ekoloji terror
vә beynәlxalq neft-qaz xәtlәrinin
qәsdәn hәdәfә alınması haqqında
hesabat;
9. Ermәnistan tәrәfindәn xarici
ölkәlәrdәn gәtirilәn muzdluların
vә terrorçuların Azәrbaycana qarşı
döyüşlәrdә istifadәsi haqqında
hesabat;

cinayәtlәr haqqında dünya icti
maiyyətinin məlumatlandırılmasın
da mühüm rol oynamaqda davam
edəcək. Bundan başqa inanıram ki,
30 il işğal altında saxlanmış torpaq
larımızdakı erməni vandalizminə
qarşı qurulacaq beynəlxalq məh
kəmədə və təzminat davalarında
digər dəlillərlə yanaşı, bu hesabat
larda əks olunmuş faktlardan da
istifadə ediləcək.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azər
baycana dəymiş maddi və mənəvi

tərəfindən verilən yüksək qiymət
kimi dəyərləndirilməlidir.
Vətən Müharibəsi dövründə
QHT sektorunun üzərinə düşən
əsas vəzifələrdən biri də müharibə
də birbaşa iştirak etməklə yanaşı,
əsgərlərə və əsgər ailələrinə yardım
etmək, cəbhəyanı əhali ilə yaxından
işləmək, milli birliyin və həmrəylin
daha da güclənməsinə töhfə ver
mək, informasiya müstəvisində, xü
susilə sosial şəbəkələrdə düşmənin
dezinformasiyalarının və təxribat

10. Ermənistanın azərbaycanlı
hərbi əsirlərə qarşı pis rəftarı və
onlara verdiyi işgəncələr haqqında
hesabat;
11. Ermənistan və Azərbaycan
arasında hərbi münaqişə barədə
hesabat (Fransa);
12. “Mülkü əhali atəş altında!”
adlı hesabat (Böyük Britaniya);
13. Ermənistan tərəfindən dinc
əhalinin qətlə yetirilməsi və əm
laklarının dağıdılması haqqında
hesabat (Litva).
Ümid edirəm ki, QHT-lәr
tәrәfindәn hazırlanan bu hesa
batlar Ermәnistanın hәrbi-siyasi
rәhbәrliyinin törәtdiyi beynәlxalq

ziyanın hesablanması üzrə dövləti
miz tərəfindən yaradılmış faktaraş
dırıcı komissiyaya qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələrinin,
o cümlədən “Erməni vandalizmi
faktların dili ilə: Azərbaycanın dini,
tarixi və mədəni abidələrinin Er
mənistan tərəfindən dağıdılması və
təhqir olunması faktlarına dair he
sabat”ın müəllifi, Azərbaycan Tarix
və Mədəniyyət Abidələrini Müda
fiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri
Faiq İsmayılov da cəlb edilib. Bu
faktın özü Azərbaycana qarşı Ermə
nistan tərəfindən törədilən çoxsay
lı cinayətlər haqqında QHT-lərin
hazırladığı hesabatlara dövlətimiz

larının vaxtında qarşısını almaqdan
ibarət idi. Bu məqsədlə QHT-lərin
təşkil etdiyi “Əsgərə pay”, “Əsgər
ailələrinə dəstək olaq”, “100 əsgərə
100 sovqat”, “100 əsgərə 100 mək
tub”, “Orduya dəstək” adlı aksiya
və ictimai kampaniyaları ayrıca
qeyd etmək istərdim. Bu kampa
niyalar çərçivəsində əsgərlər üçün
ərzaq, isti geyimlər, tibbi və digər
zəruri ləvazimatlar alınıb, tanın
mış şəxslərin, sadə vətəndaşların
ürək sözləri, arzuları cəbhədə olan
əsgərlərimizə məktub formasında
çatdırılıb.
QHT fəalları düşmənin sosial
şəbəkələr və digər vasitələrlə Azər
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baycana qarşı aparmağa çalışdığı
informasiya təxribatlarının, milli-et
nik zəmində törətmək istədiyi fitnə
karlıqların qarşısının alınmasında
da mühüm işlər görmüşlər. Onların
bir çoxu düşmənin gecə-gündüz
raket və artilleriya atəşinə məruz
qoyduğu Tərtər, Gəncə, Goran
boy, Mingəçevir, Bərdə, Ağcabədi,
Ağdam, Beyləqan, Füzuli əhalisi ilə
birlikdə olmaqla sakinlərə psixoloji
yardım etmiş, dağıntı və tələfatları
mızın qisasını düşməndən artıqla

də xalq, cəmiyyət və dövlət olaraq
milli birliyimizi və həmrəyliyimizi
qoruyub saxlamalı, bu birliyi poz
maq istəyənlərə qarşı güzəştsiz və
adekvat münasibət bildirməliyik.
Bu işdə QHT-lər yenə də öncül sıra
da olmalıdırlar.
İkinci, Ermənistanın törətdi
yi cinayətlər haqqında hazırlanan
hesabatların xarici ölkələrdə və
beynəlxalq təşkilatlarda yayılması,
onların mövzularına uyğun ictimai
dinləmələrin, müzakirələrin və təd

canlıların birgə yaşayışını təmin
etmək, inam və etimad mühiti
yaratmaq üçün QHT-lərin ictimai
təşəbbüslərlə çıxış etməsi məqsədə
müvafiqdir.
Beşinci, 6 ölkəni əhatə edən Re
gional Əməkdaşlıq Platformasının
yaradılması, bu ölkələr arasında
nəqliyyat infrastrukturunun və iqti
sadi əlaqələrin bərpası və inkişafına
dair hörmətli Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin irəli sürdüyü təşəb
büsün dəstəklənməsi; bu istiqa

ması ilə alan ordumuzun qüdrətinə
inamın daha da artmasına çalışmış,
bu istiqamətdə mətbuatda çoxsay
lı çıxışlar etmişlər. Qeyri-hökumәt
tәşkilatlarının әsgәr, gizir vә za
bitlәrimizi, hәmçinin şәhidlәrimizin
vә hәrbçilәrin ailәlәrini daim diqqәt
mәrkәzindә saxlaması, onlara mad
di vә mәnәvi dәstәk göstәrmәsi
mühüm ictimai və mənəvi əhəmiy
yət kəsb etmişdir.
Sonda isə postkonflikt dövründə
QHT sektorunun qarşısında duran
bir sıra vəzifələr haqqında da fikir
lərimi bölüşmək istərdim.
Birinci, Vətən Müharibəsində
olduğu kimi postkonflikt dövründə

birlərin təşkili çox önəmlidir. Ermə
nistanın ölkəmizə qarşı yeni infor
masiya savaşına başlaması fonunda
QHT-lərin bu sahədə fəaliyyətinin
daha da artırılmasına və tam səfər
bər olmasına ciddi ehtiyac var.
Üçüncü, Böyük qayıdış və Qara
bağ quruculuğu prosesində QHTlər də fəal olmalı, öz səlahiyyətləri
çərçivəsində müxtəlif layihələr
hazırlayaraq yerli və xarici tərəfdaş
ları cəlb etməklə bu vacib məsələdə
dövlətə ictimai dəstəyi təmin etmə
lidirlər.
Dördüncü, Qarabağda ölkə
mizin konstitusiyası və qanunları
çərçivəsində ermənilərlə azərbay

mətdə region ölkələrinin vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə
müvafiq layihələrin həyata keçiril
məsi xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Əminəm ki, xalq və dövlət olaraq
hörmətli Prezidentimiz, müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ərazi bütövlüyümüzü
bərpa etdiyimiz kimi, Qarabağın ye
nidən qurulması və soydaşlarımızın
öz doğma torpaqlarına təhlükəsiz
şəraitdə qayıtması missiyasını da
uğurla yerinə yetirəcək və qarşı
mızda duran digər vacib vəzifələrin
öhdəsindən də layiqincə gələcəyik.
Bu müqəddəs işdə dövlətimizə və
xalqımıza uğurlar arzulayıram.
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Erməni kilsəsinin xristianlıq
və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri:

tarixdən günümüzə

Musa Qasımlı
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsi sədrinin müavini,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Bu yaxınlarda katolikos II Qareginin bütün er
məniləri müharibəyə çağırmasından qətiyyən
təəccüblənmək lazım deyil. Çünki belə davranış
erməni kilsəsi üçün yeni deyil, fəaliyyətinin ay
rılmaz tərkib hissəsidir. Uzun əsrlərdir ki, er
məni kilsəsi və din xadimləri öz fəaliyyətləri ilə
sülh və birgəyaşayış dini olan xristianlığa daim
ləkə gətirib və eyni zamanda, son 200 ilə yaxın
dövrdə isə yaranmış mürəkkəb, çətin anlar
da Rusiyanın və rus xalqının ayaqlarının altını
qazıb, ona arxadan zərbə vurublar. Elə isə bu
barədə Azərbaycan, Rusiya və Gürcüstan ar
xivlərində saxlanılan yüzlərlə ən mötəbər arxiv
sənədlərindən bəziləri nə deyir!?
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Çar Rusiyası dövlət orqanları
nın XIX əsrin sonlarına aid olan
rəsmi sənədləri təsdiq edir ki,
erməni kilsəsi və din xadimləri
sülh dini olan xristianlığın gözdən
salınmasında, xalqlar arasında
düşmənçilik toxumunun səpilmə
sində müstəsna rol oynayıblar,
Rusiyaya və rus xalqına nifrət
edərək arxadan zərbə vurublar.
Bununla əlaqədar olaraq Qafqaz
canişinliyinin 1896-cı il 17 fev
ral tarixli 195 №-li məlumatında
yazılırdı ki, Aleksandropolda
keşiş Ter-Şuşeq erməni gənclərini
silahlı bandalara qoşulmağa təh
rik edir. Həmin bandalar Cənubi
Qafqazda ictimai təhlükəsizliyi
pozan cinayətkar elementlərdən
ibarət idi.
Qan tökməyə çağıran təkcə bu
din xadimi deyildi; digərləri də
var idi. Qafqaz canişini vəzifə
sini icra edən general-leytenant
Freze çar Rusiyasının daxili işlər
nazirinə 1896-cı il aprelin 25-də
göndərdiyi 5205 №-li məlumatın
da yazırdı:“İrəvan quberniyasının
Təzəkənd kənd keşişi Ter-Teve
toros Mnaçakanov Sarkisyans er
məniləri müsəlmanlara (azərbay
canlılara - M.Q.) qarşı qəddarlıq
həyata keçirməyə təhrik edir”.
Erməni keşişləri təkcə düşmən
çilik təbliğatı aparıb qarşıdurma
ya, qan tökməyə təhrik etmirdilər,
eyni zamanda, Allahın evi olan
kilsələrin zirzəmilərini silah və
sursat anbarına çevirirdilər. Bu
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nunla bağlı olaraq İrəvan quber
natoru çar Rusiyasının daxili işlər
nazirinə 1896-cı il 15 iyul tarixli
1036 №-li məlumatında yazır
dı:“Arazın İran hissəsində yerlə
şən Culfadakı kilsə Türkiyədəki
ermənilərə silah verilməsi üçün
anbara çevrilmişdir”.
Erməni kilsəsi, eyni zamanda,
Cənubi Qafqazda erməni ünsürü
nün rolunu artırmaq üçün hiy
ləgər manevrlər edərək Rusiya
hakimiyyət orqanlarını və rusların
nüfuzunu zəiflətmək məqsədi
ilə fəaliyyət göstərir və ayaqları
nın altını qazırdı. Bütün imperiya
ərazisində yazışmalar rus dilində
aparıldığı halda, erməni kilsəsi
dövlət müəssisələri ilə yazışmaları
erməni dilində aparır, kilsə pulla
rını istədiyi kimi, nəzarətsiz xərc
ləyir və hərc-mərclik yaradırdı.
İmperiya orqanlarını gözdən salan
bu fəaliyyət barəsində Tifl is Qu
berniya Jandarm İdarəsinin rəisi
vəzifəsini müvəqqəti icra edən De
bil “Erməni arximandriti Ağavel
yantsın 1903-cü ilin fevral ayında
zərərli fəaliyyətləri haqqında” adlı
15 mart tarixli məruzəsində yazır
dı ki, erməni kilsəsi hərc-mərclik
yaradır. Bu sahədə qayda-qanun
yaratmaq məqsədi ilə Qafqaz ca
nişini knyaz Q.S.Qolitsın 1903-cü
ildə erməni kilsəsinin əmlakının
idarə edilməsi və hökumətin nə
zarətinə verilməsi haqqında qərar
qəbul olunması məsələsini irəli
sürdü. Təklif erməni kilsəsi və
Daşnaksütyun tərəfindən etirazla
qarşılansa da, imperator II Niko
lay 1903-cü il iyunun 12-də ermə
ni-qriqorian kilsəsi mülkiyyətinin
idarəsinin hökumət təsisatlarında
mərkəzləşdirilməsi, onun möv
cudluğunu təmin edən vəsait və
mülkiyyətin Xalq Maarif Nazirli
yinin sərəncamına verilməsi haq
qında Nazirlər Şurasının əsasna
məsini təsdiq etdi.
Kilsə və Daşnaksütyun bu ha
disədən bütün erməni ünsürünün
birləşdirilməsi üçün istifadə etdi.

Sankt-Peterburqa çağırılan canişin
bir daha Cənubi Qafqaza qayıt
madı.
Kilsə və terrorçuların bu ci
nayətkar hərəkətlərini erməni
ziyalıları və din adamları bəyənir,
tacirlər onu qəbul etmir, kəndli
lər isə qorxurdular. Bununla bağlı
çarizm hakimiyyət orqanlarının
hazırladığı “Erməni hərəkatının
qısa oçerki” adlı sənədində yazı
lırdı:“Rusiya hakimiyyəti üçün
ziyanlı elementlər erməni ziyalıla
rı və din adamlarıdır”.
Erməni kilsəsi daşnak terrorçu
larının toplaşdığı yerə çevrilmiş
di. Daşnaksütyun kilsə xadimləri
seçilərkən öz namizədini keçir
məyə çalışır və ona nail də
olurdu. Bununla əlaqədar
olaraq İrəvan Quberniya
Kilsə və terror təşkilatları bərabər hə
Jandarm İdarəsinin rəisi
rəkət edirdilər. Onların fəaliyyəti həm
1903-cü ilin noyabr ayın
xristianlığı, həm də Rusiya hakimiyyətini
da Daxili İşlər Nazirliyi
gözdən salırdı.
nin Polis Departamentinə
göndərdiyi 1288№-li məxfi
raportunda yazırdı:“İrəvan
kilsəsinin keşişi Sukias Ter-Qri
kilatları yüksək rütbəli hakimiy
qoryan Daşnaksütyun Partiyası
yət nümayəndələrinə qarşı terrora
nın üzvüdür”.
hazırlaşmağa başladılar. Jandarm
Kilsə və terror təşkilatları bə
orqanlarının hazırladığı “Erməni
ra
b

ər hərəkət edirdilər. Onların
terrorçularının izlənməsi üzrə iş.
fəaliyyəti həm xristianlığı, həm
25.10.-13.12.1903” adlı sənəddə
də Rusiya hakimiyyətini gözdən
yazılırdı ki, erməni terrorçularının
salırdı.
imperator II Nikolaya sui-qəsd
Çarizm güzəştə gedərək ermə
hazırlamaları barədə şayiələr
ni kilsəsinin əmlakını geri qay
gəzir. Lakin sui-qəsd imperatora
tardı. Lakin Daşnaksütyun bunu
deyil, canişin Q.S.Qolitsınə edildi.
öz qələbəsi kimi qələmə verməyə
Canişin öldürüləcəyi ilə bağlı hələ
başladı. Bundan sonra erməni
1903-cü il oktyabrın 18-də erməni
kilsəsinin və terror təşkilatlarının
komitəçilərindən erməni hərfl əri
fəaliyyətləri daha da genişləndi.
ilə “A.K.T” imzası ilə yazılmış bir
İrəvan qubernatoru Qafqaz canişi
məktub almışdı. Tifl is Quberniya
nin mülki hissə üzrə direktoruna
Jandarm İdarəsirəisinin 1904-cü
1904-cü il 20 iyul tarixli 1026 №-li
il 15 may tarixli 3014 saylı məx
məx
fi məktubunda bu barədə ya
fi məktubunda canişinə 3 və 13
zırdı:“...erməni terror təşkilatları
deyil, 100 və daha çox erməninin
nın fəaliyyəti qətiyyən zəifl əmədi,
sui-qəsd etmək istədiyi barədə
yerli erməni gizli təşkilatları heç
məlumatların olduğu yazılmışdı.
bir ciddi zərərə uğramadılar. Bu
Az müddət keçmiş - oktyabrın
isə onlara terror fəaliyyətlərini
14-də erməni terrorçuları Qafqaz
davam etdirməyə inam və imkan
canişini knyaz Q.S.Qolitsınə suiverdi”.
qəsd etdilər. Lakin o, sağ qaldı.

Daşnaklar və erməni kilsə xadim
ləri dövlət hakimiyyət orqanlarına
qarşı silahlı müqavimət göstər
dilər. 1903-cü ilin avqust ayında
Tiflisdə Van kilsəsinin yanında
ermənilər və polis arasında toq
quşma baş verdi. Qarşıdurmada
yaralanan və xəsarət alanlar oldu.
Baş verən hadisə barədə Qafqaz
canişinliyinin mülki hissəsinin
rəisi 1903-cü il 19 dekabr tarix
li məktubunda çar Rusiyasının
daxili işlər naziri V.K.fon Pleveyə
yazırdı ki, ermənilər Tifl isdə er
məni kilsəsi qarşısında sui-qəsdlər
törətdilər.
Qəbul edilən qərardan qəzəb
lənən erməni kilsəsi və terror təş
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Həmin hadisədən sonra Daş
naksütyunun erməni kilsəsi üzə
rində təsiri daha da artdı. Təşkilat
erməni xalqının iki milli sərvəti
nin qaldığı barədə geniş təbliğat
aparırdı: məktəb və kilsə. Məktəb
müəllimləri erməni şagirdləri ara
sında güclü təbliğat aparır, kilsə
isə bütün erməniləri birləşdirirdi.
Bütün bu fəaliyyətlər Rusiya ha
kimiyyət orqanlarının nüfuzdan
salınması məqsədi daşıyırdı.
Q.S.Qolitsınə sui-qəsddən
sonra Daşnaksütyun üzvləri Qars
vilayətində daha çox görünməyə
başladılar. Qarsın coğrafi mövqe
yi və Osmanlı dövləti ərazisində
ermənilərin vəziyyətinə artan ma
raq onları çox zaman təqiblərdən
xilas edirdi. Qars vilayəti daşnak
terrorçuları üçün bazaya çevril
mişdi. Vilayətdə toplanan silahlar
Cənubi Qafqazdakı ermənilərə
ötürülürdü. Kilsə və terror təşki
latlarının təsiri altında olan ermə
ni ünsürü Rusiyaya və ruslara nif
rət edirdi. Rusiyanın Bəyaziddəki
vitse-konsulu İstanbuldakı rus
səfirinə 1904-cü il 15 yanvar tarixli
9 №-li məxfi məktubunda bu ba
rədə yazırdı:“Buradakı ermənilər
Rusiyaya nifrət edir və erməni
çarlığını qurmaqda yeganə ma
neə kimi Rusiyanı görürlər. Onlar
Qafqazda Rusiyanın ayaqlarının
altını qazırlar”.
Erməni kilsəsinin rus xalqına
və Rusiyaya xəyanəti rus-yapon
müharibəsi zamanı daha da aktiv
ləşdi. Kilsə müharibədə Rusiyanın
məğlub olmasını istəyən xarici
ölkələrin əlində alətə çevrildi.
Müharibə ilə bağlı Rusiyada yeni
ictimai-siyasi vəziyyət yarandıqda
Rusiyaya arxadan zərbə vurmaq
və Cənubi Qafqazda qarışıqlıq
yaratmaq üçün kilsə və daşnaklar
hərəkətə keçdilər. Ərzurumdan
Rusiya nümayəndəsi S.Skryabi
nin 1904-cü il fevralın 1-də verdiyi
məlumatda buna dair yazılırdı:
“Erməni komitələri Qafqazda açıq
döyüşlərə başlayacaqlar”.

Rusiyanın xarici işlər naziri
Vladimir Lamsdorf daxili işlər
naziri V.K. fon Pleveyə 1904-cü
il 28 fevral tarixli 184 №-li məxfi
məktubunda xarici dövlətlərin er
mənilərdən istifadə etməsinə dair
yazırdı: “Qafqazda və Türkiyədə
erməniləri üsyana qaldırmağa
cəhd edirlər”.
Daşnakların 1904-cü ildə keçi
rilən III qurultayının qərarları kil
sə və daşnakların əsl məqsədlərini
bir daha təsdiq etdi. Qurultayda

Təpədən dırnağa qədər
silahlanmış erməni terrorçuları.
Şəkildə gördüyünüz bu
təchizata dövrünün ən qüdrətli
ordusunun mənsubu belə
həsəd aparardı. Dövrünün ən
müasir daraxlı “Mosin” tüfəngi
bir yana, onların böyürlərindən
sallanan “Mouzer” o dövrdə
bir sərvət dəyərində idi və ən
elit xüsusi hərbi dəstələrin
təchizatında rast gəlinirdi.

Daşnaksütyunun “özünümüda
fiə” adı altında Qafqazda müba
rizəyə hazırlaşması barədə qərar
qəbul edildi.
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Erməni kilsəsinin və terror təş
kilatlarının xristianlığa ləkə vur
masının, dinlərarası düşmənçilik
yaratmasının daha bir nümunəsi
jandarm əməkdaşlarının Bakıda
axtarış zamanı İslam dinini hədəf
alan və məsxərəyə qoyan ermə
nicə kitabçalar tapmasıdır. Bura
da Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.)
erməni keşişi formasında təsvir
edilmişdi. Bu, həm də müsəlman
ları hakimiyyətdən narazı salmaq
la Rusiyaya qarşı yönəlmişdi.

Erməni keşişləri kilsələrdə belə
silah və sursat saxlamaqla xris
tianlığı gözdən salırdılar. Məsə
lən, 1905-ci ildə İrəvan Quberniya
Jandarm İdarəsi tərəfindən keşiş
Seqomonyans, 1906-cı ildə isə ke
şiş Rubinyans silah saxlamaq və
terror təşkilatı ilə əlaqədə olmaları
ilə bağlı itt iham edildilər.
1905-1906-cı illərin hadisələrin
dən sonra Şuşa şəhərindəki ermə
ni kilsəsindən 23 bomba, 2 tüfəng,
152 patron, 2 bıçaq və partlayıcı
maddə tapıldı. Bu əməllərinə görə
keşişlər Ter-Karegin Ovanesyans,
Ter-Arsen Axumov, Ter-Karapet
Varapetyans və kilsədə çalışan bir
neçə erməni saxlanıldı. Təqsir
ləndirilən şəxslərin hamısı polis
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idarəsində silah, partlayıcı maddə
saxladıqlarını, bunları hələ iyulun
1-də erməni-azərbaycanlı toqquş
maları zamanı qoyduqlarını etiraf
etdilər. Ona görə də Qaryagin,
Zəngəzur, Şuşa və Cavad qəzala
rının müvəqqəti general-quber
natoru general-mayor Bauerin 39
saylı qərarı ilə keşişlərə fövqəladə
vəziyyət elan edilən ərazilərə gir
mək qadağan olundu. Saxlanılan
kilsə əməkdaşları isə üç aylıq həbs
cəzasına məhkum edildilər.

Kilsənin terror təşkilatı ilə əla
qədə olaraq xristianlığı gözdən sal
masının daha bir nümunəsi Daş
naksütyunun Eçmiədzin kilsəsinin
yanında Patorik dini təşkilatını
təşkil etməsi idi. Yalnız rəhbərliyə
tabe olan bu terror təşkilatının baş
lıca vəzifəsi ermənilərin psixoloji
və dini hisslərinə təşkilatın möv
qeyindən təsir etmək idi. Patorikin
fəaliyyətində erməni katoliko
sunun şəxsən iştirak etməsi isə
kilsə və terror təşkilatının bərabər
hərəkət etdiyini göstərirdi. Cənubi
Qafqazda tökülən qanlar üçün mə
suliyyəti erməni kilsəsi və terror
təşkilatları daşıyırdı.
Anarxiya yaratdıqları üçün
kilsə xadimlərinə qarşı çarizm

hakimiyyət orqanları tədbirlər gö
rürdü. Məsələn, 1907-ci ildə Tifl is
quberniyasında keşiş Ter-İsraelov,
Yelizavetpol quberniyasında isə
erməni kilsəsinin arximandriti
Koryun Saakyan silah saxladıqları
və terror təşkilatı ilə əlaqəli ol
duqları üçün barələrində cinayət
işi açıldı.
Terrorçuların silah və sursat
la təmin edilməsində erməni din
xadimləri və Daşnaksütyun xüsusi
rol oynayırdılar. Polis Departamen

Ermənistanda dindən siyasi və
terror məqsədləri üçün istifadə
ənənə halını alıb. Tarixən qan
tökməyin və terrorun yanında
yer almağa böyük həvəs
göstərən erməni keşişləri bu
gün də öz çirkin missiyaların
dan əl çəkmirlər.
tinin direktoru “Erməni inqilabi
hərəkatının qısa tarixi oçerki” adlı
1908-ci il 9 iyun tarixli 65789 №-li
məxfi sənədində yazırdı ki, 1908-ci
ilin mart ayında Daşnaksütyun İrə
van eparxiyası Tatev monastırının
keşişi İnzakın vasitəsi ilə Yaponiya
dan silahlar alıb gətirdi.
Eçmiədzinin belə cinayətkar
fəaliyyətlərinə qarşı hakimiyyət

orqanlarıtədbirlər görməyə baş
ladıqda katolikos pulları xəlvəti
olaraq xaricə çıxarmağa başladı.
Bununla bağlı olaraq F.D.İsayev
“Pryamoy put” qəzetində dərc
edilmiş “90-cı illərdə Qafqazda
inqilabi təşkilatlar (Daşnaksütyun
və erməni-tatar qırğını)” adlı mə
qaləsində yazırdı ki, Eçmiədzin
dəki erməni kilsəsi 30 milyon rubl
pulu xaricə çıxardı.
Katolikosun rus xalqına,
Rusiyaya və xristianlığa qar
şı yönəlmiş bu fəaliyyəti Rusiya
mətbuatında da hiddətlə qarşı
landı. Məsələn, “Zemşina” qə
zeti 1909-cu il 17 oktyabr tarixli
sayında “Erməni riyakarlığı” adlı
məqaləsində yazırdı: “Ermənilər
də ikili taktika işləyib hazırlama
ğa başlayırlar. Bunun xarakterik
təzahürü erməni katolikosudur...
Bu isə riyakarlıqdır. Ermənilər bir
tərəfdən, Rusiyada separatçılığı
dəstəkləyən müxalifət təşkilatları
ilə ittifaqa girir, digər tərəfdən isə
ermənilər arasında separatçılığa
qarşı çıxırlar. Bu, riyakarlıqdan
başqa bir şey deyildir və separat
çılığı ört-basdır etmək deməkdir”.
Çarizm tədbirlər görsə də, kilsə
xadimləri daşnak fəaliyyətlərində
xüsusi rol oynayırdılar. Onların
demək olar hamısı daşnaklar idi.
Tiflis Quberniya Jandarm İdarə
sinin rəisi 1910-cu il mayın 5-də
6896 №-li məxfi məruzəsində
Qafqaz canişininin mülki hissə
üzrə köməkçisinə yazırdı:“Ha
zırda erməni sinodunun üzvləri
nin çoxu daşnaklardır. Katolikos
daşnakların əlindədir, ikiüzlüdür.
Kilsə üzərində nəzarət etmək
üçün daşnakların nümayəndəsi
kilsədə oturur”.
Erməni kilsəsinin Rusiya və
rus xalqı əleyhinə fəaliyyətlərində
I Dünya müharibəsi özünəməx
sus yer tutur. Çarizmin köməyi
ilə muxtariyyət qurmaq istəyən
kilsənin və terror təşkilatlarının is
təklərini Rusiya hakimiyyəti rədd
etdi. Bundan sonra Eçmiədzinin
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və daşnakların Rusiyaya münasi
bəti dəyişdi. Çarizm orqanlarının
tərtib etdiyi “Erməni məsələsinə
dair arayış. Aprel 1915-ci il” adlı
sənəddə yazılırdı: “ Daşnaklar bil
dirirdilər ki, Rusiyadan ermənilər
üçün muxtariyyət gözləməyə dəy
məz, ona görə də silahı rus ordu
suna vermək olmaz, o, gələcəkdə
Rusiyaya qarşı yönəldilə bilər”. Bu
mövqe 1915-ci il fevralın 16-18-də
Tifl isdə Daşnaksütyunun nüma
yəndələrinin iştirakı ilə keçirilən
yerli erməni komitələrinin qurul
tayında müzakirə olundu və eyni
məzmunlu qərar qəbul edildi.
Erməni kilsəsi və terror təşki
latları Rusiyadan üz döndərərək
Avropa ölkələrinə üz tutdular. Av
ropaya gedən bütün ermənilərin
katolikosu V Gevorq keçirdiyi gö
rüşlərdə bildirdi ki, Rusiya ermə
nilərin istəyini yerinə yetirmədi və

“ermənilərsiz Ermənistan” istəyir.
Səfər barəsində Tifl is Quberniya
Jandarm İdarəsinin rəisi Qafqaz
canişini dəftərxanasının xüsusi
şöbəsinə 1917-ci il 17 yanvar tarixli
162 №-li məxfi məktubunda yazır
dı ki, 1917-ci ilin əvvəllərində Lord
Brays ermənilərin katolikosunu
qəbul etmişdir. Görüş zamanı o,
xahiş etmişdir ki, “erməni məsə
ləsi”nin həllinə yardım göstərsin.
Lord Brays müharibənin sonunda
imzalanacaq sülh müqaviləsinin
şərtlərinə bu məsələni daxil etmək
üçün çalışacaqlarını bildirmişdir.
Erməni kilsəsinin silah və sur
sat saxlamaqla xristianlığın göz
dən salınmasına dair fəaliyyətləri
sonrakı illərdə də davam etdi. Za
qafqaziya Sovet Federativ Sosialist
Respublikası Dövlət Siyasi İdarəsi
nin “İranda daşnakların fəaliyyəti”
adlı 1932-ci il 15 may tarixli 

00313 №-li tamamilə məxfi sənə
dində yazılırdı ki, Cənubi Azər
baycan Culfasından 30 km aralıda
yerləşən Daraşan monastırında
keşiş Gevondun nəzarəti altında
silah anbarı yaradılmışdır.
İkinci Dünya müharibəsi başa
çatdıqdan sonra da erməni din
xadimləri Allahın evi olan kilsəni
silah və sursat anbarına çevirmək
ənənələrini davam etdirdilər. Bu
nunla bağlı sovet xarici kəşfiyya
tının “Təbrizdə (İran) daşnakların
silah anbarının üzə çıxarılması ilə
əlaqədar olaraq tədbirlər haqqın
da” sənədində yazılırdı ki, daşnak
ların Cənubi Azərbaycanda başlıca
məntəqəsi Təbrizdir. Burada onlar
silah anbarı yaratmışlar. Anbar
Lilavadakı erməni kilsəsində
yerləşir. 1946-cı ildə 15-ci Qafqaz
korpusunun Əks-Kəşfiyyat SMERŞ
əməkdaşlarının səyləri nəticəsin

1894-cü ildə Xocavənd rayonunda inşa edilmiş Rus Pravoslav kilsəsi də erməni işğalının qurbanı olub
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də həmin anbardan 50 min tü
fəng patronu, 19 tüfəng, Naqan
və Mauzer tipli 23 tapança, 3 min
bomba fitili, 25 ədəd qumbara, 500
kiloqram partlayıcı maddə və di
gər silahlar götürüldü.
Kilsədə silah və sursat saxlanıl
ması haqqında yayılan xəbərdən
hiddətlənən yerli əhali ermənilərlə
haqq-hesab çəkmək istədilər. Bəzi
ermənilər silah saxladıqları və İran
Azərbaycanındakı erməniləri zər
bə altına qoyduqları üçün daşnak
ları, xüsusən Təbrizdəki erməni
epararxiya şurasının rəisi arxiye
piskop Nerses Melik-Tangiyanı,
zərgər Aykak Kosayanı, ədəbiyyat
çı Qayk Əcəmyanı, erməni mək
təbinin keçmiş gözətçisi Ovanes
Qabrielyanı və onun oğlu Andra
nik Qabrielyanı təqsirləndirirdilər.
Yerli əhali ilə ermənilər arasında
münaqişənin qarşısını almaq üçün
sovet ordu komandanlığı bir sıra
həbslər həyata keçirdi.
Erməni kilsəsinin Rusiya və
rus xalqı əleyhinə fəaliyyətlərinin
növbəti mərhələsi SSRİ-nin faşist
Almaniyasının işğalı altında olan
ərazilərində nasistlərlə əməkdaşlıq
etməsi olub. Sovet kəşfiyyat sə
nədlərində yazılır ki, müharibənin
gedişində Stavropol, Rostov-Don
və başqa şəhərlərdə açılan ermə
ni kilsələrində yaradılan “Kilsə
şuraları”, “Erməni dini icmaları”
və “Kilsə xeyriyyəçiliyi” cəmiyyət
ləri ruslar və digər slavyan xalqla
rı əleyhinə fəal antisovet təbliğat
aparır və Cənubi Qafqazın işğalına
kömək etməkdən ötrü vəsait topla
yırdılar.
80-ci illərin ortalarından eti
barən SSRİ-də anarxiya, xaos və
qarşıdurmanın yaradılmasında,
günahsız insanların qanının tökül
məsində, ev-eşiklərindən didərgin
düşməsində erməni kilsəsi ənənə
vi rolunu davam etdirib. Erməni
kilsəsi Azərbaycana qarşı əsassız
ərazi iddialarının irəli sürülməsi
ni geniş təşviq etməklə, münaqişə
yaradılmasında cinayətkar rol oy

Ermənistan hakimiyyətinin din
adamlarını zorla Azərbaycan əra
zisinə müharibəyə göndərməsinə
dair son fakt Qubadlı rayonunda
əsir düşən  erməni silahlıların
dan birinin Gümrü şəhəri Ad
ventist kilsəsinin rahibi Hovsep
Araratoviç Sahakyanın olmasıdır.
Azərbaycan dövləti onun işğal
çı ölkənin vətəndaşı olmasına
baxmayaraq, dini ayinlərini icra
etməsi üçün şərait yaradıb. Rahib
Yeddinci Günün Adventistləri
nin dua evində keçirilən görüşdə
bildirib ki, əlinə silah götürüb
döyüşmək istəmədiyini deməsi
nə baxmayaraq, zorla Azərbaycan
ərazisinə göndərilib. Bu hal terroru
dövlət siyasətinə çevirən Ermənis
tan adlı bir qurama dövlətin əsl
mahiyyətidir.
***
Beləliklə, təqribən son
200 illik fəaliyyəti ermə
1946-cı ildə 15-ci Qafqaz korpusunun Əksni kilsəsinin əsl simasını
Kəşfiyyat SMERŞ əməkdaşlarının səyləri
ortaya qoyur. Erməni
nəticəsində həmin anbardan 50 min tü
katolikosunun başçılığı
altında erməni kilsəsi ter
fəng patronu, 19 tüfəng, Naqan və Mauzer
ror təşkilatları ilə sıx bağlı
tipli 23 tapança, 3 min bomba fitili, 25
olmaqla, terroru təşviq et
ədəd qumbara, 500 kiloqram partlayıcı
məklə, kilsə xadimlərinin
maddə və digər silahlar götürüldü.
çoxu terror təşkilatlarının
üzvləri olmaqla, kilsə zir
zəmilərini silah və sursat
anbarına çevirməklə, xalqlar arasın
demişdi:“Onlar böyük işlər gör
da nifaq və kin-küdurət yaratmaq
məyə qadir deyillər, böyük işlər
la sülh və birgəyaşayış dini olan
böyük qurbanlar tələb edir, onlar
xristianlığa ləkə gətirib. Katolikosun
isə qorxaqdırlar”.
bütün fəaliyyəti Rusiya dövləti və
S.S.Davityan cavabında bildir
rus
xalqının əleyhinə yönəlib, onla
mişdi ki, Ermənistan əhalisinin
ra xaincəsinə arxadan zərbə vurub.
çıxışları Bakı ermənilərinin və
Bü
tün bunlar bir daha təsdiq edir
ziyyətinə mənfi təsir edə bilər. Bu
ki, həm XIX əsrin sonlarında, həm
zaman kilsə xadimləri soyuqqan
də indi erməni kilsəsi sülh yarat
lılıqla belə söyləmişdilər: “Burada
maqdan çox uzaq olub. Ona görə də
qorxulu heç nə yoxdur, onları (Bakı
katolikos II Qareginin çağırışından
erməniləri nəzərdə tutulur – M.Q.)
təəccüblənmək lazım deyil. Onun
qurban vermək olar”.
müvafiq çağırışı erməni kilsəsinin
Bu, bir daha təsdiq edir ki, Ba
əsrlər boyu formalaşmış ənənəsinin
kıda 1990-cı ilin sonlarında təxri
ye
ni şəraitdə davam etdirilməsidir.
batın törədilməsində erməni kilsə
Dünyanın xristian xalqlarının, o
si bilavasitə iştirak edib. İnsanların
cümlədən Rusiyanın və rus xalqının
qanı və acıları erməni kilsəsinin
bunu görməsi zamanıdır.
üstündədir.
nayıb. 1988-ci ilin fevralında Sum
qayıtda təxribatın törədilməsində
erməni kilsəsinin özünəməxsus pa
yı vardır. Həmçinin Bakıda 1990-cı
ilin sonlarında törədilən təxribatda
da erməni kilsəsinin müəyyən rolu
olub. Bununla bağlı ən mötəbər
mənbələrdən birində yazılır ki,
1988-ci il martın 8-10-da Bakıdakı
erməni kilsəsinin dyakonu (aşağı
rütbəli keşiş - M.Q.) S.S.Davityan
Eçmiədzinə gedərək katolikos I
Vazgenin qəbulunda olmuş, son
ra isə ieoromonaxlar İsaxanyan,
Mkrtçyan və dyakon Matevosyan
ilə görüşmüşdü. Söhbətlər zamanı
Matevosyan Bakı və Sumqayıtdakı
şəraitlə maraqlanmış, Bakı ermə
nilərinin Dağlıq Qarabağ məsə
ləsində bitərəf mövqe tutmasının
səbəblərinə dair suallar verərkən
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Vətən Müharibəsinin
informasiya seqmenti

Elşad Mirbəşir oğlu
Milli Məclisin deputatı,  siyasi elmlər doktoru, professor

Məşhur avstriyalı hərb nəzəriyyəçisi
Karl Fon Klauzevits yazırdı ki, hər çağın
özünəməxsus müharibəsi olur. Bu tezis
dən irəli gələrək, tarixin müxtəlif dövrlə
rində baş verən müharibələrin müqayi
səli təhlilini aparsaq, görərik ki, müasir
zamanda “informasiya məkanı” anlayışı
spesifik bir fenomen olaraq diqqəti cəlb
edir. Yeni nəsil müharibələri tədqiq edən
alimlərin yekun qənaəti ondan ibarətdir
ki, informasiya müstəvisində təhlükəsiz
liyi təmin etmədən təcavüzkarı tamamilə
ram etmək mümkünsüzdür. Yaxud da
müharibənin yalnız səngərlərdə aparıldı
ğını düşünən dövlətlər arzu etdikləri tam
qələbəyə heç vaxt nail ola bilməyəcəklər.
Dolayısı ilə informasiya təhlükəsizliyi hər
bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin ən va
cib və strateji halqası hesab olunmalıdır.
İnformasiya təhlükəsizliyinin zəruri
liyindən söhbət gedirsə, deməli, infor
masiya sferası da müharibələrin təzahür
etdiyi əsas məkanlardan birinə çevrilir və
beləliklə, leksikonumuza “informasiya
müharibəsi” adlı bir məfhum daxil olur.
Kommunikasiya texnologiyalarının sü

rətlə inkişaf etdiyi bir çağda yaşadığımız
üçün yeni nəsil müharibələri informa
siya faktoru olmadan təsəvvür etmək
mümkünsüzdür. Bir sözlə, Klauzevitsin
paradiqmasından çıxış etsək, müasir
dövrdə müharibələrin özünəməxsusluğu
informasiya amilinin artan rolu ilə izah
oluna bilər.
İnformasiya məkanında qarşıdurma 2
istiqamətdə özünü göstərir:
1) qlobal informasiya məkanında
effektiv mübarizə alətlərindən isti
fadə edərək düşmənin beynəlxalq
imicini korlamaq;
2) öz milli informasiya məkanını düş
mənin təxribatlarından qorumaq.
Hər iki halda prosesin peşəkarlıqla
idarə olunması birbaşa müharibənin nəti
cələrinə təsir göstərir.
Təəssüfl ə qeyd etməliyik ki, Azərbay
can xalqı 30 ildən artıq müddət ərzində
dünyanın ən mənfur dövlətinin təca
vüzkarlıq siyasətinin obyekti olub. Ötən
dövrə qısa tarixi səyahət etsək, görərik
ki, Ermənistan dövlətinin apardığı işğal
siyasəti təkcə Azərbaycan xalqına qarşı
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etnik təmizləmə, terror və ərazi işğalı ilə
məhdudlaşmayıb, eyni zamanda, bu kimi
mənfur əməlləri ört-basdır etmək və hətt a
bu əməlləri daha geniş miqyasda reallaş
dırmaq məqsədi ilə qlobal informasiya
məkanında ölkəmizə qarşı çoxistiqamətli
təxribat strategiyasını özündə ehtiva edir.
Hələ ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
aşkar şəkildə işğala və etnik təmizləməyə
məruz qaldığı halda dünya ictimaiyyəti
nin qınaq obyektinə tuş gələn, ermənilərə
qarşı guya dözümsüz yanaşma itt ihamı
ilə üz-üzə qalan Azərbaycan xalqı o vaxt
lar yarıtmaz informasiya siyasətinin ən
ağır nəticələrini yaşamışdı. ABŞ Konq
resinin “Azadlığı müdafiə aktı”na etdiyi
907-ci düzəliş isə həmin dövr informasiya
siyasətimizin qara ləkəsi olaraq indi də
hüquqi qüvvəsini saxlamaqdadır.
2003-cü ildə xalqın mütləq əksəriyyə
tinin dəstəyi ilə Prezident seçilən cənab
İlham Əliyevin qarşısında dayanan ən
mühüm vəzifələrdən biri də ölkəmizin
qlobal informasiya məkanındakı mövqelə
rini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq
və erməni lobbisinin bir əsrdən çox zaman
müddətində yaratdığı mifləri darmada
ğın etməyə nail olmaq idi. Dövlətimizin
başçısı  cəmi 17 ilə bu ümdə məqsədini la
yiqincə reallaşdırmağa müvəff əq oldu. 100
illik erməni yalanları bütün dünyaya ifşa
edildi, Azərbaycanın haqlı mövqeyi bütün
beynəlxalq dairələr tərəfindən qəbul olun
du və işğalçı öz həqiqi adı ilə çağırılmağa
başladı. Söz yox ki, bu istiqamətdə qət olu
nan yolun final mərhələsi şanlı zəfərimizlə
sonuclanan 44 günlük müharibə idi.
İnformasiya strategiyası uzunmüd
dətli perspektivə söykəndiyi üçün Vətən
Müharibəsinin informasiya cinahında
qazandığımız nailiyyətlərin təhlilinə keç
məzdən əvvəl ötən 17 ilin qısa icmalına
diqqət yetirək. Nəzərə alaq ki, 44 günlük
proses həm də özü bir nəticə idi - 17 illik
prinsipial, ardıcıl, müdrik və məqsədyön
lü siyasətin nəticəsi...

MEDİA
Prezidentlik fəaliyyətinin ilk dövr
lərindən etibarən cənab İlham Əliyev
bütün müsahibə və çıxışlarında münaqi
şənin tarixi və hüquqi əsaslarının təhlil
olunmasına geniş yer ayırdı. Elə bir
beynəlxalq platforma qalmadı ki, orada
Azərbaycanın haqq davası ilə bağlı tarixi
həqiqətlər səslənməsin. Bütün aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın əda
lətli mövqeyini dəstəkləyən qərar və qət
namələr qəbul etdilər. BMT Baş Assamb
leyası, hətta Avropa Şurası və Avropa
Parlamenti kimi anti-Azərbaycan möv
qeləri ilə seçilən qurumlar da Azərbayca
nın effektiv informasiya strategiyasının
sayəsində münaqişə ilə bağlı ədalətli qət
namələr qəbul etmək məcburiyyətində
qaldılar. Azərbaycan 2011-ci ildə Qoşul
mama Hərəkatına üzv olmaq istəyəndə
bunun heç də doğru addım olmadığını
irəli sürən dairələr var idi, amma bu
təşkilat çərçivəsində ölkəmizin apardığı
informasiya siyasəti olduqca səmərəli
nəticələrə gətirib çıxardı. Dünyanın 120
ölkəsinin birləşdiyi bu nəhəng təsisat bü
tün toplantılarında Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyən
sənədlər qəbul etdi. Yeri gəlmişkən, Və
tən Müharibəsi davam edərkən 19 və 29
oktyabr tarixlərində BMT Təhlükəsizlik
Şurasında Azərbaycanın maraqlarına
qətiyyən cavab verməyən, ədalətsiz bir
sənədin qəbulu müzakirə edilirdi. Məhz
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı
üzvü olaraq qazandığı dost ölkələrin
təşəbbüsləri sayəsində həmin sənədlər
qəbul edilmədi. Azərbaycan böyük mü
səlman dünyasını münaqişə həqiqətləri
ilə davamlı şəkildə məlumatlandırdı.
İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində
aparılan uğurlu fəaliyyət nəticəsində
Ermənistanı açıq şəkildə işğalçı ölkə kimi
təqdim edən sənədlər qəbul edildi. Düş
mənin dini abidələrimizə qarşı törətdiyi
təhqiramiz davranışları tutarlı faktlarla
müsəlman aləminə yayıldı. Azərbaycan
Prezidentinin “Məscidləri dağıdan ölkə
heç vaxt müsəlman ölkələrinin dostu
ola bilməz” tezisi müsəlman dünyasın
da əhəmiyyətli əks-səda doğurdu və bu
gün bəzi kiçik istisnaları çıxmaq şərti ilə
Ermənistanın İslam aləminə qapısı bağlı
vəziyyətdədir.

Ermənistanın dünyaya təqdim etdi
yi mifologiya darmadağın edildi. Real
tarixi faktlara söykənərək əsaslandırıldı
ki, ermənilər müxtəlif ölkələrin geosi
yasi ambisiyalarının nəticəsi olaraq son
200 ildə Qarabağ ərazisinə köçürülüblər.
Heydər Əliyev Fondunun qlobal miqyas
da apardığı səmərəli təbliğat sayəsində 13
ölkə Xocalı soyqırımını soyqırım cinayəti
kimi rəsmən tanıdı. Bütün dünya həqi
qətin kimin tərəfində olduğundan, kimin
təcavüzkar, kimin sülhpərvər missiya
daşıdığından agah oldu. Dünya Ermənis
tan dövlətinin faşist mahiyyətini bütün
çılpaqlığı ilə gördü.
17 il ərzində informasiya müstəvisin
də aparılan bu əzmkar milli mübarizənin
nəticələri 44 günlük Vətən Müharibəsinin
gedişatında bariz şəkildə özünü göstərdi.

Döyüşlərin ilk günündən etibarən Prezi
dent İlham Əliyev Azərbaycan xalqının
informasiya cəbhəsinin komandanı kimi
müharibə ilə bağlı ədalətli və obyektiv
beynəlxalq ictimai rəyin formalaşması
üçün son dərəcə yüksək bacarıq və prin
sipiallıq nümayiş etdirdi. Şanlı ordumu
zun zəfər yürüşünün beynəlxalq hüquqa
söykəndiyi reallığı dünya ictimaiyyətinə
təlqin olundu. Müharibənin ilk həftələrin
də dünya ictimaiyyəti balanslı və istisna
hallarda ermənipərəst mövqe ilə yadda
qalırdısa, zamanla bu balans əhəmiyyətli
dərəcədə Azərbaycanın xeyrinə dəyişdi.
Söz yox ki, informasiya bumundakı bitə
rəfliyin Azərbaycanın xeyrinə dəyişməsi
bilavasitə Prezident İlham Əliyevin xarici
kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi
müsahibələrlə bağlı idi. Ölkə Prezidenti
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cavab ola bilməzdi. Şübhəsiz ki, Prezident
İlham Əliyevin xarici jurnalistlər qarşısın
da təmkinli duruşu və məntiqi cavabları
həmin media qurumlarının çoxmilyonlu
izləyicilərinin düşüncələrinə də təsirsiz
qala bilməzdi. Əslində, prioritet məqsəd
də bundan ibarət idi. Cənab Prezident
jurnalistlərin qıcıqlandırıcı və qərəz dolu
sualları qarşısında müdriklik sərgiləməklə
həmin KİV-lərin tamaşaçı kontingentinə
kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu, ən
əsası hərbi təxribatın kim tərəfindən törə
dildiyini dərk etmək və hadisələri düzgün
qiymətləndirmək imkanı yaratmış oldu.
Düşmən müharibə dövründə çox qəd
dar və qeyri-insani addımları ilə yadda
qaldı. Azərbaycan cəmiyyətində qorxu və
narahatlıq yaratmaq məqsədi ilə Gəncə
və Bərdə şəhərlərində sivil hədəfl ərin
vurulması nəticəsində on
larla mülki vətəndaşımız
Prezident İlham Əliyev təkbaşına dünya er
həyatını itirdi. Doğrudur,
məni təşviqatşəbəkəsi ilə savaşdı və qalib
Azərbaycan mülki insan
lara yönəlmiş bu terror
gəldi. Hər iki cəbhədə komandanlığı yüksək
əməllərinin qisasını döyüş
peşəkarlıqla həyata keçirərək düşmənin bü
meydanında artıqlama
tün cinahlarda diz çökməsini təmin etdi.
sı ilə aldı, amma eyni
zamanda, Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyinin bu terror akt
lobbisinin mətbəxindən çıxmış jurnalistlə
larına görə dünyada ifşa olunması üçün
rin qərəzli suallarına, jurnalist etikasından
məqsədyönlü və eff ektiv addımlar atıldı.
uzaq davranışlarına və sanki prokuror
Hadisədən dərhal sonra dünyanın ən
ritorikası ilə çıxış etmələrinə baxmayaraq,
nüfuzlu telekanallarının hadisə yerindən
Azərbaycan Prezidenti peşəkar siyasətçi
reportajlar hazırlaması təmin edildi, er
yə, dünya səviyyəli liderə xas böyük səbir,
məni terrorizmi bir anın içərisində dünya
qətiyyət, soyuqqanlılıq nümayiş etdirdi,
mətbuatının manşetinə daşındı. Bundan
həmin “jurnalistlərə” sözün əsl mənasında
başqa ölkəmizdə akkreditə olunmuş xari
tarix, etika və  beynəlxalq hüquq dərsi keç
ci diplomatların sözügedən ərazilərə sə
di. Bu mənada, cənab Prezidentin Alma
fərləri təşkil olundu, onlara Ermənistanın
niyanın “ARD” televiziyasına müsahibəsi
terror siyasətinin nəticələri əyani şəkildə
xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Jurnalistin
nümayiş etdirildi. Beləliklə, ötən əsrin
ermənipərəst ruhda suallarına dövlətimi
90-cı illərinin əvvəllərindəki vəziyyətdən
zin başçısı təmkin və rasional məntiqlə
fərqli olaraq dünya erməni terrorizmi
cavab verdi. Prezident İlham Əliyev çox
nin real simasını əyani şəkildə görə bildi.
səlis şəkildə izah etdi ki, Dağlıq Qarabağın
Beynəlxalq mətbuatın erməni faşizmi ilə
Azərbaycan üçün önəmi onun resurs
bağlı dərc etdiyi məqalələr düşməni çaş
larına görə deyil, bu ərazi bizim üçün
qın vəziyyətə saldı, çünki onlar elə zənn
milli qürur, ədalət və beynəlxalq hüquq
edirdilər ki, birinci Qarabağ savaşında
məsələsidir. Bu cavab həmin jurnalistin
olduğu kimi yenə də müharibə cinayət
timsalında bütün qlobal erməni şəbəkəsi
lərini ört-basdır edə biləcəklər. Amma
nə “master-klass” üslubunda bir dərs idi.
belə olmadı, çünki Azərbaycan həmin
Xüsusən də əlində həmişə demokratiya və
Azərbaycan deyil... Ermənistan bizim real
insan haqları kimi məfh umları bayraq tu
hərbi imkanlarımızı düzgün qiymətləndi
tan Qərb siyasi dairələrinə bundan tutarlı

nin bu müsahibələri Vətən Müharibəsində
Azərbaycanın informasiya savaşının ən
təsirli silahına çevrilmişdi. Ön cəbhədə
olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev öl
kəmizin informasiya cəbhəsində apardığı
mübarizəyə də layiqincə komandanlıq
edərək münaqişə ilə bağlı real mənzərə
ni, Azərbaycan xalqının haqlı mövqeyini
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdır
dı. Bütün dünya münaqişə həqiqətlərini
Azərbaycanın birinci şəxsinin dilindən
eşitdi. Nəzərə alaq ki, dövlət başçımızın
müsahibə verdiyi media qurumlarının
böyük bir qismi ötən dövrlər ərzində an
ti-Azərbaycan mövqeyi ilə seçiliblər. Belə
liklə, Prezident İlham Əliyev məhz həmin
kütləvi informasiya vasitələrinə müsahi
bə verməklə bir növ düşmənin təxribat
planlarını alt-üst edirdi. Qərbdəki erməni
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rə bilmədiyi kimi, informasiya məkanın
dakı gücümüzə də bələd olmamışdı.
Prezident İlham Əliyev təkbaşı
na dünya erməni təşviqatşəbəkəsi ilə
savaşdı və qalib gəldi. Hər iki cəbhədə
komandanlığı yüksək peşəkarlıqla həyata
keçirərək düşmənin bütün cinahlarda diz
çökməsini təmin etdi. Ermənistan hərb
meydanında olduğu kimi, informasiya
məkanında da rüsvayçı məğlubiyyətə
düçar oldu. Cənab Prezidentin səsləndir
diyi real statistik rəqəmlər, münaqişənin
tarixi kökləri ilə bağlı irəli sürdüyü tutarlı
faktlar və arqumentlər, nümayiş etdirdiyi
əzmkarlıq, qətiyyət və prinsipiallıq Azər
baycana münasibətdə qərəzli beynəlxalq
ictimai rəyin tədricən dəyişərək obyektiv
məzmun kəsb etməsini şərtləndirdi. Bu
müsbət tendensiya müharibənin gedişa
tında hazırlanan beynəlxalq hesabatlarda
aydın şəkildə təsbit olundu. Əməliyyatla
rın ilk günlərində qlobal erməni şəbəkə
sinin əlində alətə çevrilən, Ermənistanın
hərbi cinayətlərini görməzdən gələn və
hətta Azərbaycan üzərinə əsassız itt iham
lar qoyan “İnsan haqlarının müdafiəçisi”
(“Human Rights Watch”), “Beynəlxalq
amnistiya” (“Amnesty İnternational”)
kimi beynəlxalq təsisatlar Azərbaycan
Prezidentinin faktoloji çıxışlarından sonra
obyektiv hesabatlar hazırlamaq məc
buriyyətində qaldılar. Bir qayda olaraq
Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi ilə
seçilən sözügedən qurumların son hesa
batlarında Ermənistanın 44 günlük müha
ribədə törətdiyi hərbi cinayətlər barədə
təfsilatlı məlumatlar əks olunmuşdur.
Bu hesabatlar həm də gələcəkdə erməni
cinayətlərinin daha böyük miqyasda ifşa
olunması baxımından presedent rolunda
çıxış edə bilər.
Bütün bunlar qlobal informasiya mə
kanında dövlətimizin apardığı eff ektiv
mübarizəni xarakterizə edir. Lakin pro
sesin bir də daxili seqmenti var idi. Yuxa
rıda da qeyd etdiyimiz kimi, informasiya
müharibəsinin digər əsas istiqamətini
milli informasiya məkanını xarici təhdid
lərdən qorumaq təşkil edir. Tədqiqatçı
ların gəldiyi ümumi qənaətə görə, hibrid
təhdidlərə qarşı ən eff ektiv mübarizə cə
miyyəti fasiləsiz informasiya axını ilə tə
min etmək və informasiya mərkəzlərinin
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Ermənilər müharibənin gedişatı ilə bağlı məlumat almaq üçün Azərbaycan Prezidentinin çıxışını izləyirlər

koordinasiyalı fəaliyyətini təşkil etmək
dir. Bu xüsusda, düşmənin informasiya
məkanımıza mümkün təhdidlərinin qar
şısını almaq üçün ilk növbədə cəmiyyətin
informasiya ilə təminatındakı boşluqları
aradan qaldırmalı idik. Buna görə də
müharibənin ilk günündən etibarən cə
miyyətin informasiya ilə təminində məsul
qurumların vahid mərkəzdən eff ektiv
koordinasiyası təşkil edildi. İnsanlarımız
cəbhədə baş verən hadisələrlə bağlı eti
barlı kanallar vasitəsilə operativ şəkildə
məlumatlandırıldı. Aparılan eff ektiv
təbliğat nəticəsində hər bir azərbaycanlı
özünü arxa cəbhənin əsgəri hesab etdi.
İnformasiya strategiyası elə qurulmuşdu
ki, hər kəs özünü bu sahədə məsul bir
şəxs qismində görür, dezinformasiyalara,
təxribat xarakterli məlumatların yayılma
sına qarşı bütün gücünü səfərbər etməyə
çalışırdı. Cəmiyyətimizdə unikal bir həm
rəylik ruhu hökm sürürdü. Söz yox ki, bu
prosesin hərəkətverici qüvvəsi Prezident
İlham Əliyevin xalqa mütəmadi müra
ciətləri idi. Bu müraciətlər xalqın birlik
rəmzinə çevrildi. Cənab Prezidentin bu
çıxışlarından götürülən sitatlar uşaqdan
böyüyə hər kəsin dilində əzbərə çevril
mişdi. Dövlət başçısının müraciətləri cə
miyyətin nəzərində ən etibarlı informasi
ya mənbəyi hesab olunduğuna görə onun

hər bir çıxışı milyonlarla azərbaycanlını
televiziya qarşısına yığırdı. Hətta vəziy
yət o həddə çatmışdı ki, öz dövlətinin
informasiya resurslarına etibar etməyən
ermənilər müharibənin gedişatı ilə bağlı
məlumatları Azərbaycan Prezidentinin
çıxışlarını izləməklə əldə edirdilər. “Də
mir yumruq” birliyi sanki cəmiyyətimizin
bütün sahələrini əhatə etmişdi. Bütün
vətəndaşlarımız, dünya azərbaycanlı
ları vahid milli ideya ətrafında o qədər
sıx birləşdi ki, düşmənin bütün pozucu,
təxribat xarakterli cəhdləri fiasko ilə nəti
cələndi. Xalqımızı qələbəyə kökləyən bu
müraciətlər cəmiyyətdə birləşdirici funk
siya yerinə yetirərək düşmənin təxribat
planlarını alt-üst etdi.
Vətən Müharibəsi dövründə ölkəmi
zin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiy
yətinə çatdırılması və cəmiyyətimizdə
həmrəylik ruhunun möhkəmlənməsində
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın da rolu danılmazdır. Mehri
ban xanım Əliyevanın milli mücadiləmiz
uğrunda etdiyi vətənpərvər çağırışlar hər
bir azərbaycanlını sosial şəbəkə plat
formalarında mübarizəyə səfərbər etdi.
Hələ İyul hadisələrindən sonra Mehriban
xanımın gəncliyə xitab edən  aşağıdakı
müraciəti müharibə günlərində minlərlə
gəncin ideoloji güc və ilham mənbəyinə

çevrilmişdi: “Hər birimizin borcu Azər
baycanın mövqeyini müdafiə etməkdir.
Nəinki döyüş meydanında, həm də kom
püter qarşısında. Unutmayaq ki, bu gün
biz bir amalımız olan millət, xalqıq. Bizə
zəfər lazımdır. Hamımız üçün bir qələbə.
Qalib gələn isə gücü birlik, ağıl və iradə
ilə möhkəmlənən olur”.
Tərəddüdsüz deyə bilərik ki, Azər
baycan informasiya müharibəsinin bütün
komponentlərinə görə qarşı tərəfi geridə
qoydu. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm
də daxili seqmentdə düşmənin bütün
mümkün təhdidləri neytrallaşdırıldı. Ötən
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən fərqli
olaraq dünya mətbuatı həqiqətləri tirajladı,
ölkəmizə qarşı qarayaxma kampaniyasının
tribunasına çevrilmiş bəzi qlobal KİV-lər
belə hadisələri gerçəkliyə və beynəlxalq
hüquqa uyğun işıqlandırdı. Hətta bəziləri
Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə
etdi. Saxta erməni təbliğatı isə Azərbaycan
Prezidentinin ardıcıl və prinsipial siya
səti nəticəsində darmadağın edildi. Milli
informasiya məkanımız düşmən təxribat
larından etibarlı şəkildə mühafizə olundu.
Beləliklə, milli liderin bütün keyfiyyətləri
nə malik olan cənab Prezident İlham Əli
yevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Vətən
Müharibəsinin informasiya seqmentində
də tarixi zəfər qazandı.
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Rusiya-Azərbaycan əlaqələri
bundan sonra da uğurla davam edəcək

“Milli Məclis” jurnalının qonağı Rusiya Federasiyasının Ros
sotrudniçestvo nümayəndəliyinin - Rusiya İnformasiya və
Mədəniyyət Mərkəzinin Azərbaycan üzrə rəhbəri Zin
nurov İrek Xaydaroviçdir.
Qeyd edək ki, İrek Zinnurov 2016-cı ildən Rusiya Dövlət Du
masının deputatı və hakim Vahid Rusiya Partiyasının üzvü
olub və Bakıda yeni vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar millət vəkili
səlahiyyətlərinə xitam verilib. Siyasi fəaliyyətə başlamazdan
öncə isə müsahibimiz olimpiya oyunlarının ikiqat prizyoru,
Dünya və Avropa çempionatının qalibi, su polosu üzrə əmək
dar idman ustası olub. Dumadakı fəaliyyəti ilə əlaqədar dəfə
lərlə ölkəmizə səfər edib. Azərbaycanda işləmək seçimi də bu
təəssüratlarla bağlıdır.
Qurumun fəaliyyətinə gəldikdə isə Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən Rossotrudniçestvonun nümayəndəliyinin - Rusiya
İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzinin Bakıda açılışı 2009-cu
ilin martında baş tutub. 2011-ci ilin yanvarında isə mərkəzin
yeni binasının açılışı olub. Mərkəzin fəaliyyəti Rusiya Federa
siyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında mədəniyyət, təhsil,
elmi-texniki və informasiya sahələrində əlaqələrin inkişafın
dan ibarətdir.
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- İrek Xaydaroviç, sizi Milli
Məclisdə salamlayırıq. Bil
diyimiz kimi, Rossotrudni
çestvo təşkilatında fəaliyyət
göstərmək üçün siz Rusiya
Dumasındakı fəaliyyətinizə
xitam vermisiniz. Deputat
mandatından imtina etməyi
nizə nə səbəb oldu?
- İnsan daim inkişaf edərək,
özü üçün yeni sahələr kəşf etmə
lidir. Bu səbəbdən də mən özümü
yeni, məni maraqlandıran  sahədə
sınamağa qərar verdim. Rossot
rudniçestvo nümayəndəliyinin
rəhbərliyinə keçməmişdən öncə
Rusiya Federasiyası Dövlət Duma
sının MDB məsələləri, Avrasiyaya
inteqrasiya və həmvətənlərlə əla
qələr üzrə komitənin üzvü olmu
şam. Fəaliyyətimlə əlaqədar MDB
ölkələrində sıx-sıx işçi  səfərlərdə
olurdum, eləcə də seçkilərdə mü
şahidəçi qismində iştirak edirdim.
- Qeyd etdiyiniz kimi, MDB
dövlətləri ilə yaxından tanış
sınız və bu ölkələrin xüsusiy
yətlərinə bələdsiniz. Amma
hər şeyə rəğmən siz Azər
baycanı seçdiniz. Ölkəmiz
sizi nə ilə cəlb etdi?
- Bundan əvvəl Rusiya Fede
rasiyasının Dövlət Dumasında
Rusiya-Azərbaycan parlament
lərarası dostluq qrupunun üzvü
kimi Azərbaycan üzrə əlaqələrə
cavabdeh idim. O zaman Azər
baycan tərəfindən qrupun rəhbəri
indiki Birinci vitse-spiker Əli Hü
seynli idi, hazırda isə bu missiyanı
millət vəkili Nizami Səfərov yerinə
yetirir. Dostluq qrupunun üzvləri
daim çox aktiv və məhsuldar çalı
şıblar.

ƏMƏKDAŞLIQ
Azərbaycanın paytaxtı müasir
həyatla bərabər özündə  ölkənin
zəngin milli mədəniyyətini birləş
dirir. Mən Azərbaycana işçi səfər
lərim zamanı Mingəçevir şəhə
rində də olmuşam, respublikanın
digər  regionları ilə  də tanışlığımı
davam etdirmək istərdim.  
Sizin ölkəniz bütün sahələrdə
dinamik və uğurla inkişaf edir,
çox mühüm nailiyyətlər əldə olu
nur. Dövlət başçısı İlham Əliyev
Azərbaycana məharətlə rəhbərlik
edir və öz xalqına böyük uğurlar
qazandırır.
- Rusiya ilə Azərbaycan əmək
daşlığına dair konkret
müəyyənləşdirilmiş hansı
istiqamətlər mövcuddur və
münasibətlərin gələcək in
kişafı üçün sizin planlarınız
nədən ibarətdir?
- Qarşılıqlı anlaşma, yüksək
səviyyəli dövlət dəstəyi və dərin
köklərə malik dostluq əlaqələri
əməkdaşlığımızın  bundan sonra
da uğurla inkişaf etməsinə imkan
yaradır. Dövlətlərimiz arasında
çoxsaylı ikitərəfli razılaşmalar
imzalanıb, eləcə də bir sıra birgə
layihələr işlənilir.
Rossotrudniçestvo nümayəndə
liyinin Azərbaycandakı fəaliyyəti
mədəniyyət, elm və təhsil, gənclik
və idman, eləcə də rusiyalı soydaş
larımızın burada dəstəklənməsinə
yönəlib.
Məlumdur ki, Rusiyada azər
baycanlıların böyük çoxluğu  kimi,
Azərbaycanda da çoxsaylı rus
diasporu var. Beləliklə, biz bu
istiqamətlərin uğurlu inkişafını
planlaşdırırıq.
- Öz torpaqlarını işğaldan
azad edən Azərbaycan hazır
da postmüharibə dönəmini
yaşayır. Bu isə yeni siyasi-iq
tisadi şərait diktə edir. Hazır
kı vəziyyətdə əməkdaşlığın
perspektivlərini necə dəyər
ləndirirsiniz?

Azərbaycan Dillər Universitetinin rəhbərliyi ilə Bakıdakı Rusiya İnformasiya və
Mədəniyyət Mərkəzi arasında işgüzar görüş

Azərbaycanda “Rus dilinin səfirləri” təhsil layihəsi

- Məlum olduğu kimi, bu il
yanvarın 11-də Rusiyanın paytaxtı
Moskvada Rusiya, Azərbaycan və
Ermənistan liderlərinin iştirakı ilə
görüş keçirildi. Bu görüşün əsas
aspekti humanitar yardım idi; da
ha dəqiq desək, müharibənin baş
verdiyi ərazilərin mülki vətəndaş
larının normal həyata qayıtmasını
bərpa etmək. Humanitar yardım

mərkəzi məhz bununla məşğul
dur. Rusiya Federasiyasının Pre
zidenti Vladimir Putinin tapşırığı
ilə regiona 800 ton tikinti-inşaat
materialları, 1,5 milyon humanitar
yük gətirilib. Nəqliyyat kommu
nikasiyalarının açılması regionun
inkişafına yeni təkan verməklə
bərabər, yeni iqtisadi imkanlar
açacaqdır.
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Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığın
inkişafına dair fəaliyyət planı hazırlayacaq
Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyinə görə Ermənistanı indiyədək tanımayan Pakistan 44 günlük Və
tən Müharibəsində də qardaşlığını bir daha nümayiş etdirdi. Ölkələrimiz arasında siyasi-strateji mü
nasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. Cari ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının
xarici işlər nazirinin Pakistana səfəri çərçivəsində də bir çox önəmli sənədlər imzalandı. Bütün bunlar
və Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin gələcək perspektivləri barədə suallarımızı Pakistanın Azər
baycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Bilal Haye cavablandırır.
- 2021-ci il yanvarın 13-də İslama
badda Azərbaycan, Pakistan və
Türkiyə xarici işlər nazirlərinin
üçtərəfli dialoqunun ikinci gö
rüşü keçirildi. Görüşün sonun
da qəbul edilən bəyanat hər üç
ölkənin gələcək əməkdaşlığının
daha da gücləndirilməsinə və
əlaqələrin koordinə edilməsinə
yönəlib. Bu istiqamətdə konkret
hansı addımlar atılacaq?
- Pakistan məmnuniyyət hissi ilə
Azərbaycan və Türkiyə xarici işlər

nazirlərinin iştirakı ilə üçtərəfl i dialo
qun ikinci iclasına ev sahibliyi etmişdir.
İclasın sonunda qəbul olunmuş İslama
bad Bəyannaməsi iddialı və gələcəyə
yönəlmiş bir sənəddir. O, üç qardaş ölkə
arasında siyasi, təhlükəsizlik, müdafiə,
iqtisadiyyat, ticarət və sərmayə kimi
sahələrdə daha da geniş əməkdaşlığa və
koordinasiyaya çağırır. İslamabad Bə
yannaməsi müvafiq nazirlərin Cammu
və Kəşmir, Kipr və Dağlıq Qarabağ kimi
ümumi maraq kəsb edən məsələlərə
qeyd-şərtsiz dəstəyini təsdiqləyir. İqtisa
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di əməkdaşlıq kontekstində İslamabad
Bəyannaməsi üç ölkənin müvafiq nazir
liklərini tarif və tarifdən kənar əngəllə
rin azaldılması, bank sektorları arasında
koordinasiyanın yaxşılaşdırılması və
qarşılıqlı investisiyaların qorunması ilə
bağlı konkret tövsiyələri olan möhkəm
bir Fəaliyyət Planı hazırlamağa çağırır.
Analoji olaraq bəyannamə regional,
ticarət, enerji və humanitar əlaqələr, təh
sil, sosial və mədəni mübadilə də daxil
olmaqla genişləndirilmiş əməkdaşlığı
təşviq edir. Ümid edirəm ki, üç ölkənin

SƏFİR
müvafiqnazirlikləributəlimatlarınəzə
rəalıbonlarınhəyatakeçirilməsiüçün
hərtərəfiplanlarhazırlayacaqlar.
- Azərbaycan-Pakistan ikitərəfi
münasibətlərinin gündəliyində
hərbi əməkdaşlığın inkişafı ilə
bağlı nə kimi planlar mövcuddur?
PakistanAzərbaycanınmaraqlarına
hörmətgöstərərəkdünyadaErmənista
nıtanımayanyeganəölkədir.Pakistan
VətənMüharibəsindəqardaşAzərbay
canxalqınaardıcılolaraqdiplomatikvə
mənəvidəstəkgöstərmişdir.Müdafiə
sahəsindəəməkdaşlıqAzərbaycanla
münasibətlərimizinvacibsütunudur.
PakistanAzərbaycanəsgərlərinəhərbi
strategiyavətaktikalarhaqqındalazımi
təlimlərverməyəhazırdır.Birbirinin
müasirdöyüşlərdəkitəcrübələriniöy
rənməkməqsədiiləəməkdaşlığıdərin
ləşdirməküçündəplanlarvar.
- Azərbaycanla Pakistan arasında
siyasi münasibətlər yüksək səviyyədədir, lakin iqtisadi və ticarət
sahəsində mövcud vəziyyət buna
adekvat deyil. Bu istiqamətdə
böyük perspektivlər vəd edən
potensiallar barədə nə deyə bilərsiniz?
Sizdoğruolaraqqeydetdinizki,
ticarətvəiqtisadimünasibətlərdəhələ
görüləsiçoxişvar.2020ciilindekabr
ayınınsonhəftəsindəölkələrimiziniq
tisadiyyatnazirlikləriarasındaikitərəfi
ticarətvəsərmayələrinartırılmasına
yönəlmişmüxtəlifvariantlarımüzakirə
etməküçünonlayngörüşkeçirilmişdir.
İkitərəfarasındaG2GvəB2Bmodel
ləriüzrəqarşılıqlıəlaqələridahada
sıxlaşdırmaqüçünBirgəRəqəmsalİş
Forumununyaradılmasıbarədərazılıq
əldəedilmişdir.Ümidvarıqki,yaxın
gələcəkdəkoronaviruspandemiyasının
məhdudiyyətləriləğvedildikdənsonra
ikitərəfiticarətvəinvestisiyaimkan
larınıaraşdırmaqüçünhərikitərəfin
ticarətnümayəndəheyətlərininqarşılıq
lısəfərlərinitəşkiledəbiləcəyik.
Mənimfikrimcə,digərmühümsahə
Azərbaycanınazadedilmişərazilərində

yenidənqurmaişlərindəəməkdaşlıqdır.
PakistanşirkətləriAzərbaycanagəlmək
vəbuərazilərdəinfrastrukturuninkişafı
üçüntələbolunangenişmiqyaslıbərpa
işlərinətöhfəverməkistəyərlər.
- Elə Azərbaycan da işğaldan azad
edilmiş torpaqlara həyat vermək
və rifah gətirmək üçün ilk növbədə Pakistan kimi dost ölkələrin
iştirakında maraqlıdır. Pakistan
bu yöndə hansı işlər həyata keçirə bilər?
Əvvəldəqeydetdiyimkimi,həm
PakistanHökuməti,həmdəşirkətləri
Azərbaycandayenidənqurmavəinkişaf
işlərindəiştiraketməkdəmaraqlıdır.
Azərbaycanınxariciişlərnaziri2021ciil
yanvarayınınikincihəftəsindəkisəfəri
zamanıbuperspektivdəİslamabadda
bəzivacibgörüşlərkeçirmişdir.Səmimi
qəlbdənümidedirikki,yaxınaylardavə
illərdəbuvacibəməkdaşlıqreallığaçev
riləcəkvəikitərəfiəlaqələrimizindaha
damöhkəmlənməsinəköməkedəcəkdir.
- Qarabağ savaşının Azərbaycanın
qələbəsi ilə başa çatmasından
sonra Mehri dəhlizinin açılması yeni bir beynəlxalq tranzit
nəqliyyat xəttinin işə düşməsi
deməkdir. Bu yeni kommunikasiya xəttinin Pakistana və qonşu
regiona nə kimi faydası vardır?
İcazəverin,Azərbaycanhöku
mətinivəxalqınıAzərbaycanınana
torpağıiləNaxçıvanMuxtarRespub
likasıarasındaMehridəhlizivasitəsilə

birbaşaquruyoluqurmasımünasibəti
ilətəbrikedim.Əminəmki,həyatiəhə
miyyətlibuyolnəinkiAzərbaycanın
ikihissəsinibirləşdirəcək,eynizaman
da,Pakistandadaxilolmaqlabölgə
ölkələrininqarşılıqlıfaydalarıüçün
regionaləlaqəvəiqtisadiəməkdaşlığa
yeniqapıaçacaqdır.

- Cənab səfir, yuxarıda toxunduğumuz iqtisadi əməkdaşlığın ən
çevik qolu turizmdir. Bu mənada
Pakistanın Azərbaycan turistləri
üçün cəlbedici tərəfəri hansılardır?
BizməmnuniyyətləAzərbaycan
danolanturistləriqarşılamağahazı
rıq.Pakistanzənginforavəfaunaya
malikdir.Məsələn,alpçəmənlikləri
vəqalıcıqarxətiiləyüksəkHimalay,
KarakorumvəHindukuşdağsilsilələri,
iynəyarpaqmeşələri,böyüksəhrailə
birləşəngenişHinddüzü,sahilxətivə
bataqlıqlarhamısıinanılmazdərəcə
dəbitkiörtüyüvəonumüşayiətedən
heyvanlarlazəngindir.Deyəbilərəm
ki,Pakistanturizminbütünnövləri
üçünhəyəcanvericiimkanlartəqdim
edir.Gəzinti,alpinizm,raftinq,qaban
ovundandağlardavəsəhrada“Cip”
safarilərinədək,dəvəvəyaküstündə
safarilərdənbalıqçılıqvəquşlarıseyret
məyəqədərbunlarhamısımacərahə
vəskarlarınıvətəbiətsevərləriPakistana
cəlbedənfəaliyyətlərinbirneçəsidir.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalının
baş redaktorunun müavini

YANVAR-FEVRAL, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 95

ŞƏXSİYYƏT

Şeyxzamanlılar:

ADR milli təhlükəsizliyinin baniləri
Müəyyən ailələr, əsasən də köklü nəsillərin nümayəndələri tarixin keşməkeşli vaxtlarında, təlatümlü hadisələrində xalqın önünə keçərək millətin taleyüklü məsələlərinin həllində, cəmiyyətin
inkişafında mühüm rol oynamışlar. Bəzən bunu zadəgan qanı ilə bağlamağa çalışanlar da var,
amma əslində, məsələ ailənin irsən keçən tərbiyə sisteminin, ənənələrinin, tarixi yaddaşının
davamlılığı ilə daha çox bağlıdır. Belə soylardan biri Şeyxzamanovlar (Şeyxzamanlı) nəslidir. Bu
nəsil Azərbaycan dövlətçiliyində, mədəniyyətində, maarifçiliyində, elminin inkişafında böyük
rol oynamışdır. Şeyxzamanlıların iki nümayəndəsi - Məmmədbağır bəy və Nağı bəy
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət təhlükəsizliyi orqanı – Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının ilk qurucuları və ilk rəhbərləri olmuş, həm cümhuriyyət dövründə, həm də ondan əvvəl
Azərbaycan üçün yorulmadan çalışmış, ömürlərinin sonunadək bu missiyaya sadiq qalmışlar.
İmamzadə
pirinin havadarları

HərşeydənəvvəlŞeyxzaman
lılarınŞeyxNizamiGəncəvinin
nəslindənsayılmasıməsələsinə
toxunmalıyıq.BufaktabizFirudin
bəyKöçərlininşairŞeyxİbrahim
Şeyxzamanovhaqqındaverdiyi
məlumatdarastgəlirik.Firudin
bəyyazırki,“bəzirəvayətəgörə,
ŞeyxİbrahiminŞeyxNizamiilə
qərabəti(qohumluğu–red.)var
imiş”.ŞeyxİbrahimQüdsininqar
daşıoğluolanvəməqalədəsöhbət
açacağımızNağıbəyŞeyxzamanlı
“Azərbaycanınistiqlalmübarizə
sindənxatirələr”indədahiNizami
iləailəsininqohumluğuxüsusun
dadəqiqbirbilg
 iyəsahibolma
dığınıyazsada,bunuinkarda
etmir.Hətaburəvayətiqüvvət
ləndirməküçündəlillərirəlisürür:
nəslinmənsublarınınşeyxünvanı
daşımaları,soyunşairlərininçox
olmasıvəbaşqatəxəllüslərləba

həmşeyxünvanıilədəşeiryaz
ması,ŞeyxNizamininqəbrininvə
türbəsinintaqədimdənbərisahib
olduqlarıtorpaqlardayerləşməsi.

Nağı bəy Şeyxzamanlı ailəsi ilə
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Sondəlildənbaşqa,əvvəlkidə
lillərmübahisələndiriləbilər.Oki,
qaldıirəlisürülənsonuncudəlilə,
həqiqətən,Şeyxzamanlıailəsitaqə
dimdənsovetdövrünədəkGəncəyə
bitişikböyükbirəraziyəsahibolub
larvəburadaNizamininməqbərəsi
iləbahəmİmamzadəkompleksidə
yerləşir.Birməsələdəvarki,İmam
MəhəmmədBağırınoğluMövlana
İbrahimindəfnedildiyiİmamzadə
pirininidarəçiliyidətarixənŞeyxza
manlılaraməxsusolub.
BizdahiNizamiGəncəviyə
“XosrovvəŞirin”əsərinəgörə
AzərbaycanAtabəylər(Eldənizlər)
dövlətininhökmdarıMəhəmməd
CahanPəhləvantərəfindənGəncə
yaxınlığındatorpaqhədiyyəedil
diyinibilirik.Şeyxzamanovların
NizamiGəncəviiləqohumluğunu
iddiaedənlər,haqqındabəhsolu
nanbuərazininindikiİmamzadə
kompleksinin,Nizamininməqbərə
sininyerləşdiyitorpaqlarolduğunu

ŞƏXSİYYƏT
bildirirlər, amma ortada bunu təsdiq
edən bir vəsiqə və ya sənəd yoxdur.
Lakin İmamzadə İbrahimin
(Göy İmam) və Nizami Gəncəvinin
türbəsi yerləşən ərazinin Şeyxzama
novlara məxsusluğunu sübut edən
sənədlər var. Keçən əsrin əvvəllə
rində Gəncə Xeyriyyə Cəmiyyəti
ilə İmamzadə mütəvəlliləri, yəni
idarəçiləri arasında İmamzadə piri
ilə bağlı mübahisə yarananda məsə
ləyə Tifl isdə Qafqaz Canişinliyinin
dəftərxanasında baxılmış və Səfəvi
şahı II Təhmasibin verdiyi fərman

üzə çıxmışdır. Sənədə görə, Gəncədə
İmamzadə pirinin yerləşdiyi ərazi
və ətraf torpaqlar Şeyxzamanlıların
irsi malıdır.
Sözümüz ondadır ki, Şeyxzama
novlar Azərbaycanın tanınmış qə
dim nəsillərindən biridir. İmamzadə
pirinə havadarlıq müasir dövrədək
fasiləsiz Şeyxzamanlılar tərəfindən
yerinə yetirilməklə bahəm, onlar
Gəncədə xüsusi mövqeyə sahib
olmuşlar. Bu nəslin nümayəndəsi
Şeyx ünvanı ilə Gəncənin ruhani
başçısı sayılmış, Məmmədbağır və

Nağının atası Şeyx Salehə qədər
kəbini yalnız onlara kəsdirərmiş
lər. Bu nəslə ehtiram o qədər imiş
ki, Gəncənin hakimləri əsrdən-əsrə,
sülalədən-sülaləyə dəyişsə də, Şeyx
zamanlıların Gəncədəki mövqeyi
dəyişməz olaraq qalmışdır.
Şeyxzamanovların nəsil şəcərəsi,
İmamzadə pirinə havadarlığı, onla
rın Gəncədəki nizamına bolşeviklə
rin gəlişinə qədər gəlib keçən bütün
hakimlərin ehtiram göstərib təsdiq
ləməsi və digər məsələlər ayrıca bir
mövzudur və daha detallı araşdırma
tələb edir. Bu bizim məqalənin əsas
mövzusu deyil. Bizim məqsədimiz
bu nəslin Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin parlaq xadimləri olmuş
iki nümayəndəsinin – Nağı bəy və
Məmmədrza bəy Şeyxzamanlıların
istiqlal uğrunda mübarizələrdə ke
çən ömür yoluna işıq tutmaqdır.

Üç qardaş

Şeyxzamanlıların Gəncədəki evi

Məmmədrza Şeyxzamanlı və
Nağı Şeyxzamanlı qardaşlarının
amalları, əqidələri, cümhuriyyət
dövründə fəaliyyətləri bir olduğu
üçün biz də “Şəxsiyyət” rubrikasın
da onları ayırmadıq.
Məmmədbağır və Nağının va
lideynləri olan Şeyx Saleh bəylə
Məşədi Rüqəyya xanımın əvvəlcə 9
qızı dünyaya gəlib. Onlardan uşaq
vaxtı dünyasını dəyişənlər də olub.
9 qızdan sonra Rüqəyya xanım Şeyx
Salehə deyir ki, “mən sənə oğul bəxş
edə bilmədim, ona görə yenidən
evlən ki, bir oğlun olsun”. Lakin
Şeyx Saleh Rüqəyya xanıma bildirib
ki: “Xanım, bu Allahın təqdiridir,
məsləhət bilsə, inşallah oğul da bəxş
edər”.
Çox keçmir Allah  sanki bu
təvəkkülə mükafat olaraq mömin
ailəni oğul sevincinə qərq edir.
Belə ki, bir-birinin ardınca onların
üç oğlu dünyaya gəlir; 1880-ci ildə
Məmmədbağır, 1882-ci ildə İsrafil və
1883-cü ildə Nağı.
Hər üç qardaş Azərbaycan
Cümhuriyyəti uğrunda fədakar
mübarizə aparıblar. Ailə işlərinin
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Məmmədbağır bəy Şeyxzamanlı
və İmamzadə türbəsinin idarəçiliyi
İsrafil bəy Şeyxzamanlıya həvalə
olunduğu üçün onun ictimai-siyasi
fəaliyyəti haqqında məlumat ka
saddır, amma o da qardaşları kimi
Milli İstiqlal mübarizlərindən olub.
İsrafil bəyi qardaşları siyasi
qovğalardan uzaq tutsa da, o, Milli
İstiqlal Hərəkatında, xüsusən də
maddi təminat və təchizat məsə
lələrinin həllində fəal iştirak edib.
Bu üç qardaşı əqidə və mübarizədə
ayırmaq mümkün olmasa da, Azər
baycanın istiqlal mübarizəsində,
1918-ci ildə AXC-nin qurulmasında,
onun dövlətçilik əsaslarının möh
kəmləndirilməsində, xüsusən də
xarici və daxili düşmənlərlə mü
barizədə Məmmədbağır və Nağı
mühüm rol oynadığı üçün biz daha
çox onlar haqqında danışacağıq.
Hər iki qardaş şeyx övladları
kimi uşaq vaxtlarından dini təlim
görsələr də, yaşları çatanda dün
yəvi məktəblərdə - Məmmədbağır
Gəncə Realnı Məktəbində, Nağı
isə Gəncə Gimnaziyasında təhsil
alıblar.

Qardaşlar hələ gənc
yaşlarından Gəncənin
ictimai-siyasi həyatına
qoşulub, mədəni fəaliy
yətlə məşğul olublar.
Xüsusən də böyük qar
daş Məmmədbağırın
dram sənətinə böyük
meyli var idi. O, 1906-cı
ildə Gəncədə dram
cəmiyyəti təşkil etmiş,
Azərbaycan, rus və
Avropa dramaturqları
nın əsərlərini tamaşaya
qoymuşdur.
Qeyd edək ki,
Məmmədbağır bəy
Rəfibəylilərdən Hə
cər xanımla ailə həyatı
qurub, Ruqiyyə adlı
qızı olub. Məmmədba
ğır bəy həyat yoldaşı
Həcər xanımla birgə
Gəncədə qızlar məktə
binin yaradılmasında da,
xeyriyyəçilik fəaliyyətin
də də birgə çalışıb.
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Məmmədbağır bəyin kiçik qar
daşı Nağı bəyə böyük təsiri olub.
Nağı bəy daim Məmmədbağır bəylə
birgə addımlayıb, onun bütün işlə
rində yardımçısı, istiqlal mübarizə
sində yaxın silahdaşı, siyasi fəaliyyə
tində sirdaşı olub; kiçik qardaş kimi
bütün tapşırıqlarını yerinə yetirib,
bir sözünü iki etməyib.
Əldə olan məlumatlara görə,
Şeyxzamanlı qardaşları hələ gənc
yaşlarından aktiv siyasi fəaliyyət
lə məşğul olublar. Onların hər ikisi
1905-ci ildə erməni qəddarlıqlarının
qarşısının alınmasında, erməni ter
rorçu-daşnaklara qarşı mübarizədə  
mühüm işlər görmüş və azərbay
canlıları qorumaq üçün 1906-cı ildə
“Difai” Partiyasının yaradılmasında
yaxından iştirak etmişlər. Qardaşlar
“Difai”nin Gəncə şöbəsinin ən fəal
üzvləri olmuşlar.
“Difai”nin iki silahlı dəstəsindən
biri olan “Gənclik” qolunun lideri
kimi ən çətin tapşırıqların öhdəsin
dən müvəff əqiyyətlə gələn Nağı
bəyin təşəbbüsü ilə bir sıra erməni

ŞƏXSİYYƏT
vəhşiliklərinin qarşısı alınmışdır.
Onun vətənpərvər gənclərin hazırlı
ğında böyük əməyi olmuşdur. Çarın
xəfiyyə sistemi Qafqazda hər yerdə
“Difai”nin izinə düşməyə can atırdı,
təşkilatın bir üzvünü xəbər verənə
və ya möhürünü əldə edənə 50 min
rubl vəd etmişdi, amma təşkilat qa
yət məxfi saxlanılır, xalq tərəfindən
də sevilirdi.
Yalnız 1909-cu ildə möhürün sax
lanıldığı Mirzə Məhəmməd adlı şəxs
sosialist kimi təsadüfən həbs olu
nanda möhür də rusların əlinə keçir.
Möhür ilə birlikdə müsadirə olunan
sənədlər Gəncədə polis idarəsində
seyfə qoyulur ki, ertəsi gün tərcü
mə edilib araşdırılsın. Qeyd edək ki,
“Difai”nin möhürdən başqa heç bir
rəsmi sənədi mövcud olmayıb və
ona görə də möhürə sanki partiya
nın ruhunu daşıyan bir əsrarəngiz
əşya kimi baxıblar. Bu kifayət qədər
ciddi vəziyyətdən də Nağı bəyin
qurduğu planla çıxırlar. Möhür elə
həmin gecə rəisin seyfindən götürü
lərək, elə otaqdakı sobadaca yandırı

lır, əvəzində ora başqa
bir sosialist təşkilatının
möhürü qoyulur.
Qeyd edək ki,
qardaşlar o dövrdə
Gəncənin yerli özü
nüidarə orqanlarının
üzvü kimi də şəhərin
ictimai-iqtisadi həya
tında yaxından iştirak
etmişlər.

Gələcək günlər
üçün hazırlıqlar

Möhür vaqiəsin
dən sonra “Difai”nin
fəaliyyəti səngisə də,
təşkilatın Nağı bə
yin rəhbərlik etdiyi
“Gənclik” qolu ta
ADR qurulana qədər
öz fəaliyyətini davam
etdirir. Bu, əsasən gizli
tapşırıqlar, xəfiyyə
fəaliyyətləri ilə bağlı idi.
Məsələn, hələ I Dün
ya müharibəsi dövründə əllərində
olan köhnə “Berdanka” tip silahları
yeni çıxan rus beşaçılanları ilə əvəz
etmək, gələcəkdə lazım olacaq silah
ehtiyatını yaratmaq üçün sistemli
işlər görülürdü. Bu məqsədlə igid
gənclər ön cəbhəyə kimi gedib çıxır,
rus əsgərlərindən beşaçılanları pulla
satın alır və ya müxtəlif yollarla əldə
edib Gəncəyə gətirirdilər. Azərbay
canın bəzi yerlərində, xüsusən də
Bakıda üstünlük, hakimiyyət və ida
rəetmə düşmənlərin əlində olduğu
üçün bütün milli hakimiyyət Gəncə
də cəmləşmişdi. Azərbaycanın istiq
lal mübarizəsinin ağırlığı tamamilə
Gəncənin üzərinə düşmüşdü. Təbiri
caizsə, Gəncədə sanki bir dərin döv
lət fəaliyyət göstərirdi: milli höku
mətin qurulması üçün müəzzəm
işlər həyata keçirilirdi, bütün zəruri
ehtiyatlar görülür və müstəqillik
üçün zəmin hazırlanırdı.
Bu dövrdə, yəni 1914-18-ci illərdə
Şeyxzamanlı qardaşlarının fəaliyyət
ləri bu və ya digər formada Türki
yəyə kömək etməklə də bağlıdır.

Nağı bəy Şeyxzamanlı
Bildiyimiz kimi, 1914-cü ildən sonra,
yəni I Dünya müharibəsində Rusi
ya-Türkiyə savaşında minlərlə türk
əsgəri ruslar tərəfindən əsir alınmış,
əsasən də qatarlarla Rusiyanın daxili
quberniyalarına sürgün edilmişdir.
Bundan başqa müharibədən əvvəl
Rusiyanın cənub əyalətlərində işlə
yən, biznes quran, hətt a müəyyən
səbəblərdən qaçqın olan türklər də
çar tərəfindən həbs düşərgələrinə
salınmışdılar.
Şeyxzamanlı qardaşları müha
ribədə əsir düşmüş türk əsirlərinin
müalicəsində, ərzaqla, geyimlə
təmin edilməsində iştirak edirdilər.
Bundan başqa sürgün və həbslər
dən qaçan türklər gizlədilir, himayə
edilir, fürsət düşən kimi vətənlərinə
yola salınırdılar.
1917-ci ildə Gəncədə yaranan
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Firqəsinə
daxil olan Şeyxzamanlı qardaşları
partiyanın “Müsavat”la birləşməsin
dən sonra Müsavat Partiyası sırala
rında Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak etmişlər. Məm
mədbağır və Nağı Şeyxzamanlılar
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Gəncə Müsəlman Milli Komitəsinin
də üzvü idilər.

Türkiyə yardımının
təmin edilməsi

1918-ci ilin əvvəllərində Gəncə
Müsəlman Milli Komitəsi Nağı bəy
Şeyxzamanlını türk zabiti Hüsa
məddin Tuğacla birgə Osmanlı
Dövlətinin Azərbaycana yardımının
əməli təşkili üzrə xüsusi tapşırıqla
Türkiyəyə göndərir. Rus və erməni
silahlıları ilə dolu Qafqaz cəbhələ
rini keçərək Türkiyəyə çatan, orada
Ənvər, Tələt və Nuri paşalar, digər
yüksək hərbi rütbəlilər, eləcə də Sul
tan V Mehmed Reşadla görüşən Na
ğı bəy tapşırığın öhdəsindən uğurla
gəlir, türk ordusunun Azərbaycana
yardımının təmin edilməsinə nail
olur. Nağı bəyin erudisiyasına, dərin
biliyinə heyran qalan Ənvər pa
şa onu Azərbaycana yardım üçün
yaradılan hərbi qüvvənin təşkilati
məsələlərinə cəlb edir. Ənvər paşa
yardım üçün göndəriləcək hərbi
qüvvələrə Nağı bəyin xahişi ilə nə
zərdə tutulan adamı deyil, öz qarda
şı Nuri paşanı komandan təyin edir.
Nuri paşanı Türkiyədən Qafqaza
yolçu edəndən sonra Nağı bəy onu
Azərbaycanda qarşılamaq üçün və
tənə dönür.
Gəncədə olduğu müddətcə Nuri
paşanın qaldığı Şeyxzamanlıların
evi Azərbaycanın Milli İstiqlal da
vasının hərbi qərargahına çevrilir.  
Qafqaz İslam Ordusunun Bakının
azad edilməsi əməliyyatlarının
hazırlanmasında və həyata keçiril
məsində Şeyxzamanlı qardaşları
önəmli vəzifələr yerinə yetirirlər.
Bakı azad ediləndən sonra 1918-ci il
dekabrın 7-də çağırılan ilk Azərbay
can parlamenti – Məclisi Məbusanın
tərkibində Məmmədbağır Şeyxza
manlını da görürük.

cümhuriyyətin dövlət təhlükəsizlik
xidmətinin formalaşmasında, xarici
və daxili düşmənlərdən qorunma
sında önəmli xidmət göstərmişlər;
Azərbaycanın dövlət təhlükəsizli
yinin qorunması ilə bağlı yaradılan
təşkilatın ilk sədrləri olaraq Azər
baycanın dövlətçiliyi və müstəqil
liyinin keşiyində dayanmış, eləcə
də bu təşkilatın formalaşmasında
böyük işlər görmüşlər.
Belə ki, 1919-cu il iyunun 11-də
əks-kəşfiyyat orqanı olan Əksin
qilabla Mübarizə Təşkilatı (ƏMT)
yaradılanda onun ilk sədri parla
mentin Müsavat fraksiyasının üzvü
Məmmədbağır bəy Şeyxzamanlı tə
yin edilir. M.Şeyxzamanlı bir müd
dət bu vəzifədə işlədikdən sonra
1919-cu ilin avqust ayında öz ərizəsi
ilə tutduğu vəzifədən azad olunur.

Dövlət təhlükəsizliyinin
qorunması

Şeyxzamanlı qardaşlarının ADR
dövründə də fəaliyyətlərinin kəsiş
diyini görürük. Onlar yeni qurulan
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Onun istefasından sonra yerinə
qardaşı Nağı bəy Şeyxzamanlı təyin
edilir. Nağı bəy bu vəzifəni təşkilat
ləğv edilənədək - 1920-ci il martın
6-na qədər icra etmişdir.

27 Aprel işğalı

1920-ci il aprelin 27-də Azərbay
canı işğal edən bolşeviklər ilk gün
dən müsavatçıları məhv etmək üçün
həbslərə, qətliamlara başlayırlar.
Onların Şeyxzamanlılardan ilk həbs
etdikləri böyük qardaş Məmməd
bağır olur. Qardaşını həbsxanadan
qurtarmaq üçün yollar arayan Nağı
bəy öyrənir ki, bolşeviklər Məm
mədbağıra – “Qardaşın Nağı bəy
gəlib özü təslim olsa, səni buraxaca
ğıq” – deyiblər.
“Çeka”ya gedən Nağı bəy bina
ya yaxınlaşanda qardaşının səsini
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eşidir. O, binanın yuxarı mərtəbəsin
dəki kameranın pəncərəsindən ona
səslənirdi: “Gəlmə, uzaqlaş, mənə
bir şey edə bilməzlər... Əgər mənə
qulaq asmayıb içəri girsən, özümü
pəncərədən küçəyə atacağam. Bura
dan uzaqlaş...”
Böyük qardaşının sözündən heç
vaxt çıxmayan Nağı bəy onun dedi
yi kimi edir. Bu, doğma qardaşların,
həm də ən yaxın silahdaşların son
görüşü olur. Nağı bəy Gəncəyə gəl
dikdən sonra öyrənir ki, qardaşını
bolşeviklər güllələyiblər.
Digər ailə üzvləri də təqiblərə
məruz qalırlar. Nağı bəyin yoldaşı
Səlimə xanım həbs edilir və dindiri
lir. Lakin sonralar Səlimə xanım für
sət tapıb Türkiyəyə həyat yoldaşının
yanına gedə bilmişdir.
Ortancıl qardaş İsrafil bəyin ba
şına gələnlər də faciələrlə doludur.
Onu həbs edib şəhər meydanında
edam etmək istəyirlər. Gəncəlilər
toplaşıb etiraz edirlər, ona görə də
İsrafil bəyi edam etməyib sürgünə
yollayırlar. Sürgün həyatı uzun sür
mür; camaatın təkidi ilə onu sürgün
dən qaytarırlar. Qayıdandan sonra

da İsrafil bəyi təqib edirlər: gecələr
“qara maşın”da aparır, səhərə yaxın
gətirib yarımcan halda qapının ağ
zına buraxırdılar... İş o yerə çatır ki,
İsrafil bəy özü hər gecə ailə üzvləri
ilə görüşüb sağollaşır və oturub “qa
ra maşın”ı gözləyirdi.
Ev əşyalarına qədər bütün vardövlətləri müsadirə olunmuş ailə
sovet dönəmində uzun illər qorxu,
səksəkə içində yaşayıb, amma İsrafil
bəy ölənə qədər kimsəsizləri yenə
də himayə edib, son tikəsini ac qa
lanlarla bölüşüb.

Mühacir həyatı

27 Aprel işğalından sonra mü
hacir həyatı keçirməyə məcbur
olan Nağı bəy Şeyxzamanlı uzun
müddət Türkiyədə, 1964-cü ildən
sonra ABŞ-a övladlarının yanına
gedərək orada yaşamışdır.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda
mübarizə aparan və onun dövlət
çiliyinə daim sadiq qalan Nağı bəy
mühacirətdə olduğu zaman da
vətəni unutmamış, həmişə onun
taleyi ilə maraqlanmışdır. Türkiyə
də yaşayarkən həmvətənləri ilə sıx

əlaqədə olmuş və onların yaratdı
ğı “Azərbaycan” jurnalının işində
fəal iştirak etmişdir. Mühacirətdə o,
Azərbaycanda baş verən ictimai-si
yasi hadisələrlə bağlı fikirlərini və
xatirələrini əks etdirən bir sıra əsər
lər nəşr etdirmişdir.
Ürəyi daim Azərbaycanla döyü
nən Nağı bəy ömrünün sonlarına
yaxın Amerikada xəstələnir, Azər
baycana daha yaxın yerdə basdı
rılmaq üçün Türkiyəyə qayıdır. O,
1967-ci ildə vəfat edir və İstanbulun
Feriköy məzarlığında dəfn edilir.
Şeyxzamanlı qardaşlarının ən
aydın vəsfi Azərbaycan istiqlal mü
barizəsinə dərindən bağlı olmaları,
bütün ömürləri boyunca bu məsə
lədə heç bir kimsəyə və hər hansı
cərəyana kiçik güzəştə belə get
məmələridir. Onlar ömürləri boyu
vətənin, xalqın işıqlı sabahı uğrunda
mübarizə aparmış, millətin taleyük
lü məsələlərinin həllində mühüm
vəzifələrə, çətin tapşırıqlara üstlən
miş, üzərilərinə düşən missiyanı
ləyaqətlə yerinə yetirmiş, soyadlarını
daim uca etmişlər.
Mübariz Əsgərov
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