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qındahesabat,İnsanhüquqlarıüz
rəmüvəkkilin(ombudsmanın)və
bələdiyyələrinfəaliyyətinəinzibati
nəzarətihəyatakeçirənmüvafiq
qurumunillikməruzələridəMilli
Məclisətəqdimediləcək.Spiker
çıxışınınyekunundaMilliMəclisin
yenisaytınınyenidizayndafəaliy
yətəbaşladığınısöylədi.
İclasıngündəliyiiləbağlıdepu

tatlarFazilMustafa,ƏliMəsimli,
ZahidOruc,MüşfiqCəfərov,Siya
vuşNovruzov,AydınMirzəzadə,
Məlahətİbrahimqızı,Şahinİsmayı
lov,TahirKərimli,ElmanNəsirov
vəErkinQədirlifikirlərinibildirə
rəktəklifərsəsləndirdilər.
DahasonraAzərbaycanRes

publikasıMilliMəclisinin2021ciil
yazsessiyasınınqanunvericilikişlə
riplanıhaqqındadeputatlarZahid
Oruc,SabirRüstəmxanlı,Etibar
Əliyev,FazilMustafa,QüdrətHə
sənquliyev,ƏliMəsimli,Siyavuş
Novruzov,ElmanNəsirov,Jalə
ƏliyevavəBəhruzMəhərrəmov

təklifərinisöylədilər.Müzakirələr
dənsonra2021ciilyazsessiyası
nınqanunvericilikişləriplanısəsə
qoyularaqtəsdiqedildi.

İclasdaMilliMəclisinDaxili
Nizamnaməsinintələblərinəuyğun
olaraq,MilliMəclisinİntizamvə
Hesablayıcıkomissiyalarıyenidən
təşkiledildi.
PlenariclasdaHumayElçin

qızıƏfəndiyevanınKonstitusiya
Məhkəməsininhakimitəyinedil

məsibarədəməsələsəsəqoyularaq
təsdiqləndi.
SonraMilliMəclisinİnsanhü

quqlarıkomitəsininsədriZahid
Oruc“Azərbaycan
RespublikasıiləTürki
yəRespublikasıara
sındamediasahəsində
stratejiəməkdaşlıq
haqqında”Anlaşma
Memorandumunun
təsdiqedilməsibarədə
qanunlayihəsihaq
qındaprezentasiya
iləçıxışetdivəqanun
layihəsisəsəqoyularaq
qəbulolundu.
İclasıngündəliyin

dəkidigərməsələlərdeputatlar
tərəfindəngenişmüzakirəedildi.
Müzakirələrdənsonraqanunlayi
hələrisəsvermənəticəsindəqəbul
olundu.
BununladaMilliMəclisin2021

ciilyazsessiyasındailkplenar
iclasıbaşaçatdı.
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TƏDBİR AKTUAL

“Məmnunluqhissiiləqeydedirəmki,xalqı
mız2020ciiliuğurlabaşavurub,2021ciilə
böyükruhyüksəkliyivəümidləriləqədəm
qoyub.Bugünbizbirdahaqürurlasöyləyirik
ki,AliBaşKomandanımızınrəhbərliyiiləşanlı
ordumuzişğalçıErmənistansilahlıqüvvələrini
darmadağınedərəkdövlətimizinərazibütöv
lüyününbərpasınanailolub”.

Sa  hi  bə Qafarova,MilliMəclisinSədri

Deputatlarıyazsessiyasının
başlamasımünasibətiilətəbrik
edənSədrdediki,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevinliderliyivəmüdrikliyi
Azərbaycanıqələbədənqələbə
yəaparır:“Məmnunluqhissiilə
qeydedirəmki,xalqımız2020ciili
uğurlabaşavurub,2021ciiləbö
yükruhyüksəkliyivəümidlərilə
qədəmqoyub.
Bugünbizbirdahaqürurla

söyləyirikki,AliBaşKomandanı
mızınrəhbərliyiiləşanlıordumuz
işğalçıErmənistansilahlıqüvvələ

rinidarmadağınedərəkdövlətimi
zinərazibütövlüyününbərpasına
nailolub.Döyüşmeydanındaəldə
edilənböyükzəfərsiyasidiplo
matikmüstəvidədətəsdiqedilib.
Uzunillərərzindəölkəmizininki
şafınamaneolanErmənistanAzər
baycanDağlıqQarabağmünaqişəsi
tarixdəqalıb.
MöhtərəmPrezidentimizin

dediyikimi:“Bumüharibəbütün
dünyayaAzərbaycanxalqınınnə
qədərböyükxalqolduğunugös
tərdi...Bizözvətənimizə,doğma
Qarabağımızaqayıdırıq,Qarabağı

mızıntacıolanŞuşayaqayıdırıqvə
butorpaqlardaəbədiyaşayacağıq!”
Spikerinçıxışıalqışlarlaqarşılandı.
Yazsessiyasınınqanunvericilik

işləriplanındandanışanSədrdigər
qanunlayihələriiləyanaşı,Kons
titusiyanınvəqanunlarıntələbinə
uyğunolaraq,NazirlərKabinetinin
hesabatınındinləniləcəyininəzərə
çatdırdı.Bildirildiki,2020ciilin
dövlətbüdcəsininicrasıhaqqında
məsələdəparlamentingündəliyinə
çıxarılacaq.Sədrqeydetdiki,yaz
sessiyasınıniclaslarındaHesabla
maPalatasınınillikfəaliyyətihaq

Milli Məclisin 2021-ci il yaz sessiyası öz işinə başladı
Fev  ra  lın 1-də Mil  li Məc  li  sin 2021-ci il yaz ses  si  ya  sı  nın ilk  ple  nar ic  la  sı  
ke  çi  ril  di. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va yaz ses  si  ya  sı  nı açıq elan et  di. 
Da  ha son  ra Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Döv  lət him  ni səs  lən  di  ril  di.
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Yanvarın11dəMilliMəclisdəYeni
AzərbaycanPartiyasının(YAP)Səbail
rayonuüzrə2saylıİlkƏraziTəşkilatı
İdarəHeyətininvideoformatdage
niştərkibliiclasıkeçirilib.
Tədbiriştirakçılarınısalamlayan

MilliMəclisinSədriSahibəQafarova
iclasınişinəuğurlararzulayıb,yeni
2021ciildəqarşıdaduranvəzifələr
dəndanışıb.Spikeröncəyanvarın6da
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
sədrliyiilə2020ciilinyekunlarınahəsr
olunmuşvideoformatdakeçirilənmü
şavirəyətoxunub.Sədrvurğulayıbki,
AzərbaycanPrezidentinindəqeydetdi
yikimi,2020ciilinənəsashadisəsivə
ənəsasnəticəsiVətənMüharibəsində
əldəolunmuştarixizəfərdir,torpaqları
mızınişğaldanazadolunmasıdır.

2020ciildəölkəmizdəilkdəfə
olaraqnövbədənkənarparlamentseç
kilərikeçirildiyinixatırladanspiker
bildiribki,VIçağırışMilliMəclisin
martın10dakeçirilənilkiclasında
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
nitqindəirəlisürüləntövsiyələrMilli
Məclisinfəaliyyətininəsasistiqamətlə
rinitəşkiledib.
Azərbaycanınəldəetdiyiuğurlarda

YeniAzərbaycanPartiyasınındaböyük
roluolduğunuvurğulayanparlamen
tinSədribildiribki,bugünYAPın
ideyaları,fəaliyyətixalqımıztərəfindən
dəstəklənir.Hazırda760mindənartıq
üzvününolmasıYAPınpotensialını
açıqşəkildənümayişetdirir.

Sədrözçıxışında1992ciilnoyab
rın21dəUluöndərHeydərƏliyevin
sədrliyiiləNaxçıvandatəsisedilən
YeniAzərbaycanPartiyasınınötən28
ildəşərəfiinkişafyolukeçdiyinivur
ğulayıb.Odövrüngərginictimaisiya
sihadisələrifonundaYAPınyaranma
sınıAzərbaycanındövlətçiliktarixində
dönüşnöqtəsikimidəyərləndirib.
Bildirilibki,PrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliketdiyiYAPbugünAzərbay
canınaparıcısiyasiqüvvəsivəCənubi
Qafqazınənböyükpartiyasıdır.
YeniAzərbaycanPartiyasınıncə

miyyətinbütüntəbəqələrindənolan
insanlar,həmçininfəalqadınlarüçün
genişimkanlaryaratdığınısöyləyən
SahibəQafarovaAzərbaycanınBirinci
vitseprezidenti,YAPınsədrmüavini

MehribanxanımƏliyevanınçoxşaxəli
fəaliyyətininbütövlükdəAzərbaycan
qadınlarıüçünnümunəyəvəhəyat
məktəbinəçevrildiyiniqeydedib.Çıxı
şınınyekunundaMilliMəclisinSədriilk
partiyatəşkilatıidarəheyətinəseçiləcək
üzvlərəqarşıdaduranvəzifələrinicra
sındauğurlararzulayıb.
SonraiclasdaYAPSəbailrayonu

üzrəAzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisinin2saylıİlkƏraziTəşkilatının
fəaliyyətinədairhesabatdinlənilib.
Diqqətəçatdırılıbki,təşkilatözfəaliy
yətiniəsasənYAPınsədri,Azərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevindövlət
vəpartiyatədbirlərindəkinitqlərində
səsləndirdiyimüddəaların,habeləpar

tiyanınproqramvənizamnaməsindən
irəligələnvəzifələrinyerinəyetirilmə
siistiqamətindəqurub.
İclasdaYAPınTəşkilatşöbəsinin

müdiri,MilliMəclisindeputatıAydın
HüseynovçıxışedərəkəvvəlcəVIça
ğırışMilliMəclisinfəaliyyətindətətbiq
olunanyeniliklərdəndanışıb,həyata
keçirilənislahatlarıyüksəkqiymətləndi
rib.YAPSəbailRayonTəşkilatınınsədri
ŞəmsəddinHacıyevisəgenişçıxışında
bildiribki,ilkdəfədirbuformatdahesa
batseçkiiclasıkeçirilir.Odailkpartiya
təşkilatınınötəndövrdəkifəaliyyətinin
uğurluolduğunubildirib.
YAPınİdarəHeyətininüzvü,Milli

Məclisinİntizamkomissiyasınınsədri
Eldarİbrahimovçıxışındasondövr
dəMilliMəclisdəaparılanislahatların

uğurlunəticələriniqeydedib.Səbail
rayon2saylıİlkƏraziTəşkilatıİdarə
Heyətisədrininmüavini,MilliMəclisin
deputatıNizamiSəfərovdəilkpartiya
təşkilatınınfəaliyyətihaqqındamüsbət
fikirlərinidiqqətəçatdırıb.
Müzakirələrbaşaçatdıqdansonra

hesabatyekdillikləqənaətbəxşsayılıb.
Sonragündəlikdəkiikinciməsələyə

baxılıb.YAPSəbailrayonuüzrəAzər
baycanRespublikasıMilliMəclisinin2
saylıİlkƏraziTəşkilatıİdarəHeyətinin
yenitərkibi,sədrvəsədrmüavinləri
seçilib.AdilVəliyevYAPınSəbailrayo
nuüzrəAzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisinin2saylıİlkƏraziTəşkilatı
İdarəHeyətininsədriseçilib.

YAP-ın ilk ərazi təşkilatının tədbiri keçirilib

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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Yanvarın11dəMilliMəclisdəYeni
AzərbaycanPartiyasının(YAP)Səbail
rayonuüzrə2saylıİlkƏraziTəşkilatı
İdarəHeyətininvideoformatdage
niştərkibliiclasıkeçirilib.
Tədbiriştirakçılarınısalamlayan

MilliMəclisinSədriSahibəQafarova
iclasınişinəuğurlararzulayıb,yeni
2021ciildəqarşıdaduranvəzifələr
dəndanışıb.Spikeröncəyanvarın6da
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
sədrliyiilə2020ciilinyekunlarınahəsr
olunmuşvideoformatdakeçirilənmü
şavirəyətoxunub.Sədrvurğulayıbki,
AzərbaycanPrezidentinindəqeydetdi
yikimi,2020ciilinənəsashadisəsivə
ənəsasnəticəsiVətənMüharibəsində
əldəolunmuştarixizəfərdir,torpaqları
mızınişğaldanazadolunmasıdır.

2020ciildəölkəmizdəilkdəfə
olaraqnövbədənkənarparlamentseç
kilərikeçirildiyinixatırladanspiker
bildiribki,VIçağırışMilliMəclisin
martın10dakeçirilənilkiclasında
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
nitqindəirəlisürüləntövsiyələrMilli
Məclisinfəaliyyətininəsasistiqamətlə
rinitəşkiledib.
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YeniAzərbaycanPartiyasınındaböyük
roluolduğunuvurğulayanparlamen
tinSədribildiribki,bugünYAPın
ideyaları,fəaliyyətixalqımıztərəfindən
dəstəklənir.Hazırda760mindənartıq
üzvününolmasıYAPınpotensialını
açıqşəkildənümayişetdirir.

Sədrözçıxışında1992ciilnoyab
rın21dəUluöndərHeydərƏliyevin
sədrliyiiləNaxçıvandatəsisedilən
YeniAzərbaycanPartiyasınınötən28
ildəşərəfiinkişafyolukeçdiyinivur
ğulayıb.Odövrüngərginictimaisiya
sihadisələrifonundaYAPınyaranma
sınıAzərbaycanındövlətçiliktarixində
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Bildirilibki,PrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliketdiyiYAPbugünAzərbay
canınaparıcısiyasiqüvvəsivəCənubi
Qafqazınənböyükpartiyasıdır.
YeniAzərbaycanPartiyasınıncə

miyyətinbütüntəbəqələrindənolan
insanlar,həmçininfəalqadınlarüçün
genişimkanlaryaratdığınısöyləyən
SahibəQafarovaAzərbaycanınBirinci
vitseprezidenti,YAPınsədrmüavini

MehribanxanımƏliyevanınçoxşaxəli
fəaliyyətininbütövlükdəAzərbaycan
qadınlarıüçünnümunəyəvəhəyat
məktəbinəçevrildiyiniqeydedib.Çıxı
şınınyekunundaMilliMəclisinSədriilk
partiyatəşkilatıidarəheyətinəseçiləcək
üzvlərəqarşıdaduranvəzifələrinicra
sındauğurlararzulayıb.
SonraiclasdaYAPSəbailrayonu

üzrəAzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisinin2saylıİlkƏraziTəşkilatının
fəaliyyətinədairhesabatdinlənilib.
Diqqətəçatdırılıbki,təşkilatözfəaliy
yətiniəsasənYAPınsədri,Azərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevindövlət
vəpartiyatədbirlərindəkinitqlərində
səsləndirdiyimüddəaların,habeləpar

tiyanınproqramvənizamnaməsindən
irəligələnvəzifələrinyerinəyetirilmə
siistiqamətindəqurub.
İclasdaYAPınTəşkilatşöbəsinin

müdiri,MilliMəclisindeputatıAydın
HüseynovçıxışedərəkəvvəlcəVIça
ğırışMilliMəclisinfəaliyyətindətətbiq
olunanyeniliklərdəndanışıb,həyata
keçirilənislahatlarıyüksəkqiymətləndi
rib.YAPSəbailRayonTəşkilatınınsədri
ŞəmsəddinHacıyevisəgenişçıxışında
bildiribki,ilkdəfədirbuformatdahesa
batseçkiiclasıkeçirilir.Odailkpartiya
təşkilatınınötəndövrdəkifəaliyyətinin
uğurluolduğunubildirib.
YAPınİdarəHeyətininüzvü,Milli

Məclisinİntizamkomissiyasınınsədri
Eldarİbrahimovçıxışındasondövr
dəMilliMəclisdəaparılanislahatların

uğurlunəticələriniqeydedib.Səbail
rayon2saylıİlkƏraziTəşkilatıİdarə
Heyətisədrininmüavini,MilliMəclisin
deputatıNizamiSəfərovdəilkpartiya
təşkilatınınfəaliyyətihaqqındamüsbət
fikirlərinidiqqətəçatdırıb.
Müzakirələrbaşaçatdıqdansonra

hesabatyekdillikləqənaətbəxşsayılıb.
Sonragündəlikdəkiikinciməsələyə

baxılıb.YAPSəbailrayonuüzrəAzər
baycanRespublikasıMilliMəclisinin2
saylıİlkƏraziTəşkilatıİdarəHeyətinin
yenitərkibi,sədrvəsədrmüavinləri
seçilib.AdilVəliyevYAPınSəbailrayo
nuüzrəAzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisinin2saylıİlkƏraziTəşkilatı
İdarəHeyətininsədriseçilib.
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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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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.

Söhbətdəparlamentlərarası
əlaqələringələcəkinkişafperspek
tivlərivədigərməsələlərbarədə
danışılıb.

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

lərarasındaimzalanmışsənədlər
önəmliroloynayır.Ölkələrimiz
həmikitərəfi,həmdəbeynəlxalq
təşkilatlarçərçivəsindəsıxəmək
daşlıqedirlər.
MilliMəclisinSədridövlət

lərarasımünasibətlərdəhəriki
ölkəninqanunvericilikorqanla
rınınrolunuvurğulayaraq,Milli
MəclisdəAzərbaycanİordaniya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununfəaliyyətgöstərdiyini
nəzərəçatdırıb.

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

əlaqələrininkişafperspektivlərinə
dairfikirmübadiləsiaparılıb.

Yanvarın19daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaTürkdilli

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.

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

qanunmöhtərəmPrezidentİlham
Əliyevtərəfindəntəsdiqlənib.
SədrAzərbaycanınərazibütöv

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

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

- 44 gün sü  rən Qa  ra  bağ Mü -
ha  ri  bə  si  ni və Azər  bay  ca  nın 
bu haqq sa  va  şın  da qa  li  biy -
yə  ti  ni st  ra  te  ji ba  xım  dan ne  cə 
qiy  mət  lən  di  rər  di  niz?
27sentyabr10noyabrara

sındakıdövrdünyatarixinə44
günlükdastankimiyazıldı.Bu44

gününhərgünüfərqlimübarizə
lər,fərqliqəhrəmanlıqlar,amma
vahidqələbəyədoğruaparan
böyükgündür.CənabPrezidentİl
hamƏliyevbuqalibiyyətyolunun
hərmərhələsinigüngün,saatsaat,
hətadəqiqədəqiqəizlədi,istiqa
mətlərimüəyyənləşdirərəkgərəkli

təlimatlarınıverdi.Nəhayət,30
illikqanqrenədönmüşbuproblem
həllinitapdı.Halbukiindiyədək
bütündünyaBirləşmişMillətlər
Təşkilatı,Minskqrupu,onaüzvöl
kələrAzərbaycanınhaqqsəsinəsəs
verməküçünkağızüzərindəqalan
bəyanatlardanbaşqaheçbirdəstək

vermədilərvəbuyöndətəşəbbüs
göstərmədilər.SondaAzərbaycan
“özişimiziözümüzdəgörəbilə
rik”,deyib30illikprobleməson
qoyaraqşanlıqələbəsiniqazandı.
Bumübarizədəbayraq,torpaq

vəgələcəknəsilləruğrundaşəhid
olanhərbçilərə,habeləErmənistan
tərəfindənatılanraketlərdəhəya
tınıitirəngünahsızmülkişəxslərə
ucaRəbbimdənrəhmətdiləyir,
yaralılaraşəfaarzulayıram.

- Rəs  mi Ba  kı bu dövr ər  zin  də 
er  mə  ni  lə  rin məkr  li oyun  la  rı -
na uy  ma  dı. Mül  ki şəxs  lə  rin, 
cəb  hə zo  na  sın  dan kə  nar  da 
olan şə  hər  lə  ri  mi  zin hə  dəf 
alın  ma  sı  na rəğ  mən mü  ha -
ri  bə kon  teks  tin  dən kə  na  ra 
çıx  ma  dı. Cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin bu önəm  li qə  rar  la  rı  nı və 
Azər  bay  can Or  du  su  nun mü -
vəf   ə  qiy  yə  ti  ni ne  cə də  yər  lən -
di  rir  si  niz?
Heçbirmüvəfəqiyyəttəsadü

fideyil.Onungözləgörünməyən
arxaplanlarıvar.Odurki,kim

səninqalxıbda“buzonadaqəfil
birmünaqişəbaşladı,Azərbaycan
Ordusudaöhdəsindəngəldi’’,
söyləməsidoğruolmazdı.Geriyə
baxaraq,ənazı5illik,10illikhazır
lıqprosesini,doğrustratejiqərar
larısezməkönəmlidir.Budövrdə
Azərbaycanəsgərlərigüclütəlim
lərkeçdilərvəordumöhtəşəm
şəkildətəchizedildi.Ermənistanla

buqarşıdurma,əlbətəki,birgün
olacaqdı.Bax,bugünəciddihazır
laşancənabAliBaşKomandanİl
hamƏliyevatasınadaverdiyisözə
sadiqqalaraqkifayətqədərgənc
yaşındanAzərbaycanınçətinida
rəetməməsuliyyətinin,onumüt
ləqqələbəyəaparacaqdoğruyolun

özülününqoyulmasıyükününal
tınaçəkinmədəngirdi.Ermənistan
Qarabağdanqopduğununfərqinə
varınca,cəbhənigenişləndirmək,
müharibəniQarabağmüstəvisin
dənçıxarmaqüçünnələretmədi!?
Tərtər,Gəncə,Ağdamvədigər
məntəqələrəraketzərbələriendi
rildi,ammacənabİlhamƏliyev
bunlarınbiroyunolduğunubilə

rək,səbirlidavrandı,
müdrikqərarlarverdi
vəbununmüsbətnə
ticəverəcəyinəəmin
idi.Belədəoldu.
Açığıbizdəge

dişatınarahatlıqla
izləyirdik,çünki
Azərbaycanınbəzi
ictimaidairələrin

dədəermənilərəonlarıntərzində
cavabverməkistiqamətindəqəzəb
formalaşmışdı.LakinİlhamƏliyev
butəhlükələrəqarşıçoxağıllıvə
həssasmövqesərgiləyərək,Qara
bağsavaşınınAzərbaycanlaErmə
nistanarasındatotalmüharibəyə
çevrilməsinəəslaicazəverməyə

“Tür  ki  yə mad  di, mə  nə  vi və tex  ni  ki cə  hət  dən 
bun  dan son  ra da hər za  man Azər  bay  ca  nın ya  nın  da  dır” Buqələbədəmənəviolaraq,ənböyükpaylar

danbiridəTürkiyəyəvəcənabRəcəbTayyib
Ərdoğanaaiddir.Onudadeyimki,Türkiyə
maddi,mənəvivətexnikicəhətdənbundan
sonradahərzamanAzərbaycanınyanındadır.

Binali Yıldırım:

“Milli Məclis” jurnalının müsahibi Türkiyənin 27-ci və son Baş naziri, siyasi və dövlət xadimi Binali Yıldırımdır
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- Rəs  mi Ba  kı bu dövr ər  zin  də 
er  mə  ni  lə  rin məkr  li oyun  la  rı -
na uy  ma  dı. Mül  ki şəxs  lə  rin, 
cəb  hə zo  na  sın  dan kə  nar  da 
olan şə  hər  lə  ri  mi  zin hə  dəf 
alın  ma  sı  na rəğ  mən mü  ha -
ri  bə kon  teks  tin  dən kə  na  ra 
çıx  ma  dı. Cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin bu önəm  li qə  rar  la  rı  nı və 
Azər  bay  can Or  du  su  nun mü -
vəf  ə  qiy  yə  ti  ni ne  cə də  yər  lən -
di  rir  si  niz?
Heçbirmüvəfəqiyyəttəsadü

fideyil.Onungözləgörünməyən
arxaplanlarıvar.Odurki,kim

səninqalxıbda“buzonadaqəfil
birmünaqişəbaşladı,Azərbaycan
Ordusudaöhdəsindəngəldi’’,
söyləməsidoğruolmazdı.Geriyə
baxaraq,ənazı5illik,10illikhazır
lıqprosesini,doğrustratejiqərar
larısezməkönəmlidir.Budövrdə
Azərbaycanəsgərlərigüclütəlim
lərkeçdilərvəordumöhtəşəm
şəkildətəchizedildi.Ermənistanla

buqarşıdurma,əlbətəki,birgün
olacaqdı.Bax,bugünəciddihazır
laşancənabAliBaşKomandanİl
hamƏliyevatasınadaverdiyisözə
sadiqqalaraqkifayətqədərgənc
yaşındanAzərbaycanınçətinida
rəetməməsuliyyətinin,onumüt
ləqqələbəyəaparacaqdoğruyolun

özülününqoyulmasıyükününal
tınaçəkinmədəngirdi.Ermənistan
Qarabağdanqopduğununfərqinə
varınca,cəbhənigenişləndirmək,
müharibəniQarabağmüstəvisin
dənçıxarmaqüçünnələretmədi!?
Tərtər,Gəncə,Ağdamvədigər
məntəqələrəraketzərbələriendi
rildi,ammacənabİlhamƏliyev
bunlarınbiroyunolduğunubilə

rək,səbirlidavrandı,
müdrikqərarlarverdi
vəbununmüsbətnə
ticəverəcəyinəəmin
idi.Belədəoldu.
Açığıbizdəge

dişatınarahatlıqla
izləyirdik,çünki
Azərbaycanınbəzi
ictimaidairələrin

dədəermənilərəonlarıntərzində
cavabverməkistiqamətindəqəzəb
formalaşmışdı.LakinİlhamƏliyev
butəhlükələrəqarşıçoxağıllıvə
həssasmövqesərgiləyərək,Qara
bağsavaşınınAzərbaycanlaErmə
nistanarasındatotalmüharibəyə
çevrilməsinəəslaicazəverməyə

“Tür  ki  yə mad  di, mə  nə  vi və tex  ni  ki cə  hət  dən  
bun  dan son  ra da hər za  man Azər  bay  ca  nın ya  nın  da  dır” Buqələbədəmənəviolaraq,ənböyükpaylar

danbiridəTürkiyəyəvəcənabRəcəbTayyib
Ərdoğanaaiddir.Onudadeyimki,Türkiyə
maddi,mənəvivətexnikicəhətdənbundan
sonradahərzamanAzərbaycanınyanındadır.

Binali Yıldırım:

“Milli Məclis” jurnalının müsahibi Türkiyənin 27-ci və son Baş naziri, siyasi və dövlət xadimi Binali Yıldırımdır
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MÜSAHİBƏ

cəyiniaçıqcasöylədivəbuyöndə
əlindəngələnietdi.
Bildiyinizkimi,Ermənistan

buaradaböyükoyunlaroynadı,
istərRusiyanı,istərAvropanıvə
BirləşmişMillətlərTəşkilatınıbu
münaqişəyəcəlbetmək,Kollektiv
TəhlükəsizlikMüqaviləsiTəşkilatı
nıişəsalmaqüçünxeylisəylərgös
tərdi,lakinonlarınheçbirinəticə
vermədi.

- Bö  yük zə  fə  ri  miz Azər  bay -
can  la ya  na  şı, qar  daş Tür  ki -
yə  yə də ey  ni qü  rur və se  vinc 
hiss  lə  ri ya  şat  dı. Am  ma bu 
bir  li  yi  miz, mə  nə  vi bağ  la  rı  mız 
il  lər  dir ki, böl  gə  də sül  hün 
bər  pa  sın  dan, ba  rış  dan bəhs 
edən bə  zi Qərb öl  kə  lə  ri  ni ni -
yə bu qə  dər qı  cıq  lan  dır  dı?
Bilirsiniz,əslində,Ermənistan

rəhbərliyiillərdirbölgədəsabitliyi
pozacaqyanlışsiyasətyürüdür:Tür
kiyəiləsərhədinitanımır,Qarabağı
işğaledirvəsairə.Buyerdədeyərlər
ki,“səninətinnə,budunnə?Sən
kiməgüvənirsənaxı?”.Diasporu

na,yaAvropaölkələrinə,məsələn,
Fransaya?BəlkəAmerikaya?Yaxşı,
ozamanQarabağdastanıyazılan
dabuölkələrharadaidilər?Hansı
biriprosesəqarışabildiki?Nəedə
bildilərki?Çünkiortadabütün
beynəlxalqhüquqnormalarınagörə
ədalətsizbirdurumvardı.Odabu
idiki,Ermənistanbölgədəquldur
rolunuoynayırvəhaqsıztələblər
irəlisürürdü;30ildənçoxidiki,
Azərbaycanın20%torpaqlarınıələ
keçirmişdi.Təsadüfideyilki,Rusiya
dabuhaqsızlığıvəErmənistanın
işğalçılığınımüdafiəetmədi.Həm
dəlapilkgündənçoxaçıqvəkonk
retduruşortayaqoydu.Paşinyan
Moskvanımüharibəyəcəlbetmək
üçündəridənqabıqdançıxırdı,tele
fonzəngləriedirdi.CənabPutinisə
bildirirdiki,Azərbaycanözərazisi
daxilindəmüharibəaparır,bu,onun
daxiliişidirvəRusiyabuprosesin
xaricindədir.
Bu,olduqcavacibbirdetaldır.

Rusiyanın30illikregionalstrate
giyasındabu,köklüdəyişiklikde
məkdir.Rusiyadahaçoxbölgədə

sabitliyinbərqərarolmasınadiqqət
yetirdi.Bunuqiymətləndirməliyik.
Buqələbədəmənəviolaraq,ən

böyükpaylardanbiridəTürkiyəyə
vəcənabRəcəbTayyibƏrdoğana
aiddir.Onudadeyimki,Türkiyə
maddi,mənəvivətexnikicəhətdən
bundansonradahərzamanAzər
baycanınyanındadır.
Müharibəbitdi,müqavilələr

imzalandı,sülhməramlıqüvvə
lərxüsusizonadayerləşdirildi.
Türkiyədəbölgədəbarışındaimi
olmasıüçünoradarolaldı.Amma
yaxınkeçmişənəzərsalaqQərb
qarışırdı,Fransaqarışırdı,Ame
rikaqarışırdı,bunagörədəsülh
əldəolunmurdu.İndiisəprosesin
iştirakçılarıeləregionundördva
cibölkəsidr:Azərbaycan,Türkiyə,
RusiyavəErmənistan.Əlbətəki,
beləcəişdahaçoxidarəolunan,
davamlışəklədüşdüvəxaricimü
daxilələrdəortadanqalxdı.

- Azər  bay  can Qa  ra  bağ böl  gə -
sin  də bö  yük ye  ni  dən  qur  ma 
iş  lə  ri  nə baş  la  yır. Axı sa  vaş -

dan son  ra er  mə  ni tə  rə  fi bi  zə 
vəh  şi  cə  si  nə da  ğıt  dı  ğı, da  şı 
daş üs  tə sax  la  ma  dı  ğı əra  zi  lər 
qo  ya  raq ge  ri çə  ki  lib. Bu  ra -
da ya  şa  mın ən qı  sa za  man  da 
bər  pa olun  ma  sın  da Tür  ki  yə -
nin ro  lu ne  cə ola  caq?
Təbiiki,30ildirmismarbelə

çalınmamış,taməksinə,dağıdıl
mışbölgədəgörüləcəkçoxişvar.
Avtomobil,dəmiryolları,internet
xətləriçəkiləcək,binalar,fabriklər
tikiləcək.Butorpaqlara78ilərzin
dətəxminən40milyarddollarlıq
investisiyayatırılacaq.Bunukim
edəcək?Əlbətəki,ilknövbədə
Azərbaycanşirkətləri.
Türkiyənindəbubərpaprose

sində,şübhəsiz,böyükroluolacaq.
Ocümlədən,digərölkələrindəböl
gədəişgörəbilməsininqarşısında
heçbirmaneəolmayacaq.Birsözlə,
hərkəsQarabağınbərpasınavə
inkişafınaöztöhfəsiniverəbilərvə

verməlidir.BubaxımdanTürkiyə
olaraq,hərzamanqardaşlarımızın
yanındacanlabaşlavarıq.

- Nax  çı  van  la ta  ri  xi yo  lun qu -
rul  ma  sı  nın iq  ti  sa  di və st  ra  te -
ji ba  xım  dan Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə üçün bö  yük önəm 

da  şı  ma  sı şək  siz  dir. Siz  cə, bu, 
bü  tün böl  gə  də ye  ni ti  ca  rət 
für  sət  lə  ri  nin or  ta  ya çıx  ma  sı  na 
nə də  rə  cə  də tə  sir gös  tə  rə  cək?
Mən2003cüildənazirolandan

sonraAzərbaycanlaTürkiyəarasın
dadəmiryoluxətiolmadığından,
2004cüildənetibarənBakıTbilisi
Qarsdəmiryolulayihəsinihəyata
keçirməyəbaşladıq.Uzunmüddət
apardı,müqavimətgöstərənlər,
qarşıçıxanlaroldu.Bəziölkələr
hətabununqarşısınıalmağada
çalışdılar.Ancaqyenədəcənab
İlhamƏliyevinqətiyyətivəiradəsi,
Prezidentimizindəstəyiiləlayihəni

tamamladıq.Artıqİstanbuldanyola
düşənqatarÇinədəkgedir.Amma
budasondeyil.ÇünkiQafqazhəm
nəqliyyat,həmdəenerjidəhlizidir.
BundanəlavəQafqazAvrasiyacoğ
rafiyasınınmərkəzidir.Düşünün,
buradabirtərəfdənAzərbaycan,
Türkiyə,habeləİranvar,digərtə
rəfdənfərqlidinvəmədəniyyətləri
olanGürcüstan,Rusiya,Ermənistan
var,yənisöhbətmədəniyyətlərin
toqquşmasındandeyil,görüşməsi,
birləşməsi,ünsiyyətindəngedir.Bu,
yenifürsətlərinaçılmasıdeməkdir.
BizBakıTbilisiQarsdəmiryolu
nusalarkən,eynizamanda,Qars
Naxçıvandəmiryolunu,hətaqaz
kəmərilayihəsinidəplanlaşdırdıq.
Buistiqamətdəartıqaddımlaratılıb.
Qarabağzəfəridəbubaxımdanböl
gəyəxeyligözəlşeylərbəxşetdi.
Beləki,indiXankəndinəbir

dəhlizaçılacaq.Sülhməramlı
larburadatəhlükəsizliyənəzarət
edəcəklər.Digərtərəfdən,Nax
çıvaniləAzərbaycanarasındada
birdəhlizaçılacaq.Xüsusiqeyd
edimki,budəhlizmüharibə
ninAzərbaycanüçünənböyük
nailiyyətlərindənbiridir.Türkiyə
vəAzərbaycanbeləcəquruyol
labirbaşabirləşəcək.Oradanyol
Türkmənistan,Qazaxıstan,Özbə
kistan,Qırğızıstan,hətaTacikistan
vəÇinəqədərgedəcək.Tarixiİpək
Yoluyenidəndirçəlmişolacaq.Bu,
olduqcahəyəcanlı,sevincdolubir
məqamdır.Çünkibölgədəyeni
dövrbaşlanır.AzərbaycanvəTür
kiyəbaşdaolmaqla,TürkŞurasına
üzvölkələri,OrtaAsiyanı,İranı,
Rusiyanı,Gürcüstanı,Ermənistanı
vəhətaXəzərinşərqindəkibü
tünölkələriəhatəedən,iqtisadivə
mədənicəhətdən,ümumiyyətlə,
hərbaxımdanəlaqələriinkişafet
dirəcəkgözəlfürsətlərortayaçıxır.
Bunadainşallah,TürkiyəvəAzər
baycanliderləriningücüsayəsində
birlikdənailolacağıq.

İlhamə Novruzova
Xüsusi olaraq  

“Milli Məclis“ jurnalı üçün
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cəyiniaçıqcasöylədivəbuyöndə
əlindəngələnietdi.
Bildiyinizkimi,Ermənistan

buaradaböyükoyunlaroynadı,
istərRusiyanı,istərAvropanıvə
BirləşmişMillətlərTəşkilatınıbu
münaqişəyəcəlbetmək,Kollektiv
TəhlükəsizlikMüqaviləsiTəşkilatı
nıişəsalmaqüçünxeylisəylərgös
tərdi,lakinonlarınheçbirinəticə
vermədi.

- Bö  yük zə  fə  ri  miz Azər  bay -
can  la ya  na  şı, qar  daş Tür  ki -
yə  yə də ey  ni qü  rur və se  vinc 
hiss  lə  ri ya  şat  dı. Am  ma bu 
bir  li  yi  miz, mə  nə  vi bağ  la  rı  mız 
il  lər  dir ki, böl  gə  də sül  hün 
bər  pa  sın  dan, ba  rış  dan bəhs 
edən bə  zi Qərb öl  kə  lə  ri  ni ni -
yə bu qə  dər qı  cıq  lan  dır  dı?
Bilirsiniz,əslində,Ermənistan

rəhbərliyiillərdirbölgədəsabitliyi
pozacaqyanlışsiyasətyürüdür:Tür
kiyəiləsərhədinitanımır,Qarabağı
işğaledirvəsairə.Buyerdədeyərlər
ki,“səninətinnə,budunnə?Sən
kiməgüvənirsənaxı?”.Diasporu

na,yaAvropaölkələrinə,məsələn,
Fransaya?BəlkəAmerikaya?Yaxşı,
ozamanQarabağdastanıyazılan
dabuölkələrharadaidilər?Hansı
biriprosesəqarışabildiki?Nəedə
bildilərki?Çünkiortadabütün
beynəlxalqhüquqnormalarınagörə
ədalətsizbirdurumvardı.Odabu
idiki,Ermənistanbölgədəquldur
rolunuoynayırvəhaqsıztələblər
irəlisürürdü;30ildənçoxidiki,
Azərbaycanın20%torpaqlarınıələ
keçirmişdi.Təsadüfideyilki,Rusiya
dabuhaqsızlığıvəErmənistanın
işğalçılığınımüdafiəetmədi.Həm
dəlapilkgündənçoxaçıqvəkonk
retduruşortayaqoydu.Paşinyan
Moskvanımüharibəyəcəlbetmək
üçündəridənqabıqdançıxırdı,tele
fonzəngləriedirdi.CənabPutinisə
bildirirdiki,Azərbaycanözərazisi
daxilindəmüharibəaparır,bu,onun
daxiliişidirvəRusiyabuprosesin
xaricindədir.
Bu,olduqcavacibbirdetaldır.

Rusiyanın30illikregionalstrate
giyasındabu,köklüdəyişiklikde
məkdir.Rusiyadahaçoxbölgədə

sabitliyinbərqərarolmasınadiqqət
yetirdi.Bunuqiymətləndirməliyik.
Buqələbədəmənəviolaraq,ən

böyükpaylardanbiridəTürkiyəyə
vəcənabRəcəbTayyibƏrdoğana
aiddir.Onudadeyimki,Türkiyə
maddi,mənəvivətexnikicəhətdən
bundansonradahərzamanAzər
baycanınyanındadır.
Müharibəbitdi,müqavilələr

imzalandı,sülhməramlıqüvvə
lərxüsusizonadayerləşdirildi.
Türkiyədəbölgədəbarışındaimi
olmasıüçünoradarolaldı.Amma
yaxınkeçmişənəzərsalaqQərb
qarışırdı,Fransaqarışırdı,Ame
rikaqarışırdı,bunagörədəsülh
əldəolunmurdu.İndiisəprosesin
iştirakçılarıeləregionundördva
cibölkəsidr:Azərbaycan,Türkiyə,
RusiyavəErmənistan.Əlbətəki,
beləcəişdahaçoxidarəolunan,
davamlışəklədüşdüvəxaricimü
daxilələrdəortadanqalxdı.

- Azər  bay  can Qa  ra  bağ böl  gə -
sin  də bö  yük ye  ni  dən  qur  ma 
iş  lə  ri  nə baş  la  yır. Axı sa  vaş -

dan son  ra er  mə  ni tə  rə  fi bi  zə 
vəh  şi  cə  si  nə da  ğıt  dı  ğı, da  şı 
daş üs  tə sax  la  ma  dı  ğı əra  zi  lər 
qo  ya  raq ge  ri çə  ki  lib. Bu  ra -
da ya  şa  mın ən qı  sa za  man  da 
bər  pa olun  ma  sın  da Tür  ki  yə -
nin ro  lu ne  cə ola  caq?
Təbiiki,30ildirmismarbelə

çalınmamış,taməksinə,dağıdıl
mışbölgədəgörüləcəkçoxişvar.
Avtomobil,dəmiryolları,internet
xətləriçəkiləcək,binalar,fabriklər
tikiləcək.Butorpaqlara78ilərzin
dətəxminən40milyarddollarlıq
investisiyayatırılacaq.Bunukim
edəcək?Əlbətəki,ilknövbədə
Azərbaycanşirkətləri.
Türkiyənindəbubərpaprose

sində,şübhəsiz,böyükroluolacaq.
Ocümlədən,digərölkələrindəböl
gədəişgörəbilməsininqarşısında
heçbirmaneəolmayacaq.Birsözlə,
hərkəsQarabağınbərpasınavə
inkişafınaöztöhfəsiniverəbilərvə

verməlidir.BubaxımdanTürkiyə
olaraq,hərzamanqardaşlarımızın
yanındacanlabaşlavarıq.

- Nax  çı  van  la ta  ri  xi yo  lun qu -
rul  ma  sı  nın iq  ti  sa  di və st  ra  te -
ji ba  xım  dan Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə üçün bö  yük önəm 

da  şı  ma  sı şək  siz  dir. Siz  cə, bu, 
bü  tün böl  gə  də ye  ni ti  ca  rət 
für  sət  lə  ri  nin or  ta  ya çıx  ma  sı  na 
nə də  rə  cə  də tə  sir gös  tə  rə  cək?
Mən2003cüildənazirolandan

sonraAzərbaycanlaTürkiyəarasın
dadəmiryoluxətiolmadığından,
2004cüildənetibarənBakıTbilisi
Qarsdəmiryolulayihəsinihəyata
keçirməyəbaşladıq.Uzunmüddət
apardı,müqavimətgöstərənlər,
qarşıçıxanlaroldu.Bəziölkələr
hətabununqarşısınıalmağada
çalışdılar.Ancaqyenədəcənab
İlhamƏliyevinqətiyyətivəiradəsi,
Prezidentimizindəstəyiiləlayihəni

tamamladıq.Artıqİstanbuldanyola
düşənqatarÇinədəkgedir.Amma
budasondeyil.ÇünkiQafqazhəm
nəqliyyat,həmdəenerjidəhlizidir.
BundanəlavəQafqazAvrasiyacoğ
rafiyasınınmərkəzidir.Düşünün,
buradabirtərəfdənAzərbaycan,
Türkiyə,habeləİranvar,digərtə
rəfdənfərqlidinvəmədəniyyətləri
olanGürcüstan,Rusiya,Ermənistan
var,yənisöhbətmədəniyyətlərin
toqquşmasındandeyil,görüşməsi,
birləşməsi,ünsiyyətindəngedir.Bu,
yenifürsətlərinaçılmasıdeməkdir.
BizBakıTbilisiQarsdəmiryolu
nusalarkən,eynizamanda,Qars
Naxçıvandəmiryolunu,hətaqaz
kəmərilayihəsinidəplanlaşdırdıq.
Buistiqamətdəartıqaddımlaratılıb.
Qarabağzəfəridəbubaxımdanböl
gəyəxeyligözəlşeylərbəxşetdi.
Beləki,indiXankəndinəbir

dəhlizaçılacaq.Sülhməramlı
larburadatəhlükəsizliyənəzarət
edəcəklər.Digərtərəfdən,Nax
çıvaniləAzərbaycanarasındada
birdəhlizaçılacaq.Xüsusiqeyd
edimki,budəhlizmüharibə
ninAzərbaycanüçünənböyük
nailiyyətlərindənbiridir.Türkiyə
vəAzərbaycanbeləcəquruyol
labirbaşabirləşəcək.Oradanyol
Türkmənistan,Qazaxıstan,Özbə
kistan,Qırğızıstan,hətaTacikistan
vəÇinəqədərgedəcək.Tarixiİpək
Yoluyenidəndirçəlmişolacaq.Bu,
olduqcahəyəcanlı,sevincdolubir
məqamdır.Çünkibölgədəyeni
dövrbaşlanır.AzərbaycanvəTür
kiyəbaşdaolmaqla,TürkŞurasına
üzvölkələri,OrtaAsiyanı,İranı,
Rusiyanı,Gürcüstanı,Ermənistanı
vəhətaXəzərinşərqindəkibü
tünölkələriəhatəedən,iqtisadivə
mədənicəhətdən,ümumiyyətlə,
hərbaxımdanəlaqələriinkişafet
dirəcəkgözəlfürsətlərortayaçıxır.
Bunadainşallah,TürkiyəvəAzər
baycanliderləriningücüsayəsində
birlikdənailolacağıq.

İlhamə Novruzova
Xüsusi olaraq  

“Milli Məclis“ jurnalı üçün
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Milliintibah,müstəqillikvə
istiqlaluğrundamübarizələri,soy
qırımları,faciələri,müharibələri,
dəyişənquruluşlarıözünəsığdı
ranXXəsrAzərbaycantarixinə
dəsosialiqtisadi,ictimaisiyasi
təbəddülatlardövrükimidaxil
olmuşdur.Budövrhəmdə1905ci
ilvə1918ciilsoyqırımları,1920ci
ilbolşevikişğalı,1988ciildepor
tasiyası,1990cıilinQanlıyanvarı
iləAzərbaycantarixinəəbədihəkk
olunmuşdur.
Tarixinqanyaddaşıözsuve

renliyiuğrundacəsarətnümayiş
etdirənbirxalqınqanabürünən
şənbəsiiləəsrinfaciəsinəçevrildi.
Azərbaycanınmüstəqilliyədoğru
addımları1990cıilyanvarın20də
insanlığaqarşıtörədilmişənağır
cinayətləqarşılandı.
1990cıilyanvarın19dan20nə

keçəngecəAzərbaycanınXXəsr
tarixininənfaciəlihadisələrindən

biribaşverdi.Dincəhalininüzəri
nəvəhşicəsinəhücumakeçənso
vetəsgərləriənmüasirsilahlardan
istifadəedərəkyüzlərləgünahsız
insanıqətləyetirdilər.
70ileynidövlətintərkibində

yaşayanvəonunqorunmasında
kifayətqədərxidmətiolanAzər
baycanxalqıgülləbaranedildi.Bu
qətliamSovetlərBirliyininyaran
masındanbaşlayaraqaçıqvəgizli
formada,müxtəlifvasitələrləgüclü
təzyiqlərəvətəhqirlərəməruz
qalanxalqımızınsəbirkasasının
sonuncudamlasıoldu.Əslində,
buhadisəyarandığıgündənbey
nəlmiləlçilikvəxalqlardostluğu
pərdəsialtındafəaliyyətgöstərən
SSRİadlıimperiyanınmahiyyəti
niaçdı,budövlətəazçoxinanan
insanlarıninamınısarsıtdı.
Həmingünkeçmişsovetdöv

lətininhərbmaşınınınAzərbaycan
xalqınaqarşıtörətdiyivəhşilikən

ağırcinayətlərdənbirikimibəşər
tarixindəqalacaqdır.Özqanuni
konstitusiyahüquqlarınıntəmin
edilməsinitələbedəndincəhaliyə
divantutulması,kütləviterrornə
ticəsindəyüzlərləgünahsızinsanın
qətləyetirilməsivəyaralanması
totalitarsovetrejiminincinayətkar
mahiyyətinibütündünyayabirda
hanümayişetdirdi.
Xalqıniradəsiniqırmaqməq

sədiilətörədilmişbuqanlıterror
Azərbaycanxalqınınmilliazadlıq
vəmüstəqillikuğrundaapardı
ğıhərəkatagüclütəkanverdivə
respublikadasiyasimübarizəyeni
birmərhələyədaxiloldu.Haqqın,
ədalətinmüdafiəsiyolundacan
larınıqurbanvermişvətənövlad
larışəhidlikzirvəsinəucalmaqla
xalqımızınqəhrəmanlıqtarixinə
yeni,parlaqsəhifələryazdılarvə
bununlada20yanvartarixinişərəf
vələyaqəttarixinəçevirdilər.
20Yanvarfaciəsinəhərhansıbir

zamankəsiyindəbaşverənhadi
səkimibaxmaqolmaz.Bufaciəyə
gedənyol1988ciildənbaşlamış
dı.80ciillərinsonundaSovetlər
Birliyindəictimaisiyasihəyatın
demokratikləşməsinəticəsində
Azərbaycandabaşlanansiyasioya
nışMoskvanıciddinarahatedirdi.
Buoyanışınqarşısınıalmaqüçün
bəhanəaxtaranmərkəzeləsəbəbi
də,bəhanənidəözühazırladı.Ha
disələringedişinədiqqətyetirək:
80ciillərinikinciyarısında

Azərbaycanıntərkibhissəsiolan
DağlıqQarabağMuxtarVilayə
tində“Krunk”erməniekstremist
təşkilatıtəxribatçılıqfəaliyyətini
genişləndirdi.Erməni“Millimü
qəddəratınmüstəqiltəyinedilməsi
birliyi”və“Siyasiməhbusların
müdafiəsiermənikomitəsi”də
SSRİdəvəxaricdəbuistiqamətdə

Fəzail İbrahimli
MilliMəclisSədrininmüavini,İctimaibirliklərvədiniqurumlar
komitəsininsədri,tarixelmləridoktoru,professor

Milli iradəmizin qalibiyyət təqvimi
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fəalişaparırdı.“55lərkomitəsi”
adlananorqanıngöstərişləriəsa
sında“Krunk”vilayətinerməni
əhalisiniDağlıqQarabağınErmə
nistanaverilməsinitələbetməyə
çağırırdı.
1988ciilinyanvarındaneti

barən“TürksüzErmənistan”və
DağlıqQarabağuğrundamillətçi
hərəkatplanlısurətdəfəaliyyətə
başladı.1988ciilyanvarın25də
Ermənistandayaşayanazərbaycan
lılarınilkqrupuöztorpaqlarından
didərginsalındı.Artıqfevralın23
nəqədərqovulanlarınsayı4min
nəfərəçatdı.Buhadisəbirtərəfdən
Ermənistandayaşayanazərbay
canlılararasındavahiməyaradır,
digərtərəfdənisəAzərbaycanda
ictimaisiyasivəziyyətigərginləş
dirir,nəhayət,erməniazərbaycanlı

münaqişəsinintörədilməsinərəvac
verirdi.Moskvavədünyadövlət
ləriningözüqarşısındayaşananbu
hadisələrəheçbirreaksiyagöstə
rilmirdi.1988ciilfevralın19da
DQMVninAliSovetininsessiya
sınınkeçirilməsi,MuxtarVilayətin
statusuməsələsinəbaxılmasıhaq
qındaSSRİAliSovetinəmüraciət
qəbuledilməsiçağırışlarıaltında
kütləviantiAzərbaycanmitinqlə
rikeçirildi.EləhəmingünBakıda
dailkkütləvietirazmitinqitəşkil
olundu.
Başverəbiləcəkmillitoq

quşmalarınqarşısınınvaxtında
alınmamasıvəMoskvanıner
mənipərəstmövqedədayanması
erməniləridahadaşirnikləndirdi.
1988ciilfevralın23dəSumqayıt
hadisələribaşverdi.Hadisənin

istintaqızamanıüzəçıxarılmış
96cinayətkararasındamüxtəlif
millətlərinnümayəndələrinin,o
cümlədənqırğınınəsastəşkilatçısı
nınerməniolmasınabaxmayaraq,
cinayətinguyaancaqazərbaycan
lılartərəfindəntörədilməsihaq
qındaermənimətbuatıdünyaya
iftiralaryaydı.
Bütünbuhadisələrəmünasi

bətdəAzərbaycanınmillimənafe
yindənçıxışetməyən,Moskvanın
iradəsiiləhərəkətedənrespublika
rəhbərliyiningözləməmövqeyiöl
kədənarazılığıdahadaartırdı.
Azərbaycandasosialiqtisadi

vəsiyasiböhranıngetdikcədərin
ləşdiyibirşəraitdəErmənistandan
didərginsalınan191.175nəfərin
qaçqınvəziyyətindəAzərbaycana
gəlməsi,qovularkən217adamın
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öldürülməsi,1154nəfərinyaralan
masırespublikadaictimaisiyasi
vəziyyətidahadagərginləşdirdi.
Qaçqınlaraolansəriştəsizvəögey
münasibətsiyasisabitliyipozan
əsasamillərdənbirinəçevrildi.
Realvəziyyət,azərbaycanlılara
qarşıtətbiqedilənzorakılıqvəiş
gəncələrhaqqındaobyektivinfor
masiyanınverilməməsidəgərgin
liyinartmasınasəbəboldu.
Xalqınhüquqlarınınmüdafiəsi

tələbiilə1988ciilnoyabrın15də
AzərbaycanElmlərAkademiyasın
daizdihamlımitinqkeçirildi.
Noyabrın17dəisəErmənis

tanıntəcavüzkarlığına,ermənilə
rinŞuşanınTopxanameşəsində
törətdiyivəhşiliyə,nadirağacların
qırılmasınaetirazəlamətiolaraq
başlananmitinqAzadlıqmeyda
nındagecəgündüzdavamedən19
günlükMeydanhərəkatınaçevril
di.Dekabrın4dən5əkeçəngecə
Meydanhərəkatınınzorgücünə
yatırılmasındansonrarespublika
daictimaisiyasivəziyyətgün
dəngünəgərginləşməyəbaşladı.
XüsusəndəErmənistanSSRdəbir
nəfərazərbaycanlınınbeləyaşama
dığıhalda,Azərbaycandaerməni
lərinyaşamasımərkəzinburada
millizəmindəistənilənvaxttəxri
battörətməsiüçünşəraityaradırdı.
Təxribatıntörədilməsinəşərait

yaradandigəramilrespublikada
hakimiyyətsizliyinhökmsürmə
siidi.Beləki,birsırarayonlarda
ikihakimiyyətlilikyaranmışdı.
AzərbaycanKPrayonpartiyako
mitələrigücüolmayanformalha
kimiyyət,AzərbaycanXalqCəbhə
siisəhüquqihakimiyyətiolmayan,
lakindövlətfunksiyalarınıyerinə
yetirənorqanlarkimiçıxışedirdi.
Bütünbunlarvəbunabənzərbəzi
hərəkətvəçağırışlarMoskvanın
Azərbaycandahərcürtəxribatına
bəhanəyaradırdıvəMoskvaAzər
baycanıcəzalandırmaqüçünbelə
bəhanələrinyaradılmasındason
dərəcəmaraqlıidi.
Məhzbunagörədə1990cıil

yanvarınəvvəllərindəmərkəzin
göstərişiiləmüxtəlifqoşunhissə
ləriBakıyagətirildi.Yanvarın3də
BakıyagələnMoskvanümayən
dələriBarannikov,Ludayuskas,
Babkovvəbaşqalarıməxfisurətdə
GəncəyəsəfəredənSSRİmüda
fiənaziriYazovtərəfindənqəbul
edilmiş,xüsusitapşırıqlaralmış
vəBakıda“Tayfun”,yəni“Qasır
ğa”əməliyyatınınplanıhazırlan
mışdı.
Azərbaycanrəhbərliyininmüs

təqilsiyasixətinin,dəqiqvəsabit
mövqeyininolmamasıMoskva
nınrespublikadahəyatakeçirmək
istədiyi“siyasətin”reallaşmasına
rəvacverirdi.Yanvarın13dəBakı
dabirermənitərəfindənikiazər
baycanlınınöldürülməsinəcavab
olaraqpaytaxtınbəziyerlərində

ermənilərintəqibolunmasımərkəz
tərəfindənbütüntəfsilatınaqədər
düşünülmüşvətaktikibaxımdan
hərtərəfihazırlanmıştəxribatın
həyatakeçirilməsiüçünzəmin
yaratdı.İnzibatiorqanların,hərbi
hissələrintamhazırvəziyyətdə
olmasınabaxmayaraq,ətrafdabaş
verənlərəqarşıheçbirtədbirgö
rülmədi.Azərbaycanxalqına“dərs
vermək”,milliazadlıqhərəkatını
boğmaqməqsədiilə1990cıilyan
varın19daSSRİAliSovetinin“Ba
kışəhərindəfövqəladəvəziyyət
tətbiqedilməsihaqqında”Fərmanı
qəbuledildi.Lakinbufərmanın
qəbuluiləəlaqədarəhaliyəheçbir

məlumatverilmədi.Hərbihaki
miyyətorqanlarıBakışəhərində
fövqəladəvəziyyəttətbiqedildiyi
nivəqadağansaatıqoyulduğunu
yalnızyanvarın20dəsəhərsaat
7dəelanetdilər.Artıqbuvaxt
hərbçilər82adamıöldürmüş,20
nəfəriölümcülyaralamışdılar.
Ümumiyyətlə,rəsmiməlumata
görə,20Yanvarfaciəsizamanı131
adamöldürülmüş,744nəfəryara
lanmış,400nəfərqanunsuzhəbs
edilmiş,4nəfəritkindüşmüş,külli
miqdardamaddivəmənəvizərər
vurulmuşdu.
20Yanvarfaciəsitörədilənza

manAzərbaycanxalqıağırific
vəziyyətinəinformasiyabloka
dasınasalınmış,radio,televiziya
susdurulmuş,mətbuatınnəşrinə
qadağaqoyulmuşdu.Bugünlərdə

Azərbaycanxalqısan
kibaşsızqalmışdı.
Beləağırbirvəziy

yətdəxalqınahəyan
çıxan,ovaxtsiyasi
səhnədənuzaqlaş
dırılmışÜmummilli
liderHeydərƏliyev
oldu.O,böyükcəsa
rətnümayişetdirərək
yanvarın21dəAzər
baycanınMoskvadakı
nümayəndəliyində
mətbuatkonfransı
keçirdivə20Yanvar

faciəsininmahiyyətinidünyaya
nümayişetdirdi.İmperiyarəhbər
liyiniqatiladlandıranHeydərƏli
yevfaciənintörədilməsəbəblərini
vətəşkilatçılarınınadlarınıaçıqla
dı.20Yanvarfaciəsinitörədənlərin
cinayətməsuliyyətinəcəlbedilmə
siniqətiyyətlətələbedənHeydər
Əliyevbaşvermişfaciəiləəlaqə
darAzərbaycanxalqınabaşsağlığı
verdi.
HeydərƏliyevinMoskvanü

mayəndəliyindəkitarixiçıxışının
mətni,bütünmaneələrəbaxma
yaraq,dünyadagenişyayıldı.Bu
çıxışməhzozamaninformasiya
blokadasındaolanAzərbaycanda

başverən20Yanvarfaciəsinəəsl
siyasiqiymətidi.
Bakıdafövqəladəvəziyyəttət

biqedilməsinəbaxmayaraq,yan
varın22dəxalqımızözşəhidləri
iləvidalaşdı.Respublikada3gün
matəmelanolundu.Azərbaycanın
bütünərazisindəizdihamlımitinq
lərkeçirildi.Birmilyondanartıq
adamıniştiraketdiyimitinqAzər
baycanxalqınınazadlıq,haqq,
ədalət,demokratiyavəmüstəqillik
uğrundamübarizəsəsi,mərkəzin
qanlıəməllərinəetirazçağırışıidi.
20Yanvarfaciəsirespublikada

milliazadlıqhərəkatınavədemok
ratikproseslərəağırzərbəvursa
da,xalqımızınmüstəqillikuğrun
daapardığımübarizənidayandıra
bilmədi.Əksinə,20Yanvarfaciəsi
xalqımızınistiqlaliyyət,milliazad
lıqvəmüstəqillikuğrundaapar
dığıhərəkatagüclütəkanverdivə
respublikadasiyasimübarizəyeni
tarixidövrəqədəmqoydu.Baş

verənhadisələr,millimünaqişələr
sovetlərimperiyasınınçökməsiilə
nəticələndivənəticədəAzərbay
canöztariximüstəqillikhaqqına
qovuşdu.
Zamandəyişsədə,vətənə

olansevgidəyişmir.1990cıilin
yanvarındamüstəqillikyolunda
canlarınıfədaedənşəhidlərimiz
və2020ciilinsentyabrnoyabr
aylarındatorpaqlarımızınişğaldan
azadedilməsiuğrundaözhəyatla
rındankeçənşəhidlərimizişğalçı
lıqsiyasətinəsonqoydular.
XXIəsrinzəfəriniAzərbaycan

çaldı;30illikişğalagücü,döyüş
ruhu,əzmiiləsonqoyanmüzəfər
ordusuilə,Ermənistanıkapitulya
siyaaktınaqolçəkdirməyəməcbur
edəngüclüsərkərdəsivəxalqın
yenilməzliyiilə.
Dünyanınəngüclüordusu

sıralarındayeralanAzərbaycan
OrdusuAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləVətənMü

haribəsiniqələbəiləbaşavurdu.
Siyasi,iqtisadi,beynəlxalqsahədə
qazanılannailiyyətlərAzərbay
canınərazisinitamlaşdırmağa,
bütövləşdirməyəyönələnqələbə
ilənəticələndi.
Azərbaycanınistiqlalıvəbü

tövlüyüuğrundacanlarınıqurban
verənşəhidlərimizəhərbirazər
baycanlınınürəyindəəbədibir
heykəlucalır.Xalqımızınziyarət
yerinəçevrilmişŞəhidlərxiyaba
nındayananəbədiməşəlşəhid
lərinruhunaxalqımızınehtiramı
vədövlətimizinqiymətidir.Bu
qiymətAzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiİlhamƏliyevinnitq
lərindədəözəksinitapır:“Bizbu
torpaqlaraAzərbaycanxalqının,
şəhidlərimizincanı,qanıbahasına,
qəhrəmanlarımızınşücaətihesabı
naqayıtmışıq.VətənMüharibəsi
tarixdəAzərbaycanınşanlıqələbə
sikimiqalacaq”.

20Yanvarfaciəsinəhərhansıbirzamankəsi
yindəbaşverənhadisəkimibaxmaqolmaz.
Bufaciəyəgedənyol1988ciildənbaşlamışdı.
80ciillərinsonundaSovetlərBirliyindəicti
maisiyasihəyatındemokratikləşməsinəti
cəsindəAzərbaycandabaşlanansiyasioyanış
Moskvanıciddinarahatedirdi.Buoyanışın
qarşısınıalmaqüçünbəhanəaxtaranmərkəz
eləsəbəbidə,bəhanənidəözühazırladı.
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öldürülməsi,1154nəfərinyaralan
masırespublikadaictimaisiyasi
vəziyyətidahadagərginləşdirdi.
Qaçqınlaraolansəriştəsizvəögey
münasibətsiyasisabitliyipozan
əsasamillərdənbirinəçevrildi.
Realvəziyyət,azərbaycanlılara
qarşıtətbiqedilənzorakılıqvəiş
gəncələrhaqqındaobyektivinfor
masiyanınverilməməsidəgərgin
liyinartmasınasəbəboldu.
Xalqınhüquqlarınınmüdafiəsi

tələbiilə1988ciilnoyabrın15də
AzərbaycanElmlərAkademiyasın
daizdihamlımitinqkeçirildi.
Noyabrın17dəisəErmənis

tanıntəcavüzkarlığına,ermənilə
rinŞuşanınTopxanameşəsində
törətdiyivəhşiliyə,nadirağacların
qırılmasınaetirazəlamətiolaraq
başlananmitinqAzadlıqmeyda
nındagecəgündüzdavamedən19
günlükMeydanhərəkatınaçevril
di.Dekabrın4dən5əkeçəngecə
Meydanhərəkatınınzorgücünə
yatırılmasındansonrarespublika
daictimaisiyasivəziyyətgün
dəngünəgərginləşməyəbaşladı.
XüsusəndəErmənistanSSRdəbir
nəfərazərbaycanlınınbeləyaşama
dığıhalda,Azərbaycandaerməni
lərinyaşamasımərkəzinburada
millizəmindəistənilənvaxttəxri
battörətməsiüçünşəraityaradırdı.
Təxribatıntörədilməsinəşərait

yaradandigəramilrespublikada
hakimiyyətsizliyinhökmsürmə
siidi.Beləki,birsırarayonlarda
ikihakimiyyətlilikyaranmışdı.
AzərbaycanKPrayonpartiyako
mitələrigücüolmayanformalha
kimiyyət,AzərbaycanXalqCəbhə
siisəhüquqihakimiyyətiolmayan,
lakindövlətfunksiyalarınıyerinə
yetirənorqanlarkimiçıxışedirdi.
Bütünbunlarvəbunabənzərbəzi
hərəkətvəçağırışlarMoskvanın
Azərbaycandahərcürtəxribatına
bəhanəyaradırdıvəMoskvaAzər
baycanıcəzalandırmaqüçünbelə
bəhanələrinyaradılmasındason
dərəcəmaraqlıidi.
Məhzbunagörədə1990cıil

yanvarınəvvəllərindəmərkəzin
göstərişiiləmüxtəlifqoşunhissə
ləriBakıyagətirildi.Yanvarın3də
BakıyagələnMoskvanümayən
dələriBarannikov,Ludayuskas,
Babkovvəbaşqalarıməxfisurətdə
GəncəyəsəfəredənSSRİmüda
fiənaziriYazovtərəfindənqəbul
edilmiş,xüsusitapşırıqlaralmış
vəBakıda“Tayfun”,yəni“Qasır
ğa”əməliyyatınınplanıhazırlan
mışdı.
Azərbaycanrəhbərliyininmüs

təqilsiyasixətinin,dəqiqvəsabit
mövqeyininolmamasıMoskva
nınrespublikadahəyatakeçirmək
istədiyi“siyasətin”reallaşmasına
rəvacverirdi.Yanvarın13dəBakı
dabirermənitərəfindənikiazər
baycanlınınöldürülməsinəcavab
olaraqpaytaxtınbəziyerlərində

ermənilərintəqibolunmasımərkəz
tərəfindənbütüntəfsilatınaqədər
düşünülmüşvətaktikibaxımdan
hərtərəfihazırlanmıştəxribatın
həyatakeçirilməsiüçünzəmin
yaratdı.İnzibatiorqanların,hərbi
hissələrintamhazırvəziyyətdə
olmasınabaxmayaraq,ətrafdabaş
verənlərəqarşıheçbirtədbirgö
rülmədi.Azərbaycanxalqına“dərs
vermək”,milliazadlıqhərəkatını
boğmaqməqsədiilə1990cıilyan
varın19daSSRİAliSovetinin“Ba
kışəhərindəfövqəladəvəziyyət
tətbiqedilməsihaqqında”Fərmanı
qəbuledildi.Lakinbufərmanın
qəbuluiləəlaqədarəhaliyəheçbir

məlumatverilmədi.Hərbihaki
miyyətorqanlarıBakışəhərində
fövqəladəvəziyyəttətbiqedildiyi
nivəqadağansaatıqoyulduğunu
yalnızyanvarın20dəsəhərsaat
7dəelanetdilər.Artıqbuvaxt
hərbçilər82adamıöldürmüş,20
nəfəriölümcülyaralamışdılar.
Ümumiyyətlə,rəsmiməlumata
görə,20Yanvarfaciəsizamanı131
adamöldürülmüş,744nəfəryara
lanmış,400nəfərqanunsuzhəbs
edilmiş,4nəfəritkindüşmüş,külli
miqdardamaddivəmənəvizərər
vurulmuşdu.
20Yanvarfaciəsitörədilənza

manAzərbaycanxalqıağırific
vəziyyətinəinformasiyabloka
dasınasalınmış,radio,televiziya
susdurulmuş,mətbuatınnəşrinə
qadağaqoyulmuşdu.Bugünlərdə

Azərbaycanxalqısan
kibaşsızqalmışdı.
Beləağırbirvəziy

yətdəxalqınahəyan
çıxan,ovaxtsiyasi
səhnədənuzaqlaş
dırılmışÜmummilli
liderHeydərƏliyev
oldu.O,böyükcəsa
rətnümayişetdirərək
yanvarın21dəAzər
baycanınMoskvadakı
nümayəndəliyində
mətbuatkonfransı
keçirdivə20Yanvar

faciəsininmahiyyətinidünyaya
nümayişetdirdi.İmperiyarəhbər
liyiniqatiladlandıranHeydərƏli
yevfaciənintörədilməsəbəblərini
vətəşkilatçılarınınadlarınıaçıqla
dı.20Yanvarfaciəsinitörədənlərin
cinayətməsuliyyətinəcəlbedilmə
siniqətiyyətlətələbedənHeydər
Əliyevbaşvermişfaciəiləəlaqə
darAzərbaycanxalqınabaşsağlığı
verdi.
HeydərƏliyevinMoskvanü

mayəndəliyindəkitarixiçıxışının
mətni,bütünmaneələrəbaxma
yaraq,dünyadagenişyayıldı.Bu
çıxışməhzozamaninformasiya
blokadasındaolanAzərbaycanda

başverən20Yanvarfaciəsinəəsl
siyasiqiymətidi.
Bakıdafövqəladəvəziyyəttət

biqedilməsinəbaxmayaraq,yan
varın22dəxalqımızözşəhidləri
iləvidalaşdı.Respublikada3gün
matəmelanolundu.Azərbaycanın
bütünərazisindəizdihamlımitinq
lərkeçirildi.Birmilyondanartıq
adamıniştiraketdiyimitinqAzər
baycanxalqınınazadlıq,haqq,
ədalət,demokratiyavəmüstəqillik
uğrundamübarizəsəsi,mərkəzin
qanlıəməllərinəetirazçağırışıidi.
20Yanvarfaciəsirespublikada

milliazadlıqhərəkatınavədemok
ratikproseslərəağırzərbəvursa
da,xalqımızınmüstəqillikuğrun
daapardığımübarizənidayandıra
bilmədi.Əksinə,20Yanvarfaciəsi
xalqımızınistiqlaliyyət,milliazad
lıqvəmüstəqillikuğrundaapar
dığıhərəkatagüclütəkanverdivə
respublikadasiyasimübarizəyeni
tarixidövrəqədəmqoydu.Baş

verənhadisələr,millimünaqişələr
sovetlərimperiyasınınçökməsiilə
nəticələndivənəticədəAzərbay
canöztariximüstəqillikhaqqına
qovuşdu.
Zamandəyişsədə,vətənə

olansevgidəyişmir.1990cıilin
yanvarındamüstəqillikyolunda
canlarınıfədaedənşəhidlərimiz
və2020ciilinsentyabrnoyabr
aylarındatorpaqlarımızınişğaldan
azadedilməsiuğrundaözhəyatla
rındankeçənşəhidlərimizişğalçı
lıqsiyasətinəsonqoydular.
XXIəsrinzəfəriniAzərbaycan

çaldı;30illikişğalagücü,döyüş
ruhu,əzmiiləsonqoyanmüzəfər
ordusuilə,Ermənistanıkapitulya
siyaaktınaqolçəkdirməyəməcbur
edəngüclüsərkərdəsivəxalqın
yenilməzliyiilə.
Dünyanınəngüclüordusu

sıralarındayeralanAzərbaycan
OrdusuAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləVətənMü

haribəsiniqələbəiləbaşavurdu.
Siyasi,iqtisadi,beynəlxalqsahədə
qazanılannailiyyətlərAzərbay
canınərazisinitamlaşdırmağa,
bütövləşdirməyəyönələnqələbə
ilənəticələndi.
Azərbaycanınistiqlalıvəbü

tövlüyüuğrundacanlarınıqurban
verənşəhidlərimizəhərbirazər
baycanlınınürəyindəəbədibir
heykəlucalır.Xalqımızınziyarət
yerinəçevrilmişŞəhidlərxiyaba
nındayananəbədiməşəlşəhid
lərinruhunaxalqımızınehtiramı
vədövlətimizinqiymətidir.Bu
qiymətAzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiİlhamƏliyevinnitq
lərindədəözəksinitapır:“Bizbu
torpaqlaraAzərbaycanxalqının,
şəhidlərimizincanı,qanıbahasına,
qəhrəmanlarımızınşücaətihesabı
naqayıtmışıq.VətənMüharibəsi
tarixdəAzərbaycanınşanlıqələbə
sikimiqalacaq”.

20Yanvarfaciəsinəhərhansıbirzamankəsi
yindəbaşverənhadisəkimibaxmaqolmaz.
Bufaciəyəgedənyol1988ciildənbaşlamışdı.
80ciillərinsonundaSovetlərBirliyindəicti
maisiyasihəyatındemokratikləşməsinəti
cəsindəAzərbaycandabaşlanansiyasioyanış
Moskvanıciddinarahatedirdi.Buoyanışın
qarşısınıalmaqüçünbəhanəaxtaranmərkəz
eləsəbəbidə,bəhanənidəözühazırladı.
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Azərbaycan44günlükVətən
Müharibəsində30illiknisgiləbir
dəfəliksonqoyduvəmüzəfərAli
BaşKomandanınrəhbərliketdiyi
rəşadətliordumuztərəfindəntor
paqlarımızişğaldanazadedildi.
Yaddançıxarmayaqki,torpaqla

rımızdüşməntapdağına19921993
cüillərdəAzərbaycandaaparılan
daxiliçəkişmələrzamanıkeçmişdi.
OvaxtErmənistanAzərbaycan
hakimiyyətindəolanhərcmərclik
dənmaksimumdərəcədəistifadə
edərək,ərazilərimiziişğaletmiş
di.Əzəlivəəbəditorpaqlarımızın
düşməntərəfindənişğalıuzunillər
ərzindəsağalmasımümkünolma
yanağırbiryarayaçevrildi.1992ci
ildənbaşlayanişğalminlərləvətən
övladınınşəhidolmasıilənəticə
ləndi.
Siyasicəbhədəbaşverənqey

rimüəyyənlik,ordununtəchiza
tınınzəifəməsi,idarəetmədəolan

çətinliklər,uzunmüddətdavam
edənsiyasihərcmərcliklər,daxil
dəolanxəyanətlərnəticəsindəəzəli
vəəbədivətəntorpaqlarıdüşmən
işğalınaməruzqaldı.Hadisələ
rinbuqəbildəncərəyanetməsinin
səbəbkarlarınınbugünqazanılmış
qələbəyəxəbismünasibətionların
əslxislətindənxəbərverir.
Şəhidlərimizinqanıvəcanı

bahasınaqazanılmışbuqələbəyə
kölgəsalmağacəhdetməkilknöv
bədəhəminşəhidlərimizə,onların
ailəüzvlərinəqarşıhörmətsizlikdir.
Müharibəninənçətinvaxtlarında
iştirakedən,neçəneçəhərbçiyol
daşlarışəhidolan,özləriisəyarala
nanqazilərimizləgörüşlərzamanı
onlarındanışdıqlarıhadisələrdən
cəbhədəkivəziyyətəyanişəkildə
gözlərimizönündəcanlanır.
Hərkəsbilirki,işğaldanənçətin

azadedilənyerlərdənbiridəŞuşa
şəhəriidi.Digərşəhərvərayonları

mızlayanaşı,Şuşadaçoxqısamüd
dətərzindəvəyüksəkpeşəkarlıqla
həyatakeçiriləndöyüşəməliyyatı
nəticəsindədüşməninbelisındı.
Şuşadöyüşlərimüharibənintale
yindəhəlledicioldu.Təsadüfideyil
ki,buəməliyyatıntaktikicəhətdən
qurulması,yüksəkpeşəkarlıqla
icraedilməsimərdoğullarımızın
əziyyətihesabınabaşagəldi.Eyni
zamanda,orduyagöstəriləndiqqət
vəqayğıözuğurlunəticəsiniverdi.
Çoxyoxcəmi3aybundanəvvəl

bizŞuşayagedəbilmirdik,lakin
indibuşəhərintarixikimliyibərpa
olunduvəŞuşabugünölkəmi
zinmədəniyyətpaytaxtıdır.Ümid
edirikki,qısamüddətərzindəo,
həmİslam,həmdətürkdünyasının
paytaxtıolacaqdır.
Təəssüfəqeydetməklazımdır

ki,bəziqüvvələrŞuşanınvədigər
işğalaltındakıərazilərimizinazad
olunmasınasevinməkəvəzinə,ta
rixizəfərimizəkölgəsalmağacəhd
edirlər.
Tarixənəzərsaldıqdahəmin

ərazilərinitirilməsiniqeyripeşəkar
idarəetməninolmasıiləəlaqələn
diririk.Əgərbutorpaqlarınişğalı
özlərininəsaslandırdığıkimibir
səhvidisə,busəhviaradanqaldır
maqimkanlarıolmasada,bugün
onlarənazıçıxıbdeməliidilərki,
sağolsuncənabPrezidentİlham
Əliyev,bizimitirdiyimiztorpaqları
geriqaytardı.Buzamananlaşılar
dıki,etdikləriyalnışlardangecdə
olsanəticəçıxarıblar.Lakinbu
nunəvəzindəatdıqlarıaddımlar
birdahasübutedirki,torpaqların
itirilməsininəslsəbəbixəyanətdir.
Onlarınxəyanətinəticəsində30il
tarixitorpaqlarımızdanuzaqdüş

Adil Əliyev
MilliMəclisSədrininmüavini,Gənclərvəidman
komitəsininsədri,hüquqüzrəfəlsəfədoktoru

QƏLƏBƏMİZƏ 
kölgə salmaq xəyanətdir
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müşdük.Onlarınxəyanətidirki,1
milyonayaxınməcburiköçkünöz
dədəbabayurdyuvasındandidər
ginsalınmışdır.
Təbiiki,buqələbənihəzmedə

bilməyəninsanlarınolmasıolduqca
utancvericidir.Necəolabilərki,son
200illikAzərbaycantarixindəqa
zanılmışənböyükqələbəniqəbul
etməməkmümkünolsun?
Lakinbəzişəxslərinbuqələbəyə

olanpaxıllıqhissiindiformalaşma
mışdır,dahaəvvəldəndəapardıq
larıpozuculuqcəhdləri,dialoqdan
qaçmavəs.bukimihərəkətlərdəəsl
simalarınıcəmiyyətəgöstərmişdilər.

Beləki,Ermənistanlamüharibə
davamedərkən,Gəncə,Bərdəvə
digərşəhərvərayonlarımızdagü
nahsızinsanlarımızqətləyetirilər
kən,günahsızinsanlaraqarşıterror
hadisələritörədilərkənölkəmizdə
olanbütünsiyasipartiyalardünya
nınhəryerinəbəyanatlamüraciət
edəndəbeləonlarsəssizqaldılar.
Ölkəmizdəiqtidarvəmüxalifət
yönlüolmasındanasılıolmayaraq,
bütünpartiyalarınortaqbəyanat
imzalamasındanmüəyyənbir
vaxtkeçmişdir,ammatəəssüfki,

bəziqüvvələrhəminötənmüddət
ərzindəbubəyanataqoşulmamaq
layanaşı,özləriniQarabağdabaş
verənhadisələrinonlarüçünheç
birəhəmiyyətiyoxmuşkimiapa
rırdılar.
SonradanFransatərəfiningös

tərdiyiqərəzlimövqeyəqarşısiyasi
partiyalarımızyenidənbirləşərək
imzaladıqlarıbirgəbəyanatdada
təmsilolunmayanyenəhəminşəxs
ləridi.Heçcürbaşadüşüləndeyil
ki,siyasipartiyalarmillimaraqlar
naminəbirgəbəyanatimzalasın,
lakinbəziqüvvələroradatəmsil
olunmasın.

Dünyada“ədalətincarçısı”
olaraqözlərinitəqdimedən“Bey
nəlxalqamnistiya”(“Amnesty
International”),“İnsanhüquqları
nınmüdafiəçisi”(“HumanRights
Watch”)kimitəşkilatlarınErmə
nistantərəfindəntörədilənterror
larasakitqalmasıbizinəqədər
məyusedirsə,həminqüvvələrin
buməsələyəbiganəliyibizidaha
çoxməyusedir.
Eynizamanda,başverənlərə

baxmayaraq,radikallığındanəl
çəkməyənşəxslərinetdikləriheç

birhaldaqəbulediləbilməz.İstər
müharibədənəvvəl,istərmüharibə
dövründə,istərsədəmüharibədən
sonraxalqımızarasındaçoxböyük
ruhyüksəkliyiyaranmışdır.Bubir
likdüşməninəzminisındırmaqda
misilsizvasitəoldu.
BugünmüharibəAzərbaycanın

qələbəsiiləbitib.Ölkəmiz2020ci
ildəhəmpandemiyadan,həmdə
VətənMüharibəsindənçoxböyük
uğurlaçıxdı.İndibiziişğaldanazad
edilmişərazilərimizinyenidəndün
yanınəngözəlguşələrinəçevrilməsi
məqsədiiləaparılangenişmiqyas
lıquruculuqişlərgözləyir.Artıq

bütünxalqımızçoxqısamüddətdə
həminərazilərəqayıtmağaköklə
nib.Beləqələbələrinvəxoşgünlərin
dövranındakiminsəmüəyyənma
raqlarauyğunolaraqqeyriadekvat
addımatmasıyolverilməzdir.
Ədalətsizmövqelərinibildi

rərkənilknövbədəvətənimizin
azadlığı,ərazibütövlüyüuğrunda
qəhrəmancasınaşəhidolanhərbi
qulluqçularımızıgözlərininönünə
gətirməlivəbaşadüşməlidirlərki,
buqələbəyəheçbirhaldakölgəsal
maqolmaz.



18  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2021     YANVAR-FEVRAL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  19   

ƏMƏKDAŞLIQ ƏMƏKDAŞLIQ

2021ciilyanvarın24dən29dək
MilliMəclisinBeynəlxalqmünasibət
lərvəparlamentlərarasıəlaqələrko
mitəsininsədri,AzərbaycanınAvropa
ŞurasıParlamentAssambleyasındakı
nümayəndəheyətininrəhbəriSəməd
Seyidovvənümayəndəheyətinin
üzvləriSevincFətəliyeva,RafaelHü
seynov,SabirHacıyev,ErkinQədirli,
TuralGəncəliyev,NigarArpadaraivə
KamalCəfərovAŞPAnınqışsessiya
sındaiştiraketməküçünStrasburqda
səfərdəoldular.
Yanvarın25dəStrasburqdaAv

ropaŞurasıyanındakıdaiminüma
yəndəlikdəölkəmizinbutəşkilata
üzvolmasının20illiyimünasibətiilə
tədbirkeçirildi.Nümayəndəheyə
timizinüzvlərinindəiştiraketdiyi
tədbiriAvropaŞurasıyanındadaimi
nümayəndəliyimizinrəhbəriFəxrəd
dinİsmayılovaçdı.İlköncə44günlük
VətənMüharibəsivəBirinciQarabağ

savaşındacanlarınıvətənuğrunda
fədaetmişqəhrəmanşəhidlərimi
zin,eləcədə20Yanvarqurbanlarının
əzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayad
edildi.
ÖlkəmiziAvropaŞurasınaaparan

yolunqısatarixinətoxunanFəxrəd
dinİsmayılovbuyoldaüzləşdiyi
maneələrərəğmənUluöndərHeydər
Əliyevinmüdrikvəqətiyyətlimöv
qeyisayəsindəölkəmizin2001ciildə
AvropaŞurasınaüzvqəbuledilməsi
nənailolduğunubildirdi.
TədbirdəçıxışedənSəmədSeyi

dovAvropaŞurasınaüzvlüyümüzün
20iliərzindəformalaşmışmünasibət
lərhaqqındaməlumatverdi.Ümum
milliliderHeydərƏliyeviniştirakıilə
2001ciildətəşkilatınmənzilqərarga
hıqarşısındaAzərbaycanbayrağının
qaldırılmasıiləbağlıtariximərasimin
canlışahidikimifikirlərinibölüşən
nümayəndəheyətininrəhbəri20il

öncəErmənistanınişğalıiləəlaqədar
AzərbaycanınAvropaŞurasınaağrı
iləyanaşı,böyükümidlərləgəldiyini,
ancaqbunabaxmayaraq,ölkəmizinil
lərboyuqeyriobyektivmövqevəikili
standartlarlaqarşılaşdığınıbildirdi.O,
həmçininAzərbaycanınərazibütöv
lüyününbərpasınınhərbirimizinbö
yükarzusuolduğunuvəbuarzunun
xalqıniradəsiniəksetdirənvəonubir
yumruqdabirləşdirən,millimaraq
larıənalimaraqkimimüdafiəedən
liderinAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinsayəsin
dəreallaşdığınıqeydetdi.S.Seyidov
ərazibütövlüyünübərpaetmişbir
ölkəninnümayəndəheyətininüzv
lərikimiAŞPAnınqışsessiyasına
gəlməkdənböyükqürurvəfəxrhissi
keçirdiklərinivurğuladı.
AvropaŞurasınaüzvlüyümüzün

ilkgünlərindənAŞPAdanümayəndə
heyətimizintərkibindəolmuşdepu

tatRafaelHüseynovdatədbirdəçıxış
edərəkötəndövrləbağlıxatirələrini
bölüşüb,xüsusiləüzvlüyəqəbuledil
məyimizərəfəsindəÜmummillilider
HeydərƏliyevinAvropaŞurasırəs
miləriiləgörüşvəmüzakirələrindən
birsıratariximəqamlaratoxundu.
AŞPAnınqışsessiyasındaisə

AssambleyaBürosununvəDaimiKo
mitəningörülənişlərbarədəhesabatı
dinlənilərək,assambleyanınmonito
rinqprosedurununtəkmilləşdirilmə
sı,Gürcüstandakeçirilmişparlament
seçkilərininmüşahidəsininnəticə
ləri,Monteneqroiləpostmonitorinq
dialoqu,koronavirusvaksinininetik,
leqalvəpraktikitərəfəri,xronikivə
uzunmüddətlixəstəliklərdənəziyyət
çəkənşəxslərləməşğulolanlaraqarşı
ayrıseçkilikvədigərmövzulardafi
kirmübadiləsiaparıldı.
SessiyanıniclaslarındaMilliMəcli

sindeputatlarıgündəlikdəkiməsələ
lərləbağlıçıxışlaredərək,fikirlərini
bildirdilər.
Ermənistannümayəndələriisə

AŞPAnınqışsessiyasınayenitəxri
batlarlagələrək,sessiyanıngündə
liyinipozmağacəhdetdilər.Onlar
Azərbaycanlabağlıbirbaşaməsələ
qaldırsalarda,bucəhdləritamami
ləifasauğradı.Ermənideputatlar
üçtərəfisülhbəyanatındansonra
hərbidiversiyaqrupununələkeçiri
lənüzvlərinihərbiəsirkimiqələmə
verərək,buməsələətrafındadebatlar
təşkiletməyəvəavropalıdeputatları
çaşdırmağacəhdgöstərdilər.Lakin
onlarınhiylələrifiaskoyauğradıvə
AŞPAnınBürosunda,sonraisəParla
mentAssambleyasındabuməsələheç
müzakirəyəbelətəqdimedilmədi.
Azərbaycannümayəndəheyətinin

rəhbəriSəmədSeyidovözçıxışında
vurğuladıki,ermənilərinmüharibə
əsirləriiləbağlıirəlisürdükləriid
dialartamamiləəsassızdır.
Busıradanümayəndəheyətimiz

tərəfindəndünyaictimaiyyətinə,
AŞPAparlamentarilərinəhəqiqətləri
çatdırması,konkretfaktlargöstərmə
si,AzərbaycanınBMTninsənədləri
ni,eləAvropaŞurasınınözünün1416

saylıqətnaməsiniyerinəyetirməsi,
beynəlxalqhüququregiondabərqərar
etməsi,beynəlxalqqanunaqarşıçıxan
ölkəninməhzErmənistanolmasıvur
ğulandı.Azərbaycanlıparlamentarilər
AŞPAnınsessiyasındaerməninüma
yəndələrincəhdlərininrəddedilmə
sininnormalbirhalolmasını,bizim
torpaqlarımızınişğalaltındaolduğu
zamandaermənilərinbiziitihamet
məsinivəişğalsiyasətlərininonlarıbu
böhranasalmasıkimiməsələləridə
diqqətəçatdırdılar.
AvropaŞurasıParlamentAs

sambleyasınınqışsessiyasıçərçi
vəsindəqurumdakıAzərbaycanvə
Türkiyənümayəndəheyətlərinin
rəhbərləriSəmədSeyidoviləAh
metYıldızarasındagörüşkeçirildi.
Görüşdəölkələrimizinnümayəndə
heyətlərininAvropaŞurasıyanın
daəlaqələndirilmişfəaliyyətinin
təşkilimüzakirəolundu.Qurumda
AzərbaycanavəTürkiyəyəqarşı
təhdidlər,eləcədəmillimaraqlarilə
bağlıməsələlərinreallaşmasıistiqa

mətindəkonkrettədbirlər,planlar
vəfikirlərmüzakirəedildi.Azərbay
canınişğalaltındaolanərazilərinin
azadedilməsiiləbağlıfikirmüba
diləsiaparıldı.Qurumçərçivəsində
buqələbəyəhərhansıbirtəhdid,
təxribatçıaddımlarolduğutəqdir
dəonunqarşısınıalmaqüçünbirgə
fəaliyyətintəşkilimüzakirəedilərək,
vacibliyiqeydolundu.
HəmçininAvropaŞurasıParla

mentAssambleyasınınqışsessiyası
çərçivəsindəqurumdakıAzərbaycan
nümayəndəheyətininrəhbərikimi
SəmədSeyidovunAŞPAnınyenidən
seçilmişprezidentiHendrikDaems
iləgörüşübaştutdu.Həmingörüşdə
AzərbaycanAŞPAmünasibətlərinin
gələcəkperspektivlərinədair,eləcədə
AzərbaycanRespublikasınınAvro
paŞurasınatamhüquqluüzvqəbul
edilməsinin20illiyiiləbağlıgeniş
fikirmübadiləsiaparıldı.AŞPAprezi
dentinəVətənMüharibəsindənsonra
yaranmışyenireallıqlarhaqqındada
ətrafıməlumatverildi.

Azərbaycanın AŞPA-ya üzvlüyünün  
20 illiyi Strasburqda qeyd olundu

Qurumun qış sessiyasında ermənilərin təxribatı baş tutmadı
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- Kam  ran müəl  lim, öl  kə  də hə  ya -
ta ke  çi  ri  lən  çox  şa  xə  li is  la  hat  lar 
çər  çi  və  sin  də si  zin rəh  bər  li  yi -
niz  lə pro  ku  ror  luq or  qan  la  rı  nın 
işi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və 
is  la  hat  la  rın də  rin  ləş  di  ril  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər apa  rı  lır.  Bu 
gün han  sı nailiy  yət  lər  dən da -
nış  maq 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

larınformalaşdırılmasıməqsədiilə
AzərbaycanRespublikasıPreziden
tinin2020ciiliyunun10daverdiyi
sərəncamlaAzərbaycanRespublikası
BaşProkurorluğununyenistruktu
rundaidarəvəşöbələrinsayı15dən
18əçatdırılmışdır.HəmçininBaş
ProkurorluğunAğırCinayətlərəDair
İşlərüzrəİstintaqİdarəsiiləBakıŞə
hərProkurorluğununİstintaqİdarəsi
birləşdirilərəkBaşProkurorluğun
İstintaqİdarəsiyaradılmışdır.
BundanbaşqaBaşProkurorluğun

bəziidarələriləğvedilərəkonların
bazasındaTəşkilatvəicrayanəzarət,
Xidmətiaraşdırmalar,Beynəlxalq
hüquqiəməkdaşlıq,Hüquqitəminat
vəinsanhüquqlarıməsələləri,Krimi
nalistikavəinformasiyatexnologiya

Kamran Əliyev:
“Baş prokuror kimi qanunvericilik təşəbbüsü 
hüququndan istifadə etməyi nəzərdə tuturam”

“Milli Məclis” jurnalının Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru cənab Kamran Əliyevlə müsahibəsi
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ları,Sənədlərləvəmüraciətlərləişin
təşkiliidarələritəsisedilmiş,bundan
əlavəprokurorluğunfəaliyyətində
mahiyyətcəyeniolan2Cinayət
təqibindənkənaricraatlarvəXüsusi
müsadirəməsələlərininəlaqələndiril
məsiidarələriyaradılmışdır.
Bununlayanaşı,məhkəmələr

lədövlətitihamınınmüdafiəsinin
keyfiyyətininartırılması,busahədə
vahidtəcrübəninformalaşdırılması
məqsədiiləmüvafiqəmrləBaşPro
kurorluğunDövlətİtihamınınMü
dafıəsiüzrəİdarəsininyenistrukturu
təsdiqedilmişdir.
StrukturislahatlarıBaşprokuror

yanındaKorrupsiyayaqarşıMübari
zəBaşİdarəsində,AzərbaycanRes
publikasınınHərbiProkurorluğunda
vəBakıŞəhərProkurorluğundada
aparılmaqlaBaşProkurorluğunst
rukturunauyğunlaşdırılmışdır.
Qeydolunanstrukturislahatları

iləyanaşı,prokurorluqorqanların
daişintəkmilləşdirilməsivəmüasir
dövrüntələblərinəcavabverməsi
üçünəvvəllərmövcudolmuşçoxsay
lıəmrlərləğvedilmişvə“İşintəşkili
qaydaları”hazırlanaraq2020ciil
iyulun30daBaşProkurorluğunkol
legiyasındatəsdiqedilməklə2020ci
ilavqustun1dənprokurorluqor
qanlarındatətbiqedilməyəbaşlan
mışdır.
Yeniqaydalarıntətbiqi,eləcədə

aparılanstrukturvəkadrislahatları
prokurorluqorqanlarınınfəaliyyəti
ninçevikliyiniartırmaqla,müxtəlif
bürokratikmaneələriaradanqaldır
maqlaişinkeyfiyyətininyüksəlməsi
nəsəbəbolmuşdur.

- Cə  nab Pre  zi  den  tin qeyd et  di  yi 
ki  mi, gənc və pe  şə  kar kadr  la -
rın irə  li çə  kil  mə  si döv  rü  mü  zün 
tə  ləb  lə  rin  dən  dir. Pro  ku  ror  luq 
or  qan  la  rın  da kadr po  ten  sialı -
nın for  ma  laş  ma  sın  da han  sı 
də  yər  lər önə çə  ki  lir?
Prokurorluqorqanlarındaapa

rılanstrukturislahatlarıiləyanaşı,
kadrislahatlarıdahəyatakeçirilmiş
vəbuprosesdavametməkdədir.

Kadrislahatlarınəticəsindəgənc,
kifayətqədərtəcrübəsiolanəmək
daşlarçoxmühümvəzifələrəirəli
çəkilmişdir.Vəzifədəirəliçəkilər
kənhərbirəməkdaşınpeşəkarlıq
səviyyəsi,təcrübəsi,nəzəribilikləri,
analitiktəhlilaparmaqqabiliyyəti,
xaricidilləribilməksəviyyəsi,vətən
daşlarlamünasibəti,onlarladialoq
qurmaqqabiliyyəti,icraintizamı,
ədalətliolması,dövlətinmaraqlarını
şəxsimaraqlarındanüstüntutması,
mənəvikeyfiyyətlərivədigərbuki
miamillərnəzərəalınmaqdadır.
Xüsusiləqeydetməkistəyirəmki,

aparılmışkadrislahatlarınəticəsində
9qadınprokurorluqəməkdaşıvəzi
fədəirəliçəkilmiş,onlardan2siBaş
Prokurorluğunidarəvəşöbərəislə
ri,3üidarərəislərininmüavinləri,
müasirprokurorluğuntarixindəilk
dəfə2sirayonprokuroru,1irayon
prokurorununmüavini,1iisəşəhər
prokurorununböyükköməkçisivəzi

fələrinətəyinedilmişdir.
Bildiyinizkimi,prokurorluq

orqanlarınaqəbulAzərbaycanRes
publikasıPrezidentininfərmanıilə
2001ciiliyunun19datəsdiqedilmiş
“Prokurorluğaişəqəbulolunmaq
üçünnamizədlərləmüsabiqəkeçiril
məsiqaydalarıhaqqında”Əsasna
məyəmüvafiqolaraqhəyatakeçirilir.
Prokurorluqorqanlarınaqəbulzama
nımüsabiqəninminimalşərtlərini
ödəyən,habelədövrüntələblərinə
cavabverənbilikli,dünyagörüşlü
gənclərişəqəbuledilir.
Eynizamanda,BaşProkurorlu

ğun“İşintəşkiliqaydaları”nıntələb
lərinəmüvafiqolaraqprokurorluğun
yuxarıdaqeydetdiyimtələblərinə

uyğun,özişindənümunəvinəticələr
göstərmiş,elmivəpeşəkarnailiyyət
lərəldəetmişişçilərləkomplektləşdi
rilməsi,ocümlədənseçilməsivəyer
ləşdirilməsi,həmçininvəzifədəirəli
çəkilməsi,başqavəzifəyəkeçirilməsi
məqsədiilə“Prokurorluqorqanların
daqulluqkeçməhaqqında”Azər
baycanRespublikasıQanununda
göstərilmişvəzifələrətəyinolunması
məqsədiiləKadrEhtiyatıReyestriya
radılır.Onuqeydetməklazımdırki,
prokurorluğunəsasfəaliyyətistiqa
mətlərindənolanistintaqsahəsində
çalışanpeşəkarəməkdaşlarınməsul
vəzifələrəirəliçəkilməsinəüstünlük
verilir.
Onudabildirimki,pandemi

yailəəlaqədarötənilprokurorluğa
qəbulkeçirilməsimümkünolmasa
da,builinbirinciyarımilindəpro
kurorluqorqanlarınaqəbullabağlı
növbətimüsabiqəninkeçirilməsi
nəzərdətutulurvəinanıramki,hə

minmüsabiqəvasitəsilə
prokurorluğunkadr
korpususavadlı,müasir
dünyagörüşlügənclərin
hesabınadahadamöh
kəmlənəcəkvəbuda
prokurorluğunqarşısın
daduranvəzifələrinicra
edilməsindəmühümrol
oynayacaqdır.

- Kor  rup  si  ya və rüş  vət  xor  luq  la 
mü  ba  ri  zə və  tən  daş  la döv  lət 
ara  sın  da eti  ma  dın ya  ran  ma  sın -
da,  öl  kə  nin da  ya  nıq  lı in  ki  şa -
fın  da ən önəm  li mə  sə  lə  lər  dən -
dir. Son dövr  lər  də pro  ku  ror  luq 
or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən təd  bir  lər nə  ti  cə  sin -
də bir ne  çə səs-küy  lü ci  na  yət 
əməl  lə  ri  nin aş  kar  lan  ma  sı  nın 
şa  hi  di ol  duq. Bu is  ti  qa  mət  də 
iş  lər ne  cə da  vam et  di  ri  lir?
Korrupsiyayaqarşımübarizə

dövlətsiyasətinintərkibhissəsi
dir.Bubəlayaqarşımübarizədaim
aparılır.Eynizamanda,qeydetmə
liyəmki,korrupsiyayaqarşımüba
rizəprokurorluğunəsasfəaliyyət

Korrupsiyayaqarşımübarizəsahəsindəcənab
PrezidentİlhamƏliyevinsiyasikursunauyğun
olaraqməqsədyönlüişlərgörülürvəbundan
sonradaprokurorluqorqanlarıtərəfindənbu
sahədəcidditədbirləringörülməsi,ocüm
lədənkorrupsiyaşəbəkələrinin,korrupsiya
sxemlərininaşkaredilərəktəqsirlişəxslərin
məsuliyyətəcəlbedilməsitəminediləcəkdir.
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istiqamətlərindənbiridirvəbununla
əlaqədarixtisaslaşdırılmışcinayət
təqibiorqanıolanBaşProkurorya
nındaKorrupsiyayaqarşıMübarizə
Başİdarəsitərəfindənbusahədəbir
çoxişgörülsədə,hələdəqarşımızda
duranbirsıravəzifələrmövcuddur.
ÖlkəbaşçısıcənabİlhamƏliye

vinrəhbərliyiiləaparılansistemli
islahatlarnəticəsindəölkəmizdə
korrupsiyayaqarşımübarizəsahəsin
dəbirsırauğurlarəldəedilmişdirki,
budabirçoxbeynəlxalqqurumların,
ocümlədənBMTninNarkotiklər
vəCinayətkarlıqlaMübarizəİdarəsi
(UNODC),AvropaŞurasınınKorrup
siyayaqarşımübarizəaparanDövlət
lərQrupunun(GRECO)hesabatların
daözəksinitapmışdır.
Onudaxüsusivurğulamaq

lazımdırki,əksərdövlətqurumları
nıniştirakıilə“Korrupsiyayaqarşı
mübarizəningücləndirilməsiüzrə
20212025ciillərüçünMilliFəaliy
yətPlanı”hazırlanır.Həminplanda
korrupsiyayaqarşıaparılansistemli,
institusionalmübarizənintəkmilləş
dirilməsinitəminedəcəktədbirlər
nəzərdətutulmaqdadır.
Ölkəhəyatınınmüxtəlifsahələrin

dəaşkaredilənkorrupsiyafaktlarıilə
əlaqədarcinayətişləriistintaqolunur,
həbsləraparılır.Korrupsiyayaqarşı
mübarizəsahəsindəcənabPrezident
İlhamƏliyevinsiyasikursunauyğun
olaraqməqsədyönlüişlərgörülür
vəbundansonradaprokurorluq
orqanlarıtərəfindənbusahədəciddi
tədbirləringörülməsi,ocümlədən
korrupsiyaşəbəkələrinin,korrupsi
yasxemlərininaşkaredilərəktəqsirli
şəxslərinməsuliyyətəcəlbolunması
təminediləcəkdir.
BaşProkuroryanındaKorrup

siyayaqarşıMübarizəBaşİdarəsi
korrupsiyayaqarşımübarizəsahə
sindəixtisaslaşdırılmışcinayəttəqibi
orqanıkimiyaradılsada,busahədə
mübarizətəkBaşİdarətərəfindən
deyil,bütünprokurorluqorqanları,o
cümlədəndigərhüquqmühafizəvə
dövlətqurumlarıiləəlaqəlişəkildə
aparılır.

Bununlayanaşıkorrupsiyaya
qarşımübarizəsahəsindəvətəndaş
cəmiyyətininrolunuxüsusivurğu
lamaqlazımdır.Busahədəfəaliyyət
göstərənqeyrihökuməttəşkilatları
iləqurulmuşsıxəlaqələr,onlarla
birlikdəkeçirilənmaarifəndirici
tədbirlərmübarizəninefektivliyinə
müsbəttəsirgöstərir.
Eynizamanda,BaşProkurorlu

ğunfasiləsizfəaliyyətgöstərənÇağrı
mərkəzivəQaynarxətiiləvətəndaş
lardandaxilolanqanunpozuntuları
barədəmüraciətləraidiyyətiüzrə
araşdırılır.
Korrupsiyayaqarşımübarizədə

mətbuatındaroluböyükdür.Beləki,
mətbuatdamüxtəlifvəzifəlişəxslər
tərəfindənkorrupsiyahallarınayol
verilməsibarədəyayımlananməlu
matlararaşdırılırvəhəminməlumat
laröztəsdiqinitapdığıhaldamüvafiq
tədbirlərgörülür.
Həmçininvətəndaşlarlaünsiyyə

tinyeniformatıolanBaşProkurorlu
ğunrəsmisosialmediahesablarında
keçirilən#sual  ca  vabsessiyaları
zamanıkorrupsiyahüquqpozmaları
barədəməlumatlardadaxilolmaqla
qəbuledilənçoxsaylımüraciətlərə
baxılırvəqanunvericiliklənəzərdə
tutulmuşhallardavəqaydadatam,
obyektivvəhərtərəfiaraşdırmanın
aparılmasıtəminolunur.
Bununlayanaşı,korrupsiyaşəbə

kələrininaşkarlanmasıbarədəməlu
matlarınictimailəşdirilməsi,cinayə
tincəzasızqalmadığınıncəmiyyətə
çatdırılmasımüəyyənmənadaşəxslə
ricinayəttörətməkdənçəkindirir.

- Və  tən Mü  ha  ri  bə  si dö  nə  min -
də Azər  bay  can Or  du  su  nun 
rə  şa  də  ti nə  ti  cə  sin  də mən  fur 
düş  mən  lə  ri  miz öz güc  süz  lük  lə -
ri  ni gö  rə  rək dinc əha  li  yə qar  şı 
in  san  lı  ğa sığ  ma  yan ci  na  yət 
əməl  lə  ri  nə əl at  dı  lar. Bun  dan 
əla  və 30 il iş  ğal al  tın  da olan 
əra  zi  lə  ri  mi  zə kül  li miq  dar  da 
zi  yan vu  ru  lub. Er  mə  nis  ta  nın iş -
ğal  çı ma  hiy  yə  ti  nin bey  nəl  xalq 
müs  tə  vi  də if  şa edil  mə  si  və də -

yən zə  rə  rin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si 
yö  nün  də Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Baş Pro  ku  ror  lu  ğu tə  rə -
fin  dən han  sı iş  lər gö  rü  lür?
BöyükzəfərqazandığımızVətən

Müharibəsidövründəolduğukimi
Ermənistanınişğalçımahiyyətinin
beynəlxalqmüstəvidəifşaedilməsi
üçünprokurorluqorqanlarıüzərləri
nədüşənvəzifələrilayiqincəyerinə
yetirməyəçalışırlar.Beləki,beynəl
xalqaləmdəErmənistanınməsu
liyyətəcəlbedilməsinitəminetmək
üçünermənitəcavüzüiləəlaqədar
başlanmışcinayətişləriüzrəzəruri
sübutlarıntoplanması,butəcavüzün
nəticələrininrəsmiləşdirilməsida
vamedir.Ümumiyyətlə,qeydetmək
lazımdırki,busahədəişlər2istiqa
mətdəgörülür.Birinciistiqamətcina
yəttəqibi,ikinciistiqamətisəcinayət
təqibindənkənarqaydadakompen
sasiyalarınödənilməsiüçünmüvafiq
iddialarınirəlisürülməsidir.Cinayət
təqibindənkənaristiqamətdahage
nişdirvəErmənistansilahlıbirləşmə
ləritərəfindənfaktikivurulanzərərlə
yanaşı,əldənçıxmışgəlirivədigərbu
kimiməsələləridəəhatəedir.
2020ciilsentyabrın27dənbaş

layanmüharibədəermənitəcavüzü
nəticəsindədəymişziyanınmüəyyən
edilməsiistiqamətindədağıdılmış
vəyazədələnmişbütüntikililərə,
obyektlərəprokurorluğunmüstən
tiqləritərəfindənbaxışkeçirilirvə
nəticələrmüvafiqqaydadarəsmiləş
dirilir.BununlayanaşıcənabAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
iləmüzəfərAzərbaycanOrdusu
tərəfindənişğaldanazadedilmişəra
zilərə,oradamövcudolmuşmədəni,
dinivədigərobyektlərətəhlükəsiz
liktədbirlərinəzərəalınmaqlabaxış
keçirilməsivəmüvafiqsübutların
toplanmasıdavametdirilir.
Eynizamanda,Azərbaycanhərb

çilərinəqarşıermənisilahlıbirləşmə
ləritərəfindəntörədilmişcinayətlərlə
əlaqədarbaşlanmışcinayətişləri
üzrəAzərbaycanRespublikasıHərbi
Prokurorluğutərəfindənmüvafiqis
tintaqhərəkətlərihəyatakeçirilir.
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Onudaqeydedimki,Ermənista
nınbeynəlxalqmüstəvidəməsuliyyə
təcəlbedilməsinitəminetməküçün
digərhüquqmühafizəorqanları,Xa
riciİşlərNazirliyi,ocümlədənaidiy
yətiqurumlarlabirlikdəmüvafiqtəd
birlərgörülür.Ermənistandövlətinin,
onunvəzifəlişəxslərininbeynəlxalq
məhkəmələrdəməsuliyyətəcəlb
edilməsiüçünkifayətqədərtutarlıvə
mötəbərsübutlarımızmövcuddurvə
hesabedirəmki,buməsələdəuğurlu
nəticələrəldəedəcəyik.

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, cə  miy -
yət  də in  ki  şaf edən  pro  ses  lər  lə 
əla  qə  dar möv  cud qa  nun  ve  ri  ci -
lik  də bir sı  ra də  yi  şik  lik  lə  rə zə -
ru  rət ya  ra  nır.  Kam  ran müəl  lim, 
si  zin pers  pek  tiv plan  la  rı  nız  da 
hü  quq mü  ha  fi  zə sis  te  mi, xü  su -
si  lə də pro  ku  ror  luq or  qan  la  rı 
ilə bağ  lı qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  şəb -
bü  sü  nüz nə  zər  də tu  tu  lur  mu?
İctimaimünasibətlərinkişaf

etdikcəqanunlardadəyişikliklər
edilməsi,onlarıntəkmilləşdirilməsi,
ocümlədənyeniyarananictimaimü
nasibətləritənzimləməküçünyeni
qanunlarınqəbuluzəruriolur.Həyat
dinamikadir,odəyişdikcə,qanun

lardahəyatauyğunlaşmalıvəyeni
dəyişikliklərə,zamanıntələblərinə
cavabverməlidir.Bunaözümüzün
dəyaşadığımızçoxyaxıntariximisal
göstərməkolar.Beləki,koronavirus
pandemiyasıiləmübarizəsahəsində
qanunvericiliyəediləndəyişikliklər
mövcudşəraitdəyarananzərurətdən
irəligəlmişdir.
Lakinqanunlarındəyişdirilməsi

prosesindəhesabedirəmki,diqqət
liolmaqlazımdır.Qanunaedilən
dəyişiklik,habeləyeniqəbuledilən
qanunmövcudreallığauyğunolma
lı,qəbulolunmaməqsədinəxidmət
etməkləictimaimünasibətləridüz
güntənzimləməlidir,birsözlə,qanun
işləkolmalıdır.
Prokurorluğun,ocümlədənhü

quqmühafizəorqanlarınınfəaliyyəti
iləəlaqədarqanunvericilikaktlarına
müəyyəndəyişiklikləredilsədə,bu
sahədəgörüləsiişlərmövcuddur.Yu
xarıdaqeydetdiyimMilliFəaliyyət
Planındadaqanunvericiliksahəsin
dəmüəyyəntədbirləringörülməsi,
qanunvericiliyintəkmilləşdirilməsi
nəzərdətutulur.
Beləki,cinayətişləriüzrədəymiş

ziyanınbərpaedilməsindəmühüm
roloynayanvəbirsırainkişafetmiş

dövlətlərdətətbiqedilən“Məhkum
luqolmadanəmlakmüsadirəsi”
institutunun,korrupsiyacinayətləri
iləəlaqədaribtidaiaraşdırmaçərçi
vəsində“istintaqsazişi”institutu
nuntətbiqinədairqanunvericiliyə
dəyişikliklərinedilməsi,cinayətyolu
iləəldəolunmuşvəxüsusimüsadirə
obyektiolanəmlaklarınqiymətləndi
rilməsivəidarəedilməsisahəsində
qanunvericiliyintəkmilləşdirilməsi
vəMilliFəaliyyətPlanındanəzərdə
tutulanbaşqabukimitədbirlərhəm
prokurorluq,həmdədigərhüquq
mühafizəorqanlarınınfəaliyyətinin
səmərəliliyinin,cinayətkarlığaqarşı
mübarizəninsəviyyəsininyüksəldil
məsinəxidmətgöstərəcəkdir.
Onudaqeydedimki,proku

rorluqorqanlarının,eləcədədigər
hüquqmühafizəorqanlarınınfəaliy
yətinin,habeləməhkəməhüquq
sisteminintəkmilləşdirilməsiüçün
zərurətyarandığıhaldaBaşprokuror
kimiqanunvericiliktəşəbbüsühüqu
qundanistifadəetməyinəzərdətu
turam.Buradadaəsasməqsədqeyd
edilənsahələrinfəaliyyətinidaim
inkişafedəndövlətimizintələblərinə
uyğunlaşdırmaqlaxalqaxidmətiyeni
müstəviyəyüksəltməkdir.
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NAZİR NAZİR

- “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da 
təh  si  lin in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət 
St  ra  te  gi  ya  sı”nın qə  bu  lun  dan 
7 il ke  çir. Bu müd  dət ər  zin  də 
hə  dəf   ə  rə çat  maq müm  kün 
ol  du  mu və sə  nə  din ic  ra  sı nə 
yer  də  dir?
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

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

edilmiş,uzunillərərzindəixtisaslı
kadrçatışmazlığıolanucqarkənd
məktəblərininkadrtəminatıprob
lemi,deməkolarki,həlledilmişdir.
Həyatakeçirilənkomplekstədbirlər
nəticəsindəmüəllimlikrəqabətlibir
peşəyəçevrilmiş,ənyüksəknəticə
göstərmişabituriyentlərarasında
müəllimlikixtisasınıseçənlərinsayı
dəfələrləartmışdır.
ÖlkəPrezidentininsərəncamına

əsasən20142018ciillərdəümu
mitəhsilmüəssisələrindəçalışan
müəllimlərinbilikvəbacarıqları
nındiaqnostikqiymətləndirilməsi
uğurlaaparılmış,ümumilikdə150
mindənçoxmüəlliminhəftəlikdərs
yükü1,5dəfə,vəzifəmaaşı2dəfə
artırılmış,onlarınortaaylıqəmək
haqqı600manatcivarındaolmaqla
ölkəüzrəortaaylıqəməkhaqqına
yaxınlaşmışdır.
Strategiyayauyğunolaraqmüəl

limlərinpeşəkarlığınındavamlı
şəkildəartırılmasısahəsindətəkmil
sistemyaradılmışdırvəhəril20
mindənçoxmüəllimtəlimlərəcəlb
olunur.Buistiqamətdəyenihədəf
kimionlarınfəaliyyətininsertifi
katlaşdırılmasıiləbağlıqaydalar
hökuməttərəfindəntəsdiqedilmiş
dirvəartıqprosesəhazırlıqişləri
aparılmaqdadır.
Strategiyanıntələblərinəuyğun

olaraqidarəetməsahəsindəciddidə
yişikliklərənailolunmuşdur.Ümu
mitəhsilmüəssisələrindəşagird
sıxlığınınoptimallaşdırılması,şəfaf
lığınvəvalideynməmnunluğunun
təminedilməsiməqsədiiləölkəüzrə
Isinfəşagirdqəbuluvəməktəbə
hazırlıqqruplarınauşaqlarınqəbulu
elektronsistemvasitəsiləaparılır.
Müasirtələblərəcavabverənvə

ömürboyutəhsilitəminedəninfrast
rukturunyaradılmasıistiqamətində
ciddiaddımlaratılmışdır.Azərbay
canRespublikasıPrezidentinindiq
qətvəqayğısı,Birincivitseprezident
MehribanxanımƏliyevanıntəşəb
büsüvəHeydərƏliyevFondunun
dəstəyiilə20032020ciillərərzində
3400dənçoxməktəbbinasıtikilmiş

vəyaəsaslıtəmiredilmişdirki,bu
dabütünməktəblərin76%nitəşkil
edir.ÖlkəPrezidentinintəşəbbüsü
iləilkdəfəolaraqucqarkəndlərdəaz
şagirdkontingentiolanqəzalımək
təblərinyenibinalarlaəvəzedilməsi
çərçivəsindəmodultipliməktəb
təcrübəsitətbiqedilmiş,regionlarda
400dənçoxmodultipliməktəblər
quraşdırılmışdır.Yalnız2020ciildə
TəhsilNazirliyitərəfindən94təhsil
müəssisəsitikilmişvəəsaslıtəmir
olunmuşdur.HeydərƏliyevFondu
nuntəşəbbüsüilə62məktəbininşası
vəəsaslıtəmiribaşaçatdırılmışdır.
Ümumilikdə2020ciildəyenitikilən
vəəsaslıtəmirolunanməktəblərin
sayı256yaçatmışdır.
Peşətəhsilipilləsininbeynəlxalq

təcrübəyəuyğunlaşdırılmasıistiqa
mətindəyeniqanunqəbuledilmiş,
qanundapeşətəhsilisisteminətam
yeniyanaşmatəsbitolunmuş,bu
pilləninilkpeşə,texnikipeşəvə
yüksəktexnikipeşətəhsiliolmaqla3
səviyyədəfəaliyyətgöstərməsitəmin
edilmişdir.
Alitəhsildəilkdəfəolaraqyeni

məzmunvətədristexnologiyaları
əsasındaSABAH(savadlı,bacarıq
lıvəhazırlıqlı)layihəsininhəyata

keçirilməsinəbaşlanmışdır.2014cü
ildənuğurlutəhsilmodelikimitət
biqedilənSABAHlayihəsihazırda
11alitəhsilmüəssisəsindəfəaliyyət
göstərməklə35ixtisasvə2400dən
artıqtələbəniəhatəedir.Sonikiil
dəSABAHqruplarını1572məzun
bitirmişdirvəonlarınuğurluhəyat
trayektoriyasıtərəfimizdənmaraqla
izlənilir.
Alitəhsilinəlçatanlığınınartırıl

ması,tələbələrinsosialmüdafiəsinin
yaxşılaşdırılması,ölkədəyüksək
ixtisaslı,peşəkarkadrlarınhazırlan
ması,alitəhsildərəqabətmühitinin
formalaşdırılmasısahəsindəölkə
Prezidentitərəfindənəhəmiyyətli
qərarlarqəbulolunmuş,nəticədə
təqaüdalantələbələrinsayıcaritəd
risilində50%əçatdırılmışdır.Eyni
zamanda,alitəhsilmüəssisələrinin
bakalavrsəviyyəsinədövlətsifarişi
yerləri2019cuilənisbətən66,1%ar
tırılmışdır.Hazırdatələbələrin46%
dənçoxudövlətsifarişivəyadövlət
hesabınatəhsilalır.

- Cə  nab na  zir, dərs  lik  lər müasir 
döv  rün ça  ğı  rış  la  rı, el  min sü  rət -
li in  ki  şa  fı və tex  no  lo  ji də  yi  şik -
lik  lər  lə ne  cə ayaq  la  şa bi  lir?

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.



24  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2021     YANVAR-FEVRAL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  25   

NAZİR NAZİR

- “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da 
təh  si  lin in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət 
St  ra  te  gi  ya  sı”nın qə  bu  lun  dan 
7 il ke  çir. Bu müd  dət ər  zin  də 
hə  dəf  ə  rə çat  maq müm  kün 
ol  du  mu və sə  nə  din ic  ra  sı nə 
yer  də  dir?
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

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

edilmiş,uzunillərərzindəixtisaslı
kadrçatışmazlığıolanucqarkənd
məktəblərininkadrtəminatıprob
lemi,deməkolarki,həlledilmişdir.
Həyatakeçirilənkomplekstədbirlər
nəticəsindəmüəllimlikrəqabətlibir
peşəyəçevrilmiş,ənyüksəknəticə
göstərmişabituriyentlərarasında
müəllimlikixtisasınıseçənlərinsayı
dəfələrləartmışdır.
ÖlkəPrezidentininsərəncamına

əsasən20142018ciillərdəümu
mitəhsilmüəssisələrindəçalışan
müəllimlərinbilikvəbacarıqları
nındiaqnostikqiymətləndirilməsi
uğurlaaparılmış,ümumilikdə150
mindənçoxmüəlliminhəftəlikdərs
yükü1,5dəfə,vəzifəmaaşı2dəfə
artırılmış,onlarınortaaylıqəmək
haqqı600manatcivarındaolmaqla
ölkəüzrəortaaylıqəməkhaqqına
yaxınlaşmışdır.
Strategiyayauyğunolaraqmüəl

limlərinpeşəkarlığınındavamlı
şəkildəartırılmasısahəsindətəkmil
sistemyaradılmışdırvəhəril20
mindənçoxmüəllimtəlimlərəcəlb
olunur.Buistiqamətdəyenihədəf
kimionlarınfəaliyyətininsertifi
katlaşdırılmasıiləbağlıqaydalar
hökuməttərəfindəntəsdiqedilmiş
dirvəartıqprosesəhazırlıqişləri
aparılmaqdadır.
Strategiyanıntələblərinəuyğun

olaraqidarəetməsahəsindəciddidə
yişikliklərənailolunmuşdur.Ümu
mitəhsilmüəssisələrindəşagird
sıxlığınınoptimallaşdırılması,şəfaf
lığınvəvalideynməmnunluğunun
təminedilməsiməqsədiiləölkəüzrə
Isinfəşagirdqəbuluvəməktəbə
hazırlıqqruplarınauşaqlarınqəbulu
elektronsistemvasitəsiləaparılır.
Müasirtələblərəcavabverənvə

ömürboyutəhsilitəminedəninfrast
rukturunyaradılmasıistiqamətində
ciddiaddımlaratılmışdır.Azərbay
canRespublikasıPrezidentinindiq
qətvəqayğısı,Birincivitseprezident
MehribanxanımƏliyevanıntəşəb
büsüvəHeydərƏliyevFondunun
dəstəyiilə20032020ciillərərzində
3400dənçoxməktəbbinasıtikilmiş

vəyaəsaslıtəmiredilmişdirki,bu
dabütünməktəblərin76%nitəşkil
edir.ÖlkəPrezidentinintəşəbbüsü
iləilkdəfəolaraqucqarkəndlərdəaz
şagirdkontingentiolanqəzalımək
təblərinyenibinalarlaəvəzedilməsi
çərçivəsindəmodultipliməktəb
təcrübəsitətbiqedilmiş,regionlarda
400dənçoxmodultipliməktəblər
quraşdırılmışdır.Yalnız2020ciildə
TəhsilNazirliyitərəfindən94təhsil
müəssisəsitikilmişvəəsaslıtəmir
olunmuşdur.HeydərƏliyevFondu
nuntəşəbbüsüilə62məktəbininşası
vəəsaslıtəmiribaşaçatdırılmışdır.
Ümumilikdə2020ciildəyenitikilən
vəəsaslıtəmirolunanməktəblərin
sayı256yaçatmışdır.
Peşətəhsilipilləsininbeynəlxalq

təcrübəyəuyğunlaşdırılmasıistiqa
mətindəyeniqanunqəbuledilmiş,
qanundapeşətəhsilisisteminətam
yeniyanaşmatəsbitolunmuş,bu
pilləninilkpeşə,texnikipeşəvə
yüksəktexnikipeşətəhsiliolmaqla3
səviyyədəfəaliyyətgöstərməsitəmin
edilmişdir.
Alitəhsildəilkdəfəolaraqyeni

məzmunvətədristexnologiyaları
əsasındaSABAH(savadlı,bacarıq
lıvəhazırlıqlı)layihəsininhəyata

keçirilməsinəbaşlanmışdır.2014cü
ildənuğurlutəhsilmodelikimitət
biqedilənSABAHlayihəsihazırda
11alitəhsilmüəssisəsindəfəaliyyət
göstərməklə35ixtisasvə2400dən
artıqtələbəniəhatəedir.Sonikiil
dəSABAHqruplarını1572məzun
bitirmişdirvəonlarınuğurluhəyat
trayektoriyasıtərəfimizdənmaraqla
izlənilir.
Alitəhsilinəlçatanlığınınartırıl

ması,tələbələrinsosialmüdafiəsinin
yaxşılaşdırılması,ölkədəyüksək
ixtisaslı,peşəkarkadrlarınhazırlan
ması,alitəhsildərəqabətmühitinin
formalaşdırılmasısahəsindəölkə
Prezidentitərəfindənəhəmiyyətli
qərarlarqəbulolunmuş,nəticədə
təqaüdalantələbələrinsayıcaritəd
risilində50%əçatdırılmışdır.Eyni
zamanda,alitəhsilmüəssisələrinin
bakalavrsəviyyəsinədövlətsifarişi
yerləri2019cuilənisbətən66,1%ar
tırılmışdır.Hazırdatələbələrin46%
dənçoxudövlətsifarişivəyadövlət
hesabınatəhsilalır.

- Cə  nab na  zir, dərs  lik  lər müasir 
döv  rün ça  ğı  rış  la  rı, el  min sü  rət -
li in  ki  şa  fı və tex  no  lo  ji də  yi  şik -
lik  lər  lə ne  cə ayaq  la  şa bi  lir?

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.
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Bildiyinizkimi,məktəbdətədris
olunanfənlərbuvəyadigərelmin
əsaslarınıgəncnəsləöyrətməyəxid
mətedir.Elmyenihüdudlarıkeçirsə,
fənnvəonuntədrisidəelminarxa
sıncairəliləməlidir.Beləolanhalda
dərsliklərinhəcmivəmənatutumu
xeyliartmalıidi.Lakinyaxşıhal
odurki,bugünümumitəhsilhafizə
məktəbindəntəfəkkürməktəbinə
doğruaddımlayırvəşagirdəağırin
formasiyayüküverməkəvəzinə,onu
buinformasiyailəişləmək,məlumatı
emaletmək,tətbiqetmək,düşünmək
vəs.bukimibacarıqlariləsilahlan
dırır.
Onudaqeydedimki,ötənil

yenilənmiş“Ümumitəhsilindövlət
standartları”datəhsilinsəriştəəsas
lıolmasınıtələbedir.Başqasözlə,
müasirməktəbşagirdidahaçox
vacibsəriştələrlətəminetməlidirki,
butəməlüzərindədəyişəntələblərə
uyğunbilikvəbacarıqlarmüstəqil
şəkildəqazanılabilsin.Lakinbuda
doğrudurki,sonzamanlarelmin
sürətliinkişafıdərsliklərinəsaslıvə
mütəmaditransformasiyasınızərurə

təçevirmişdir.Bugünündərslikləri
informasiyamənbəyindəndahaçox
öyrənməniasanlaşdıransoraqçaya
bənzəməlidir.Bizimməktəbdərslik
lərihər4ildənbirməzmuncayenilə
nirvətəkmilləşdirilir.
Bubaxımdansonillərdədərslik

hazırlığındayeniyanaşmalar,reqla
mentvəprosedurlartətbiqedilmiş
dir.Hazırlanmışdərsliklərmüxtəlif
səviyyələrdəvəstrukturlardaqiy
mətləndirilir,buməqsədləyaradıl
mışportaldayerləşdirilərəkictimai
müzakirəyəçıxarılır,təklifərtəhlil
edilərəknəşriyyatlaravəmüəllifərə
yönəldilir.Məhzyenireqlamentlər
əsasında20202021citədrisilinə
IXIsinifərüçün339adda7.233.214
nüsxədərslikvəmetodikvəsaitçap
edilmişvəşagirdlərinistifadəsinəve
rilmişdir.Təhsilİnstitutunəzdində
TədrisResurslarıMərkəziyaradılmış
vəyeniməzmunkonsepsiyasıəsa
sındaümumtəhsilməktəbləriüçün
ehtiyatdərsliklərinhazırlanmasına
başlanmışdır.Eynizamanda,dərslik
hazırlığısahəsindəSinqapurtəcrü
bəsindənistifadəüzrəişlərəstart

verilmişdir.
Bilirsinizki,xeylivaxtdırdərslik

lərinelektronversiyalarıdahazırla
nırvəbunlarınbirhissəsizənginləş
dirilmişedərsliklərkateqoriyasına
aiddir.Həmindərsliklərmövzuya
uyğunhiperlinklərlətəminedilir
ki,şagirdindahadərin,yaxuddaha
ətrafıöyrənməimkanıolsun.Na
zirliyinmüvafiqportalındahəmdə
müxtəliffənlərüzrəöyrədiciani
masiyafilmləri,videomühazirələr
yerləşdirilmişdirvəbutiplielektron
resurslarınsayımütəmadiçoxalır,
keyfiyyətiartırılır.

- Pe  şə təh  si  li  nin in  ki  şaf pers -
pek  tiv  lə  ri  ni iki döv  rə böl  mək 
olar - Pe  şə Təh  si  li üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi  nin ya  ra  dıl  ma  sın -
dan əv  vəl  ki və son  ra  kı döv  rə. 
Agent  lik pe  şə təh  si  li  nin mo -
dern  ləş  mə  sin  də nə  lə  rə nail ola 
bil  di?
Peşətəhsiliiqtisadiyyatınreal

sektorunavəəməkbazarınaən
yaxıntəhsilpilləsiolmaqla,bütün
seqmentlərüzrəixtisaslıkadrların

hazırlanmasında,məşğulluğuntə
minedilməsindəmüstəsnaəhəmiy
yətəmalikdir.AzərbaycanRes
publikasıPrezidentininfərmanına
əsasən2016cıilaprelin20dəTəhsil
NazirliyiyanındaPeşəTəhsiliüzrə
DövlətAgentliyinin(PTDA)yara
dılmasınınəsasməqsədipeşətəhsili
sahəsindəpeşəhazırlığınınsəmə
rəliliyininartırılmasını,işəgötürən
lərinpeşətəhsilinəinteqrasiyasını
vəölkəiqtisadiyyatıüçünrəqabət
qabiliyyətliixtisaslıkadrlarınhazır
lanmasınıtəminetməkidi.PTDA
yaranmazdanəvvəlpeşətəhsilində
islahatlarınvəpilotlayihələrinbaş
lanğıcmərhələsi,ilktəşəbbüslərin
ortayaçıxmasıvəinkişafproqramı
nınhazırlanmasıdövrüidi.PTDA
yarandıqdansonrakımərhələni
idarəetməprosesinindahadatək
milləşdirilməsi,tədrisdəinnovativ
yanaşmanıntətbiqivəmüəyyənis
tiqamətlərüzrəkonkretnəticələrin
olduğudövrkimiqiymətləndirmək
olar.“AzərbaycanRespublikasında
peşətəhsilivətəliminininkişafına
dairStratejiYolXəritəsi”ninqəbul
olunmasıölkərəhbərliyininbusa
həyəverdiyidiqqətinbariznümu
nəsidir.
Təcrübəgöstərirki,elmitexnoloji

tərəqqi,innovasiyalarvəmodern
ləşmənəticəsindəpraktikibilikvə
bacarıqlarlazənginləşməyən,sırf
nəzərixarakterdaşıyantəhsilöz
fundamentaləhəmiyyətiniitirmək
dədir.Bubaxımdantəhsilinməzmu
nununformalaşmasındaakademik
biliklərləyanaşı,praktikbacarıqların,
səriştəninvacibliyiönəçəkilir.Qeyd
edilənlərəəsasənpeşətəhsilindədə
əməkbazarınıncarivəgələcəktələb
ləriəsasgötürülməli,əməkbazarın
daiştəklifedənbütünsubyektlər,
dövlətvəözəlolmasındanasılıolma
yaraq,maraqlıtərəfəçevrilməlidir.
Buistiqamətdə2017ciildənaparılan
islahatlarnəticəsində39ixtisasüzrə
yenikurikulum,193yenidərslikha
zırlanmışdır.
Peşətəhsilimüəssisələrinin

(PTM)rasionallaşdırılmasınabaşla

nılmış,nəticədə55PTMbazasında
24peşətəhsilmərkəziyaradılmışdır.
Bununlayanaşı2019cuilinsentyabr
ayındaregiondabənzəriolmayan
SənayevəİnnovasiyalarüzrəBakı
PeşəTəhsilMərkəzinin(BPTM)
açılışıolmuşdur.KoreyaRespubli
kasınınpeşətəhsilimodeliəsasında
qurulanmərkəzdənəzərivəpraktiki
bacarıqlarınformalaşdırılmasıüçün
bütünşəraityaradılıb.Caritədris
ilindənetibarənilkdəfəolaraqmər
kəzdə2ixtisasüzrəyüksəktexniki
peşəsubbakalavrsəviyyəsiüzrə
tədrisəbaşlanılmışdır.İlkdəfəolaraq
peşətəhsilisahəsindəqeyriformal
vəinformal(səriştələrintanınma
sı)təhsilintanınmasımexanizmi

yaradılmışvəpilotolaraqtətbiqinə
başlanılmışdır.

- Dün  ya uni  ver  si  tet  lə  ri  nin əsas 
hə  də  fi təd  qi  qat uni  ver  si  tet -
lə  ri  nə çev  ril  mək  dir. Bu  nun 
üçün elm və təh  si  lin vəh  də  ti 
va  cib  dir. Azər  bay  can  da elm  lə 
təh  si  lin vəh  də  ti üçün han  sı 
iş  lər gö  rül  mə  li  dir?
Hazırdabiztexnologiyaların

böyüksürətlədəyişdiyiDördün
cüsənayeinqilabıdövrünəqədəm
qoymuşuq.Dördüncüsənayeinqi
labımiqyası,mahiyyətivəmürək
kəbliyibaxımındanbəşəriyyətin
bütünəvvəlkitəcrübələrininheç
birinəbənzəmir.Bubaxımdanistə
nilənalitəhsilsistemininqarşısında
duranmühümhədəfərdənbiridə
müasirinkişaftendensiyalarınəzərə
alınmaqlaelmitədqiqatlarınaparıl
ması,keyfiyyətlielmitədqiqatməh
sullarınınəldəedilməsivəkommer
siyalaşdırılmasınanailolmaqdır.

Buvəzifəuniversitetlərimizüçün
dəönəmlidir.NazirlərKabinetinin
“Alitəhsilmüəssisələrinə“Tədqi
qatuniversiteti”statusuverilməsi
üçünTələblər”intəsdiqedilməsi
haqqında29dekabr2017ciiltarixli
610nömrəliQərarınauyğunolaraq
“Tədqiqatuniversiteti”statusuve
rilməsiüçünalitəhsilmüəssisələri
qarşısındamüvafiqtələblərqo
yulmuşvəhazırdabuistiqamətdə
müvafiqişlərgörülür.Bubaxımdan
bəziixtisaslaşdırılmışuniversitet
lərdəklasterləryaradılmalı,elmi
nəticələrinistehsalatətbiqistimul
laşdırılmalı,təhsilelmistehsaləla
qələrininsəmərəliliyiyüksəldilməli,
innovasiyalarınkommersiyalaşdırıl

ması,tədqiqatuniversite
tininyaradılmasıiləbağlı
qarşıdaduranhədəfərə
nailolunmalıdır.
Müasirdövrünçağı

rışlarınavəinkişaftrend
lərinəuyğunolaraq,elm
vətəhsilininteqrasiyası
qarşıdaduranəsasvə
zifələrdənbiridir.Bil

diyinizkimi,hazırdaümumtəhsil
məktəblərində“Kiçikakademiya
lar”yaradılmışdır.Hesabedirəmki,
onlarınəhatədairəsigenişlənməli
dir.Buistiqamətdəəhəmiyyətlitə
şəbbüslərdənbirikimi2012ciildən
etibarən“Sabahınalimləri”respub
likamüsabiqəsininkeçirilməsinə
başlanılmışdır.

- Xa  ri  ci öl  kə  lər  də təh  sil üz  rə 
döv  lət proq  ram  la  rı ilə bağ  lı 
hər han  sı bir ye  ni  lik  lər var  mı?
HazırdaAzərbaycanRespubli

kasıvətəndaşlarınınxaricdətəhsili
ölkəbaşçısınınsərəncamıilə2018ci
ilnoyabrın16datəsdiqedilmiş
“20192023cüillərüçünAzərbay
canRespublikasındaalitəhsilsis
temininbeynəlxalqrəqabətliliyinin
artırılmasıüzrəDövlətProqramı”
vəhökumətlərarasıtəqaüdproq
ramlarıçərcivəsindəhəyatakeçi
rilir.Dövlətproqramıözündəiki
istiqamətidünyanınnüfuzluali

Müasirdövrdətəhsilsistemigəncnəsligə
ləcəkrəqəmsaltexnologiyalar,süniintellekt
dövrünəhazırlamaqüçünonlaraindikindən
əsaslışəkildəfərqlənənyenikompetensiya
lar,ixtisaslarvəpeşələrverməlidir.
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Bildiyinizkimi,məktəbdətədris
olunanfənlərbuvəyadigərelmin
əsaslarınıgəncnəsləöyrətməyəxid
mətedir.Elmyenihüdudlarıkeçirsə,
fənnvəonuntədrisidəelminarxa
sıncairəliləməlidir.Beləolanhalda
dərsliklərinhəcmivəmənatutumu
xeyliartmalıidi.Lakinyaxşıhal
odurki,bugünümumitəhsilhafizə
məktəbindəntəfəkkürməktəbinə
doğruaddımlayırvəşagirdəağırin
formasiyayüküverməkəvəzinə,onu
buinformasiyailəişləmək,məlumatı
emaletmək,tətbiqetmək,düşünmək
vəs.bukimibacarıqlariləsilahlan
dırır.
Onudaqeydedimki,ötənil

yenilənmiş“Ümumitəhsilindövlət
standartları”datəhsilinsəriştəəsas
lıolmasınıtələbedir.Başqasözlə,
müasirməktəbşagirdidahaçox
vacibsəriştələrlətəminetməlidirki,
butəməlüzərindədəyişəntələblərə
uyğunbilikvəbacarıqlarmüstəqil
şəkildəqazanılabilsin.Lakinbuda
doğrudurki,sonzamanlarelmin
sürətliinkişafıdərsliklərinəsaslıvə
mütəmaditransformasiyasınızərurə

təçevirmişdir.Bugünündərslikləri
informasiyamənbəyindəndahaçox
öyrənməniasanlaşdıransoraqçaya
bənzəməlidir.Bizimməktəbdərslik
lərihər4ildənbirməzmuncayenilə
nirvətəkmilləşdirilir.
Bubaxımdansonillərdədərslik

hazırlığındayeniyanaşmalar,reqla
mentvəprosedurlartətbiqedilmiş
dir.Hazırlanmışdərsliklərmüxtəlif
səviyyələrdəvəstrukturlardaqiy
mətləndirilir,buməqsədləyaradıl
mışportaldayerləşdirilərəkictimai
müzakirəyəçıxarılır,təklifərtəhlil
edilərəknəşriyyatlaravəmüəllifərə
yönəldilir.Məhzyenireqlamentlər
əsasında20202021citədrisilinə
IXIsinifərüçün339adda7.233.214
nüsxədərslikvəmetodikvəsaitçap
edilmişvəşagirdlərinistifadəsinəve
rilmişdir.Təhsilİnstitutunəzdində
TədrisResurslarıMərkəziyaradılmış
vəyeniməzmunkonsepsiyasıəsa
sındaümumtəhsilməktəbləriüçün
ehtiyatdərsliklərinhazırlanmasına
başlanmışdır.Eynizamanda,dərslik
hazırlığısahəsindəSinqapurtəcrü
bəsindənistifadəüzrəişlərəstart

verilmişdir.
Bilirsinizki,xeylivaxtdırdərslik

lərinelektronversiyalarıdahazırla
nırvəbunlarınbirhissəsizənginləş
dirilmişedərsliklərkateqoriyasına
aiddir.Həmindərsliklərmövzuya
uyğunhiperlinklərlətəminedilir
ki,şagirdindahadərin,yaxuddaha
ətrafıöyrənməimkanıolsun.Na
zirliyinmüvafiqportalındahəmdə
müxtəliffənlərüzrəöyrədiciani
masiyafilmləri,videomühazirələr
yerləşdirilmişdirvəbutiplielektron
resurslarınsayımütəmadiçoxalır,
keyfiyyətiartırılır.

- Pe  şə təh  si  li  nin in  ki  şaf pers -
pek  tiv  lə  ri  ni iki döv  rə böl  mək 
olar - Pe  şə Təh  si  li üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi  nin ya  ra  dıl  ma  sın -
dan əv  vəl  ki və son  ra  kı döv  rə. 
Agent  lik pe  şə təh  si  li  nin mo -
dern  ləş  mə  sin  də nə  lə  rə nail ola 
bil  di?
Peşətəhsiliiqtisadiyyatınreal

sektorunavəəməkbazarınaən
yaxıntəhsilpilləsiolmaqla,bütün
seqmentlərüzrəixtisaslıkadrların

hazırlanmasında,məşğulluğuntə
minedilməsindəmüstəsnaəhəmiy
yətəmalikdir.AzərbaycanRes
publikasıPrezidentininfərmanına
əsasən2016cıilaprelin20dəTəhsil
NazirliyiyanındaPeşəTəhsiliüzrə
DövlətAgentliyinin(PTDA)yara
dılmasınınəsasməqsədipeşətəhsili
sahəsindəpeşəhazırlığınınsəmə
rəliliyininartırılmasını,işəgötürən
lərinpeşətəhsilinəinteqrasiyasını
vəölkəiqtisadiyyatıüçünrəqabət
qabiliyyətliixtisaslıkadrlarınhazır
lanmasınıtəminetməkidi.PTDA
yaranmazdanəvvəlpeşətəhsilində
islahatlarınvəpilotlayihələrinbaş
lanğıcmərhələsi,ilktəşəbbüslərin
ortayaçıxmasıvəinkişafproqramı
nınhazırlanmasıdövrüidi.PTDA
yarandıqdansonrakımərhələni
idarəetməprosesinindahadatək
milləşdirilməsi,tədrisdəinnovativ
yanaşmanıntətbiqivəmüəyyənis
tiqamətlərüzrəkonkretnəticələrin
olduğudövrkimiqiymətləndirmək
olar.“AzərbaycanRespublikasında
peşətəhsilivətəliminininkişafına
dairStratejiYolXəritəsi”ninqəbul
olunmasıölkərəhbərliyininbusa
həyəverdiyidiqqətinbariznümu
nəsidir.
Təcrübəgöstərirki,elmitexnoloji

tərəqqi,innovasiyalarvəmodern
ləşmənəticəsindəpraktikibilikvə
bacarıqlarlazənginləşməyən,sırf
nəzərixarakterdaşıyantəhsilöz
fundamentaləhəmiyyətiniitirmək
dədir.Bubaxımdantəhsilinməzmu
nununformalaşmasındaakademik
biliklərləyanaşı,praktikbacarıqların,
səriştəninvacibliyiönəçəkilir.Qeyd
edilənlərəəsasənpeşətəhsilindədə
əməkbazarınıncarivəgələcəktələb
ləriəsasgötürülməli,əməkbazarın
daiştəklifedənbütünsubyektlər,
dövlətvəözəlolmasındanasılıolma
yaraq,maraqlıtərəfəçevrilməlidir.
Buistiqamətdə2017ciildənaparılan
islahatlarnəticəsində39ixtisasüzrə
yenikurikulum,193yenidərslikha
zırlanmışdır.
Peşətəhsilimüəssisələrinin

(PTM)rasionallaşdırılmasınabaşla

nılmış,nəticədə55PTMbazasında
24peşətəhsilmərkəziyaradılmışdır.
Bununlayanaşı2019cuilinsentyabr
ayındaregiondabənzəriolmayan
SənayevəİnnovasiyalarüzrəBakı
PeşəTəhsilMərkəzinin(BPTM)
açılışıolmuşdur.KoreyaRespubli
kasınınpeşətəhsilimodeliəsasında
qurulanmərkəzdənəzərivəpraktiki
bacarıqlarınformalaşdırılmasıüçün
bütünşəraityaradılıb.Caritədris
ilindənetibarənilkdəfəolaraqmər
kəzdə2ixtisasüzrəyüksəktexniki
peşəsubbakalavrsəviyyəsiüzrə
tədrisəbaşlanılmışdır.İlkdəfəolaraq
peşətəhsilisahəsindəqeyriformal
vəinformal(səriştələrintanınma
sı)təhsilintanınmasımexanizmi

yaradılmışvəpilotolaraqtətbiqinə
başlanılmışdır.

- Dün  ya uni  ver  si  tet  lə  ri  nin əsas 
hə  də  fi təd  qi  qat uni  ver  si  tet -
lə  ri  nə çev  ril  mək  dir. Bu  nun 
üçün elm və təh  si  lin vəh  də  ti 
va  cib  dir. Azər  bay  can  da elm  lə 
təh  si  lin vəh  də  ti üçün han  sı 
iş  lər gö  rül  mə  li  dir?
Hazırdabiztexnologiyaların

böyüksürətlədəyişdiyiDördün
cüsənayeinqilabıdövrünəqədəm
qoymuşuq.Dördüncüsənayeinqi
labımiqyası,mahiyyətivəmürək
kəbliyibaxımındanbəşəriyyətin
bütünəvvəlkitəcrübələrininheç
birinəbənzəmir.Bubaxımdanistə
nilənalitəhsilsistemininqarşısında
duranmühümhədəfərdənbiridə
müasirinkişaftendensiyalarınəzərə
alınmaqlaelmitədqiqatlarınaparıl
ması,keyfiyyətlielmitədqiqatməh
sullarınınəldəedilməsivəkommer
siyalaşdırılmasınanailolmaqdır.

Buvəzifəuniversitetlərimizüçün
dəönəmlidir.NazirlərKabinetinin
“Alitəhsilmüəssisələrinə“Tədqi
qatuniversiteti”statusuverilməsi
üçünTələblər”intəsdiqedilməsi
haqqında29dekabr2017ciiltarixli
610nömrəliQərarınauyğunolaraq
“Tədqiqatuniversiteti”statusuve
rilməsiüçünalitəhsilmüəssisələri
qarşısındamüvafiqtələblərqo
yulmuşvəhazırdabuistiqamətdə
müvafiqişlərgörülür.Bubaxımdan
bəziixtisaslaşdırılmışuniversitet
lərdəklasterləryaradılmalı,elmi
nəticələrinistehsalatətbiqistimul
laşdırılmalı,təhsilelmistehsaləla
qələrininsəmərəliliyiyüksəldilməli,
innovasiyalarınkommersiyalaşdırıl

ması,tədqiqatuniversite
tininyaradılmasıiləbağlı
qarşıdaduranhədəfərə
nailolunmalıdır.
Müasirdövrünçağı

rışlarınavəinkişaftrend
lərinəuyğunolaraq,elm
vətəhsilininteqrasiyası
qarşıdaduranəsasvə
zifələrdənbiridir.Bil

diyinizkimi,hazırdaümumtəhsil
məktəblərində“Kiçikakademiya
lar”yaradılmışdır.Hesabedirəmki,
onlarınəhatədairəsigenişlənməli
dir.Buistiqamətdəəhəmiyyətlitə
şəbbüslərdənbirikimi2012ciildən
etibarən“Sabahınalimləri”respub
likamüsabiqəsininkeçirilməsinə
başlanılmışdır.

- Xa  ri  ci öl  kə  lər  də təh  sil üz  rə 
döv  lət proq  ram  la  rı ilə bağ  lı 
hər han  sı bir ye  ni  lik  lər var  mı?
HazırdaAzərbaycanRespubli

kasıvətəndaşlarınınxaricdətəhsili
ölkəbaşçısınınsərəncamıilə2018ci
ilnoyabrın16datəsdiqedilmiş
“20192023cüillərüçünAzərbay
canRespublikasındaalitəhsilsis
temininbeynəlxalqrəqabətliliyinin
artırılmasıüzrəDövlətProqramı”
vəhökumətlərarasıtəqaüdproq
ramlarıçərcivəsindəhəyatakeçi
rilir.Dövlətproqramıözündəiki
istiqamətidünyanınnüfuzluali

Müasirdövrdətəhsilsistemigəncnəsligə
ləcəkrəqəmsaltexnologiyalar,süniintellekt
dövrünəhazırlamaqüçünonlaraindikindən
əsaslışəkildəfərqlənənyenikompetensiya
lar,ixtisaslarvəpeşələrverməlidir.
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təhsilmüəssisələriiləyerlialitəhsil
müəssisələriarasındaölkəiqtisa
diyyatıüçünprioritetsahələrüzrə
beynəlxalqikilidiplomproqram
larınıntəsisolunmasınıvəAzər
baycanalitəhsilmüəssisələriüçün
yüksəkelmitədqiqatbacarıqlarına
malikmillikadrlarınhazırlanması
məqsədiiləxaricdədoktorantura
səviyyəsindətəhsilinmaliyyələşdi
rilməsiniehtivaedir.
Beynəlxalqikilidiplomproq

ramlarınınhəyatakeçirilməsiilə
bağlıtəsisedilməsinəzərdətutu
lan5proqramdanilk3proqram
artıqfəaliyyətəbaşlamışdır.Belə
ki,hazırdaABŞınCorcVaşinqton
Universiteti(CVU)iləAzərbaycan
DövlətPedaqojiUniversitetinin
“Təhsilixtisası”istiqamətiüzrəma
gistratura,ABŞınCorcVaşinqton
UniversitetiiləADAUniversitetinin
“Kompüterelmlərivəverilənlərin
təhlili”ixtisasıistiqamətiüzrəma
gistratura,KoreyaRespublikasının
İnhaUniversitetiiləBakıMühən
dislikUniversitetinin“Mühən
dislik”ixtisaslarıistiqamətiüzrə
bakalavrsəviyyələrindəbeynəlxalq
ikilidiplomproqramlarıhəyata
keçirilməkdədir.TürkiyəninEge
UniversitetiiləAzərbaycanDövlət
AqrarUniversitetininbakalavrsə
viyyəsindəbeynəlxalqikilidiplom
proqramınıntəsisiyekunlaşmaq
üzrədir.
İkinciistiqamətüzrəisədövlət

proqramıçərçivəsində2020ciil
üçün57nəfərinxaricdədoktoran
turatəhsilininmaliyyələşdirilməsi
barədəqərarqəbuledilmişdir.
Azərbaycanvətəndaşlarının

xaricdətəhsilihazırdahəmdəhö
kumətlərarasıtəqaüdproqramları
(HTP)çərçivəsindəhəyatakeçirilir.
HəminölkələrəMacarıstan,Çin
XalqRespublikası,Rumıniya,Lat
viya,Qazaxıstan,Tacikistan,Serbi
yadaxildir.Qeydolunanölkələrlə
sazişlərəəsasən,qarşıtərəfərhər
ilAzərbaycanvətəndaşlarıüçün
müvafiqtəhsilsəviyyələrivəixtisas
istiqamətləriüzrətəqaüdyerləri

ayırır.CaritədrisilindəHTPçər
çivəsindəümumilikdə232nəfər
xaricdətəhsilalmaqimkanıqazan
mışdır.

- Mil  li Məc  lis  də “Ali təh  sil haq -
qın  da” Qa  nu  nun mü  za  ki  rə  lə  ri 
baş  la  yır. Təh  sil Na  zir  li  yi  nin 
qa  nu  na tək  lif  ə  ri nə  dən iba -
rət  dir?
Buqanunlayihəsininhazırlan

masıüçünalitəhsilmüəssisələrin
dənalınmıştəklifərTəhsilNazir
liyindəmüzakirəedilmişdir.Təhsil
NazirliyiiləMilliMəclisinElmvə
təhsilkomitəsiarasındayeniqanun
layihəsininhazırlanmasıistiqamətin
dədavamlımüzakirələraparılmaq

dadır.Hesabedirikki,hazırlanacaq
qanunalitəhsilsistemininbeynəl
xalqtəcrübəyəuyğunlaşdırılması,
digərtəhsilpillələriiləçevikəlaqə
ləndirilməsi,ömürboyutəhsilitəmin
etməsi,tələbəyönümlütədrisintəşki
li,keyfiyyətənəzarətmexanizmləri
nintətbiqiüzrəənmüasirkonsepsi
yalarıözündəehtivaetməlidir.

- Pan  de  mi  ya ilə bağ  lı dis  tant 
təh  si  lə ke  çid  də ya  şa  nan prob -
lem  lər han  sı gö  rün  məz ça  tış -
maz  lıq  la  rı or  ta  ya çı  xar  dı?
Koronaviruspandemiyasısəbə

bindəntəhsilmüəssisələrindəəyani
formadatədrisvətəlimtərbiyəpro
sesinindistanttəhsilləəvəzolunması
həmmüəllimlər,həmdəşagirdlər
vəvalideynlərüçünyenibirşərait
yaratdı.Müəllimlərənmüasirelekt
ronsistemlərdən,platformalardan
istifadəedərəkonlayndərslərtəşkil
etməkməcburiyyətindəqaldılar.
Pandemiyatəhsilsistemininəzərə

alınmasıvacibolanbirsıraçağırış
larlaüzüzəqoydu.Təhsilsistemin
dədahaçevikvəoptimalməzmun
vətədrisstrategiyalarınıntətbiqi,
innovasiyalarıntəşviqedilməsiilə
bağlıtəşəbbüsləringenişləndirilmə
sibütüntəhsilpillələrindədistant
təhsiltəcrübəsinindahageniştətbiq
edilməsi,texnolojitəchizatvəkey
fiyyətliİnternetbağlantısınıntəmin
olunmasıkimihəllivacibolanməsə
lələrmeydanaçıxdı.Beləbirşəraitdə
təhsilmüəssisələrininfəaliyyətində
fasiləyaransada,təhsilinfasiləsiz
liyinivədavamlılığınıtəminetmək
məqsədiiləTəhsilNazirliyitərəfin
dəntəxirəsalınmadanyenitəşəbbüs
lərinreallaşdırılmasınabaşlanıldı.

İlknövbədə,yük
səkpeşəkarlığamalik
müəllimləriniştirakıilə
“Teledərslər”layihəsi
nəstartverildi.Dövlət
televiziyasıiləyayım
lananbütünteledərslər
sonradansərbəstistifa
dəüçünTəhsilNazirli
yininwww.vi  deo.edu.az

elektronportalındayerləşdirilirki,
budaşagirdlərüçünəlavəimkanlar
yaradır.
Buişlərindavamıolaraq,növbəti

addımkimi2020ciilinaprelayının
2dənetibarən“Virtualməktəb”layi
həsinintətbiqinəbaşlanıldı.Belə
liklə,ölkəninənböyükmillionlayn
platformasışagirdlərinistifadəsinə
verildi.Layihəçərçivəsindəhazırda
platformadaümumiistifadəçisayı
şagirdlərüzrə1,4milyondançox,
müəllimlərüzrə128mintəşkiledir.
Gündəlikaktivistifadəçilərinsayı
isə1milyonuötür.Layihəölkənin
bütünbölgələriniəhatəedir.Ölkə
üzrəmüəllimlərin93,11%i,şagird
lərinisə85,3%iplatformadanya
rarlanırlar.Platformadamüəllimvə
şagirdlərəaçıqqeydiyyat,videovə
audiodərslərintəşkili,tədriscədvəl
lərinintənzimlənməsi,qrupişlərinin
təşkili,evtapşırıqlarınıntəyinatı,
qiymətləndirmə,interaktivtəlim
alətləri,bilikyarışmaları,pedaqoji

şuralar,nəzarətmexanizmlərikimi
genişimkanlartəqdimolunur.
Onudaqeydetməklazımdırki,

platformadapandemiyadövründə
təhsilinfasiləsizliyinintəminedil
məsiiləyanaşı,digərondanazvacib
olmayanistiqamətdəmüəllimlərin
peşəkarinkişafıvəməktəblilərinev
şəraitindəasudəvaxtlarınınsəmərəli
təşkiliistiqamətindədəgenişimkan
laryaradılır,müxtəlifmövzularıəha
təedənməktəbdənkənardərnəklər,
onlayntədbirlərvəmaarifəndirici

vebinarlartəşkilolunur.
Ümumitəhsilmüəssisələriilə

yanaşı,hazırdapeşə,ortaixtisasvə
alitəhsilmüəssisələridə“Virtual
məktəb”platformasıçərçivəsində
distanttəhsiləcəlbolunmuşlar.Belə
ki,təhsilmüəssisələrində“Tims”
(“MicrosoftTeams”)platformasın
danödənişsizistifadəüçünimkanlar
təminedilib.Qeydolunduğukimi,
layihəninəhatədairəsihərgündaha
dagenişləndirilir.Lakinbununlaya
naşı,bəziailələrdəzəruritexnologi
yalarınolmamasısəbəbindəndistant
tədrisəhələdəqoşulabilməyənlər
var.Qeydolunanproblemlərinqis
mənaradanqaldırılmasıvədistant
təhsilimkanlarındandahaçoxinsa
nınfaydalanmasıüçünTəhsilNazir

liyidavamlıolaraq,digərdövlətvə
özəlqurumlarıəməkdaşlığadəvət
edirvəbərabərtexnolojiimkanların
yaradılmasıüçünmümkündəstəyi
göstərir.

- Cə  nab na  zir, 44 gün  lük Və  tən 
Mü  ha  ri  bə  sin  də təh  si  li  miz də 
sı  naq ver  di və it  ki  lər ya  şa  dı. 
Bu mü  ha  ri  bə  də Azər  bay  ca  nın 
ta  ri  xi qə  lə  bə  si təh  si  li  miz üçün 
han  sı ça  ğı  rış  la  rı or  ta  ya qo  yur?
Haqlısınız,təhsilimizhəmyeri

doldurulmayacaqinsanitkiləriverdi,
həmdəməktəbinfrastrukturuna
ciddiziyandəydi.Bumüharibə10
nəfərşagirdimizin,20nəfərmüəl
limimizinhəyatınasonqoydu,54
təhsilmüəssisəsidarmadağınedildi.
İnsanitkilərimizibərpaedəbilməsək
də,məktəblərimizəvvəlkindəndaha
yaxşışəkildəbərpaolunur.Qürur
vericihaldırki,işğalaltındaolan
torpaqlarımızınazadedilməsiüçün
səfərbərliyəqoşulanlarınsırasında20
məktəbdirektoru,32direktormüavi
ni,671müəllimşücaətləmənfur
düşmənəqarşıvuruşmuşlar.
AzərbaycanOrdusununşanlı

qələbəsinintədrisməzmununaüzvi
şəkildəinteqrasiyasınıtəminetmək
məqsədiilə“Azərbaycanxalqının

tarixiqələbəsinintədrisdəəksetdi
rilməsihaqqında”TəhsilNazirliyi
ninFəaliyyətPlanıtəsdiqolunmuş
dur.Artıqdərslikmüəllifərimiz
vənəşriyyatlar“Qələbədərsləri”
adıaltındamüxtəliffənnvəsinifə
riəhatəedənmövzularhazırlayıb
Təhsilİnstitutununrəsmisəhifəsinə
yerləşdirmişlər.Müəllimlərimizbu
mövzularıvirtualdərslərdətədris
edirlər,həmçininteledərslərdədə
qələbəyəhəsrolunmuşsüjetlərha
zırlanmışdır.

VətənMüharibəsi,AliBaşKo
mandancənabİlhamƏliyevinrəh
bərliyivəmüzəfərordumuzunşü
caətinəticəsindəəldəolunanqələbə
bizəçoxşeyöyrətdi.Deyəbilərəmki,
hərbirimizədərsverdihəmrəyol
mağın,məqsədədoğruaddımaddım
irəliləməyin,ümidsizliyəqapılmama
ğın,düzgünstrategiyaqurmağın,bu
strategiyanısərrasttaktikiaddımlarla
dəstəkləməyin,həmhərbi,həmsiya
si,həmdəiqtisadimüstəvidəuğurlu
olmağınvacibliyinigöstərdi.Busa
daladıqlarımızıaddımaddımşagird
vətələbələrimizəöyrətməliyikki,bir
dahaheçbirmənfurqüvvəAzərbay
canaqarşıqalxmağacürətetməsin.
Güclüdövlətqurmağınyoluhəmdə
təhsildənkeçir.

AzərbaycanOrdusununşanlıqələbəsinintəd
risməzmununaüzvişəkildəinteqrasiyasını
təminetməkməqsədiilə“Azərbaycanxalqı
nıntarixiqələbəsinintədrisdəəksetdirilməsi
haqqında”TəhsilNazirliyininFəaliyyətPlanı
təsdiqolunmuşdur.
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larınıntəsisolunmasınıvəAzər
baycanalitəhsilmüəssisələriüçün
yüksəkelmitədqiqatbacarıqlarına
malikmillikadrlarınhazırlanması
məqsədiiləxaricdədoktorantura
səviyyəsindətəhsilinmaliyyələşdi
rilməsiniehtivaedir.
Beynəlxalqikilidiplomproq

ramlarınınhəyatakeçirilməsiilə
bağlıtəsisedilməsinəzərdətutu
lan5proqramdanilk3proqram
artıqfəaliyyətəbaşlamışdır.Belə
ki,hazırdaABŞınCorcVaşinqton
Universiteti(CVU)iləAzərbaycan
DövlətPedaqojiUniversitetinin
“Təhsilixtisası”istiqamətiüzrəma
gistratura,ABŞınCorcVaşinqton
UniversitetiiləADAUniversitetinin
“Kompüterelmlərivəverilənlərin
təhlili”ixtisasıistiqamətiüzrəma
gistratura,KoreyaRespublikasının
İnhaUniversitetiiləBakıMühən
dislikUniversitetinin“Mühən
dislik”ixtisaslarıistiqamətiüzrə
bakalavrsəviyyələrindəbeynəlxalq
ikilidiplomproqramlarıhəyata
keçirilməkdədir.TürkiyəninEge
UniversitetiiləAzərbaycanDövlət
AqrarUniversitetininbakalavrsə
viyyəsindəbeynəlxalqikilidiplom
proqramınıntəsisiyekunlaşmaq
üzrədir.
İkinciistiqamətüzrəisədövlət

proqramıçərçivəsində2020ciil
üçün57nəfərinxaricdədoktoran
turatəhsilininmaliyyələşdirilməsi
barədəqərarqəbuledilmişdir.
Azərbaycanvətəndaşlarının

xaricdətəhsilihazırdahəmdəhö
kumətlərarasıtəqaüdproqramları
(HTP)çərçivəsindəhəyatakeçirilir.
HəminölkələrəMacarıstan,Çin
XalqRespublikası,Rumıniya,Lat
viya,Qazaxıstan,Tacikistan,Serbi
yadaxildir.Qeydolunanölkələrlə
sazişlərəəsasən,qarşıtərəfərhər
ilAzərbaycanvətəndaşlarıüçün
müvafiqtəhsilsəviyyələrivəixtisas
istiqamətləriüzrətəqaüdyerləri

ayırır.CaritədrisilindəHTPçər
çivəsindəümumilikdə232nəfər
xaricdətəhsilalmaqimkanıqazan
mışdır.

- Mil  li Məc  lis  də “Ali təh  sil haq -
qın  da” Qa  nu  nun mü  za  ki  rə  lə  ri 
baş  la  yır. Təh  sil Na  zir  li  yi  nin 
qa  nu  na tək  lif  ə  ri nə  dən iba -
rət  dir?
Buqanunlayihəsininhazırlan

masıüçünalitəhsilmüəssisələrin
dənalınmıştəklifərTəhsilNazir
liyindəmüzakirəedilmişdir.Təhsil
NazirliyiiləMilliMəclisinElmvə
təhsilkomitəsiarasındayeniqanun
layihəsininhazırlanmasıistiqamətin
dədavamlımüzakirələraparılmaq

dadır.Hesabedirikki,hazırlanacaq
qanunalitəhsilsistemininbeynəl
xalqtəcrübəyəuyğunlaşdırılması,
digərtəhsilpillələriiləçevikəlaqə
ləndirilməsi,ömürboyutəhsilitəmin
etməsi,tələbəyönümlütədrisintəşki
li,keyfiyyətənəzarətmexanizmləri
nintətbiqiüzrəənmüasirkonsepsi
yalarıözündəehtivaetməlidir.

- Pan  de  mi  ya ilə bağ  lı dis  tant 
təh  si  lə ke  çid  də ya  şa  nan prob -
lem  lər han  sı gö  rün  məz ça  tış -
maz  lıq  la  rı or  ta  ya çı  xar  dı?
Koronaviruspandemiyasısəbə

bindəntəhsilmüəssisələrindəəyani
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yininwww.vi  deo.edu.az
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- Cə  nab na  zir, 44 gün  lük Və  tən 
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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

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

badiləsiistiqamətindəöhdəliklərə
əməlolunub.Bununlabelə,bəya
natınbəzimüddəalarının,xüsusən
9cubəndindənəzərdətutulan
kommunikasiyavənəqliyyatdəh
liziməsələlərininhəllikonkretme
xanizmlərinişəsalınmasınılabüd
edirdi.Buradadiqqətçəkənmə
qamondanibarətdirki,9cubənd
10noyabrtarixlibəyanataməhz
PrezidentİlhamƏliyevintələbiilə
daxiledilmişdir.VətənMüharibə
sindəqazandığımızhərbiqalibiy
yətimkanverdiki,həmtorpaqla
rımızişğaldanazadedilsin,həm
dəAliBaşKomandanımızqalib
ölkəninrəhbərikimihəminbəndlə
bağlıtələbiniirəlisürsün.Bu,mü
baliğəsiz,dövlətimizinəldəetdiyi
növbətitarixinailiyyətdir.
Yanvarın11dəməhzbubəndin

reallaşmasıNaxçıvanavəTürki

yəyədəmiryolununaçılmasıisti
qamətindəkonkretaddımatıldı.
NaxçıvanıquruyollaAzərbaycana
birləşdirmək,ŞərqQərbNəqliyyat
Dəhliziniişləkvəziyyətəgətirmək
məqsədiiləişçiqrupun,eləcədə
altekspertqruplarınınyaradılma
sıqəraraalındı.Butarixinailiy
yətimkanverəcəkki,birtərəfdən
Naxçıvanblokadadançıxarılsın,

digərtərəfdənisə
geosiyasiməkanda
ölkəmizinroludaha
üstünsəviyyəyəyük
səldilsin.
Bütünbunlarsavaş

meydanındaəldəetdi
yimizhərbiqələbənin
diplomatiyamüstəvi
sindəmillimaraqla
rımızauyğunşəkildə
rəsmiləşdirilməsi,hü
quqibazasınındahada

genişləndirilməsideməkdir.
Moskvagörüşününhərbir

Azərbaycanvətəndaşınamənəvi
zövqverən,qürurhissiyaşadan
tərəfidəvar.PrezidentİlhamƏli
yevməğlubErmənistanındövlət
başçısıiləmüharibədənsonrailk
dəfəidiki,üzüzəgəlirdi.30ilə
yaxınmüddətdəheysiyyətimizlə

Ül  vi Qu  li  yev
MilliMəclisindeputatı

8 NOYABRA 
APARAN ZƏFƏR YOLU

Yan  va  rın 11-də Mosk  va  da Ru  si  ya Pre  zi  den  ti Vla  di  mir Pu  tin, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev və 
Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri Ni  kol Pa  şin  yan ara  sın  da üç  tə  rəf   i gö  rüş ke  çi  ril  di və elə hə  min gün ye  ni üç  tə -
rəf   i bə  ya  nat im  za  lan  dı. Be  lə bir gö  rü  şün ke  çi  ril  mə  si həm göz  lə  ni  lən, həm də zə  ru  ri idi.

Bütünbunlarsavaşmeydanındaəldə
etdiyimizhərbiqələbənindiplomatiya
müstəvisindəmillimaraqlarımızauyğun
şəkildərəsmiləşdirilməsi,hüquqibazası
nındahadagenişləndirilməsideməkdir.
MoskvagörüşününhərbirAzərbaycan
vətəndaşınamənəvizövqverən,qürur
hissiyaşadantərəfidəvar.
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Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri Ni  kol Pa  şin  yan ara  sın  da üç  tə  rəf  i gö  rüş ke  çi  ril  di və elə hə  min gün ye  ni üç  tə -
rəf  i bə  ya  nat im  za  lan  dı. Be  lə bir gö  rü  şün ke  çi  ril  mə  si həm göz  lə  ni  lən, həm də zə  ru  ri idi.

Bütünbunlarsavaşmeydanındaəldə
etdiyimizhərbiqələbənindiplomatiya
müstəvisindəmillimaraqlarımızauyğun
şəkildərəsmiləşdirilməsi,hüquqibazası
nındahadagenişləndirilməsideməkdir.
MoskvagörüşününhərbirAzərbaycan
vətəndaşınamənəvizövqverən,qürur
hissiyaşadantərəfidəvar.
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oynayan,milliqürurumuzatoxu
nan,torpaqlarımızıqəsbedəniş
ğalçıErmənistanınbaşnaziriqalib
AzərbaycanxalqınınqalibPrezi
dentiqarşısındaacizvəçıxılmaz
vəziyyətədüşmüşdü.Bu,tarixdə
qalacaqunudulmazbirsəhnədir.
MoskvadaErmənistanınbaşna

zirierməniterrordiversantdəstə
üzvlərininazadolunmasıistəyi
nidiləgətirsədə,onunbuistəyi
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
rəddedildi.Başqabirmaraqlımə
qamondanibarətdirki,bugörüş
dənbirneçəgünəvvəlyanvarın
6da2020ciilinyekunlarınahəsr
olunmuşmüşavirədəPrezident
İlhamƏliyevmühümbirbəyanat
vermişdi:“Məndemişdimki,tarixi
Azərbaycantorpaqlarındaheçvaxt
ikinciermənidövlətiyaradılma
yacaq.Məndemişdimki,heçvaxt
DağlıqQarabağamüstəqillikve
rilməyəcək”.Dövlətimizinbaşçısı
Moskvagörüşündəməğlubtərəfə
özismarıcınıbirdahatəkraretdi:
“Bütünbunlarbeləəminlikyaradır
ki,VladimirVladimiroviçindediyi
kimi,DağlıqQarabağmünaqişəsi
keçmişdəqalıb”.Bumesajyalnız
Ermənistancəmiyyətinə,orada
olanqisasçıqüvvələrəverilmirdi.
ƏsashədəfErmənistanadlıdövləti
geosiyasioyunlardaalətəçevirən,
himayədarlıqpərdəsialtındaəslin
dəözmaraqlarınıgüdənxaricdəki
bəzirəsmidairələrvəermənilə
rinlobbimərkəzləridir.Prezident
İlhamƏliyevverdiyibubəyanat
labirmənalışəkildəbildirdiki,
münaqişəkeçmişdəqaldığıkimi,
statusməsələsidətarixəgömü
lübvəmüharibədəqələbəçalan
Azərbaycanüçünartıqmüzakirə
mövzusudeyil.
Yerigəlmişkən,birməsələyədə

toxunmaqdafaydavar.Ermənis
tansiyasirəhbərliyininarzuların
danbiridəkeçmişvasitəçilərfor
matını“diriltməkdir”.Təəssüfki,
ölkəmizinradikalmüxalifətinəaid
qrupdamillimaraqlarımızazidd
olanbuistəyiteztezdiləgətirirlər.

SankionlarindininözündədəEr
mənistanahavadarlıqedənvəöz
parlamentlərindəstatusməsələsini
gündəməgətirən,qətnaməqəbul
edənhəmsədrölkələrdənbirinin
Fransadövlətbaşçısının“Azərbay
canDağlıqQarabağıfəthetmək
istəyirvəbizbunaicazəvermərik”
kimibeynəlxalqhüquqaziddolan
bəyanatınıeşitməyiblər.Prezi
dentİlhamƏliyevstatuslabağlı
mövqeyininRusiyaPrezidentinin
mövqeyiiləüstüstədüşdüyünü
aşıqşəkildəifadəedərkən,yalnız
millimaraqlarımızdançıxışedirdi.
Statusxülyasıiləyaşayanerməni

qisasçılarıvəonlarınxaricdəkiha
vadarlarıiləeynimövqedənçıxış
edənölkəmizdəkiradikalmüxa
lifətinbucüryanaşmasınabəraət
qazandırmaqqeyrimümkündür.
Ermənistancəmiyyətinəgəl

dikdəisəməruzqaldıqlarıhərbi
məğlubiyyətfonundayaşadıqları
daxiliçəkişməvəparçalanmalar
qaçılmazdır.Siyasihakimiyyət
dəyişikliyibelə,onlarıhərbiməğ
lubiyyətinnəticələrindənxilasedə
bilməz.Ermənistanınbeynəlxalq
münasibətlərinsubyektikimire
giondavarlığınıqorumasınınvə
xilasınınyalnızbirsivilyoluvar:
10noyabr,11yanvarbəyanatlarını
həzmetmək,onlaraəməletmək
şərtilə“dənizdəndənizə”və
“böyükErmənistan”kimicəfəng
xülyalardanbirdəfəlikəlçəkmək.
Tarixsübutetdiki,bucürxülyalar

Ermənistanayalnızfaciəvədedir.
Ermənistancəmiyyətininbun

dansonrahansıyoluseçəcəyini,
sağlamməntiqəvədincbirgəyaşa
yışaüstünlükveribverməyəcəyini
zamangöstərəcək.Lakincəmiyyət
olaraqayıqsayıqolubbilməliyik
ki,Ermənistandarevanşhissiilə
yaşayanqüvvələrvar.Əslində,
buqüvvələrüçünQarabağkartı
hakimiyyətuğrundaapardıqları
daxilisavaşdasuiistifadəolunan
populizminvətəxribatıntərkib
hissəsidir.Oradakırevanşmeyillə
rikənardanqızışdıranrəsmisiyasi
dairələrdəmövcuddur.Vətən

Müharibəsionlarınkim
liyinitanımağaimkan
verdi.Həmdəbuna
görəcəmiyyətolaraq
dəyərverməlivəqoru
malıolduğumuztarixi
nailiyyətimizümum
xalqbirliyimizləbağlı
dır.Müharibəgünlərin
dəAliBaşKomandan
İlhamƏliyevindüşmə
nəqətiyyətləgöstərdiyi
odəmiryumruqPrezi
dentimizinsiyasiiradə
sinin,müzəfərordumu

zungücünün,Prezidentvəxalq
vəhdətininnümayişiidi;hamısıda
biryumruqda,vətəninisevənvə
xalqınagüvənənqətiyyətliliderin
yumruğunda.
Nəqədəracıolsada,bəzitarixi

paralelləraparılmasındafaydavar.
Ağırhərbiməğlubiyyətdənsonra
Ermənistanbugünhansıacına
caqlıdurumadüşübsə,90cıillərin
əvvəllərində,birinciQarabağsava
şındansonraölkəmizdətəxminən
eynivəziyyətdəidi.Azərbaycanı
ozamanbəlalardan,vətəndaşmü
haribəsindənvədövlətçiliyimizin
süqutundanHeydərƏliyevdühası
xilasedəbildi.
Təəssüfki,odövrdənqalaney

nisimalarpopulistsiyasiritorikanı
yenidəncəmiyyətimizingündəmi
nəgətirməyəcəhdedirlər.İstisna
etmirəmki,düşüncələriniifrat

emosiyalarla,pafoslaifadəedən
lərincərgəsindəvətənsevgisini
vəvətənəxidmətisəmimiolaraq
yalnızburitorikadagörənlərvar.
Lakinonadaəminəmki,darsiyasi
maraqlarıüzündən,müvəqqəti
siyasidividendlərnaminəyeni
dənpopulistləşənlərdahaçox
dur.Qələbədənsonraölkəmizin
ətrafındabaşverənlərgöstərir
ki,ifratemosionallıqgərəksizvə
faydasızdır,siyasipopulizmisə
ziyanlıvətəhlükəlidir.Bilməliyik
ki,yerləşdiyimizcoğrafiməkanda
stratejimaraqlarınıgizlətməyən,
imperialistkeçmişiolanqüvvə
lər,ocümlədənböyükgüclərvar.
Bölgədəvəölkəmizdəözmaraq
larınıtəminetməyəsəygöstərən
regionaloyunçularıntimsalında
kimlərdənsəhakimimütləqobra

zınınyaradılmasınında,bumövzu
ətrafındapopulistspekulyasiyala
rındayanlışolduğuqənaətində
yəm.
Yanvarın6da2020ciilin

yekunlarınahəsrolunmuşmü
şavirədəPrezidentİlhamƏliyev
cəmiyyətimizinarahatedənbelə
məqamlardanbirinəaydınlıqgətir
divəkonkretmünasibətinibildir
di:“Halbuki,bizbusülhməramlı
qüvvələrqarşısındaməsələqoy
muşduqki,bizimicazəmizolma
danheçbirxaricivətəndaşDağlıq
Qarabağagedəbilməz”.Dövləti
mizinbaşçısıbuiradınıyanvarın
11dəMoskvagörüşündətədbirin
diplomatikruhunauyğuntərzdə
birdahaifadəetdi.İkigünsonra
isəyanvarın13dəİslamabadda
Azərbaycan,PakistanvəTürkiyə

xariciişlərnazirlərininBəyanna
məsiimzalandı.Busənədbirçox
sahələrdə,ocümlədəntəhlükəsiz
likməsələlərindəəməkdaşlığındə
rinləşməsiniehtivavətəqdiredir.
EləhəmingünTürkiyəPrezidenti
RəcəbTayyibƏrdoğanlaRusiya
PrezidentiVladimirPutinarasında
məxsusiolaraqQarabağadairtele
fondanışığıbaştutdu.Məzmunu
məqsədlişəkildəictimailəşdirilən
budanışıq10noyabrvə11yanvar
tarixliüçtərəfibəyanatlarınarzu
vətəqdimatlardanasılıolmayaraq,
üçrəqəmiiləölçülmədiyinəaçıq
işarədir.TürkiyəPrezidentinin
Qarabağdaazərbaycanlılarınvə
ermənilərinsülhməramlıqüvvə
lərəvəMonitorinqMərkəzinin
fəaliyyətinəehtiyacduymadan
dincbirgəyaşayışınıtəminedəcək

Ermənistanınbeynəlxalqmünasibətlərin
subyektikimiregiondavarlığınıqoruma
sınınvəxilasınınyalnızbirsivilyoluvar:
10noyabr,11yanvarbəyanatlarınıhəzm
etmək,onlaraəməletməkşərtilə“dəniz
dəndənizə”və“böyükErmənistan”kimi
cəfəngxülyalardanbirdəfəlikəlçəkmək.
Tarixsübutetdiki,bucürxülyalarErmənis
tanayalnızfaciəvədedir.
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oynayan,milliqürurumuzatoxu
nan,torpaqlarımızıqəsbedəniş
ğalçıErmənistanınbaşnaziriqalib
AzərbaycanxalqınınqalibPrezi
dentiqarşısındaacizvəçıxılmaz
vəziyyətədüşmüşdü.Bu,tarixdə
qalacaqunudulmazbirsəhnədir.
MoskvadaErmənistanınbaşna

zirierməniterrordiversantdəstə
üzvlərininazadolunmasıistəyi
nidiləgətirsədə,onunbuistəyi
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
rəddedildi.Başqabirmaraqlımə
qamondanibarətdirki,bugörüş
dənbirneçəgünəvvəlyanvarın
6da2020ciilinyekunlarınahəsr
olunmuşmüşavirədəPrezident
İlhamƏliyevmühümbirbəyanat
vermişdi:“Məndemişdimki,tarixi
Azərbaycantorpaqlarındaheçvaxt
ikinciermənidövlətiyaradılma
yacaq.Məndemişdimki,heçvaxt
DağlıqQarabağamüstəqillikve
rilməyəcək”.Dövlətimizinbaşçısı
Moskvagörüşündəməğlubtərəfə
özismarıcınıbirdahatəkraretdi:
“Bütünbunlarbeləəminlikyaradır
ki,VladimirVladimiroviçindediyi
kimi,DağlıqQarabağmünaqişəsi
keçmişdəqalıb”.Bumesajyalnız
Ermənistancəmiyyətinə,orada
olanqisasçıqüvvələrəverilmirdi.
ƏsashədəfErmənistanadlıdövləti
geosiyasioyunlardaalətəçevirən,
himayədarlıqpərdəsialtındaəslin
dəözmaraqlarınıgüdənxaricdəki
bəzirəsmidairələrvəermənilə
rinlobbimərkəzləridir.Prezident
İlhamƏliyevverdiyibubəyanat
labirmənalışəkildəbildirdiki,
münaqişəkeçmişdəqaldığıkimi,
statusməsələsidətarixəgömü
lübvəmüharibədəqələbəçalan
Azərbaycanüçünartıqmüzakirə
mövzusudeyil.
Yerigəlmişkən,birməsələyədə

toxunmaqdafaydavar.Ermənis
tansiyasirəhbərliyininarzuların
danbiridəkeçmişvasitəçilərfor
matını“diriltməkdir”.Təəssüfki,
ölkəmizinradikalmüxalifətinəaid
qrupdamillimaraqlarımızazidd
olanbuistəyiteztezdiləgətirirlər.

SankionlarindininözündədəEr
mənistanahavadarlıqedənvəöz
parlamentlərindəstatusməsələsini
gündəməgətirən,qətnaməqəbul
edənhəmsədrölkələrdənbirinin
Fransadövlətbaşçısının“Azərbay
canDağlıqQarabağıfəthetmək
istəyirvəbizbunaicazəvermərik”
kimibeynəlxalqhüquqaziddolan
bəyanatınıeşitməyiblər.Prezi
dentİlhamƏliyevstatuslabağlı
mövqeyininRusiyaPrezidentinin
mövqeyiiləüstüstədüşdüyünü
aşıqşəkildəifadəedərkən,yalnız
millimaraqlarımızdançıxışedirdi.
Statusxülyasıiləyaşayanerməni

qisasçılarıvəonlarınxaricdəkiha
vadarlarıiləeynimövqedənçıxış
edənölkəmizdəkiradikalmüxa
lifətinbucüryanaşmasınabəraət
qazandırmaqqeyrimümkündür.
Ermənistancəmiyyətinəgəl

dikdəisəməruzqaldıqlarıhərbi
məğlubiyyətfonundayaşadıqları
daxiliçəkişməvəparçalanmalar
qaçılmazdır.Siyasihakimiyyət
dəyişikliyibelə,onlarıhərbiməğ
lubiyyətinnəticələrindənxilasedə
bilməz.Ermənistanınbeynəlxalq
münasibətlərinsubyektikimire
giondavarlığınıqorumasınınvə
xilasınınyalnızbirsivilyoluvar:
10noyabr,11yanvarbəyanatlarını
həzmetmək,onlaraəməletmək
şərtilə“dənizdəndənizə”və
“böyükErmənistan”kimicəfəng
xülyalardanbirdəfəlikəlçəkmək.
Tarixsübutetdiki,bucürxülyalar

Ermənistanayalnızfaciəvədedir.
Ermənistancəmiyyətininbun

dansonrahansıyoluseçəcəyini,
sağlamməntiqəvədincbirgəyaşa
yışaüstünlükveribverməyəcəyini
zamangöstərəcək.Lakincəmiyyət
olaraqayıqsayıqolubbilməliyik
ki,Ermənistandarevanşhissiilə
yaşayanqüvvələrvar.Əslində,
buqüvvələrüçünQarabağkartı
hakimiyyətuğrundaapardıqları
daxilisavaşdasuiistifadəolunan
populizminvətəxribatıntərkib
hissəsidir.Oradakırevanşmeyillə
rikənardanqızışdıranrəsmisiyasi
dairələrdəmövcuddur.Vətən

Müharibəsionlarınkim
liyinitanımağaimkan
verdi.Həmdəbuna
görəcəmiyyətolaraq
dəyərverməlivəqoru
malıolduğumuztarixi
nailiyyətimizümum
xalqbirliyimizləbağlı
dır.Müharibəgünlərin
dəAliBaşKomandan
İlhamƏliyevindüşmə
nəqətiyyətləgöstərdiyi
odəmiryumruqPrezi
dentimizinsiyasiiradə
sinin,müzəfərordumu

zungücünün,Prezidentvəxalq
vəhdətininnümayişiidi;hamısıda
biryumruqda,vətəninisevənvə
xalqınagüvənənqətiyyətliliderin
yumruğunda.
Nəqədəracıolsada,bəzitarixi

paralelləraparılmasındafaydavar.
Ağırhərbiməğlubiyyətdənsonra
Ermənistanbugünhansıacına
caqlıdurumadüşübsə,90cıillərin
əvvəllərində,birinciQarabağsava
şındansonraölkəmizdətəxminən
eynivəziyyətdəidi.Azərbaycanı
ozamanbəlalardan,vətəndaşmü
haribəsindənvədövlətçiliyimizin
süqutundanHeydərƏliyevdühası
xilasedəbildi.
Təəssüfki,odövrdənqalaney

nisimalarpopulistsiyasiritorikanı
yenidəncəmiyyətimizingündəmi
nəgətirməyəcəhdedirlər.İstisna
etmirəmki,düşüncələriniifrat

emosiyalarla,pafoslaifadəedən
lərincərgəsindəvətənsevgisini
vəvətənəxidmətisəmimiolaraq
yalnızburitorikadagörənlərvar.
Lakinonadaəminəmki,darsiyasi
maraqlarıüzündən,müvəqqəti
siyasidividendlərnaminəyeni
dənpopulistləşənlərdahaçox
dur.Qələbədənsonraölkəmizin
ətrafındabaşverənlərgöstərir
ki,ifratemosionallıqgərəksizvə
faydasızdır,siyasipopulizmisə
ziyanlıvətəhlükəlidir.Bilməliyik
ki,yerləşdiyimizcoğrafiməkanda
stratejimaraqlarınıgizlətməyən,
imperialistkeçmişiolanqüvvə
lər,ocümlədənböyükgüclərvar.
Bölgədəvəölkəmizdəözmaraq
larınıtəminetməyəsəygöstərən
regionaloyunçularıntimsalında
kimlərdənsəhakimimütləqobra

zınınyaradılmasınında,bumövzu
ətrafındapopulistspekulyasiyala
rındayanlışolduğuqənaətində
yəm.
Yanvarın6da2020ciilin

yekunlarınahəsrolunmuşmü
şavirədəPrezidentİlhamƏliyev
cəmiyyətimizinarahatedənbelə
məqamlardanbirinəaydınlıqgətir
divəkonkretmünasibətinibildir
di:“Halbuki,bizbusülhməramlı
qüvvələrqarşısındaməsələqoy
muşduqki,bizimicazəmizolma
danheçbirxaricivətəndaşDağlıq
Qarabağagedəbilməz”.Dövləti
mizinbaşçısıbuiradınıyanvarın
11dəMoskvagörüşündətədbirin
diplomatikruhunauyğuntərzdə
birdahaifadəetdi.İkigünsonra
isəyanvarın13dəİslamabadda
Azərbaycan,PakistanvəTürkiyə

xariciişlərnazirlərininBəyanna
məsiimzalandı.Busənədbirçox
sahələrdə,ocümlədəntəhlükəsiz
likməsələlərindəəməkdaşlığındə
rinləşməsiniehtivavətəqdiredir.
EləhəmingünTürkiyəPrezidenti
RəcəbTayyibƏrdoğanlaRusiya
PrezidentiVladimirPutinarasında
məxsusiolaraqQarabağadairtele
fondanışığıbaştutdu.Məzmunu
məqsədlişəkildəictimailəşdirilən
budanışıq10noyabrvə11yanvar
tarixliüçtərəfibəyanatlarınarzu
vətəqdimatlardanasılıolmayaraq,
üçrəqəmiiləölçülmədiyinəaçıq
işarədir.TürkiyəPrezidentinin
Qarabağdaazərbaycanlılarınvə
ermənilərinsülhməramlıqüvvə
lərəvəMonitorinqMərkəzinin
fəaliyyətinəehtiyacduymadan
dincbirgəyaşayışınıtəminedəcək

Ermənistanınbeynəlxalqmünasibətlərin
subyektikimiregiondavarlığınıqoruma
sınınvəxilasınınyalnızbirsivilyoluvar:
10noyabr,11yanvarbəyanatlarınıhəzm
etmək,onlaraəməletməkşərtilə“dəniz
dəndənizə”və“böyükErmənistan”kimi
cəfəngxülyalardanbirdəfəlikəlçəkmək.
Tarixsübutetdiki,bucürxülyalarErmənis
tanayalnızfaciəvədedir.
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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

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

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

vəhşiliyinqəbuledilməzliyiiləbağlı
oldu:“Mənbunudəfələrləbütün
beynəlxalqkürsülərdənbəyanedir
dim,müsəlmanölkələrininliderlə
rinəmüraciətedərəkhəmikitərəfi
formatda,həmçoxtərəfigörüşlər
əsnasında,beynəlxalqtədbirlərdə
deyirdimki,Ermənistanmüsəl
manölkələriüçündostolabilməz,

məscidləribugünəqoyanölkə
müsəlmanölkələriilədostolabil
məz.Bu,riyakarlıqdırvəErmənis
tanıdostölkəkimiqəbuletməkdə
riyakarlıqdır,Allahsızlıqdır.Bunu
dağıdanlamüsəlmanölkələrinin
liderlərinecədostolabilərlər?”
PrezidentİlhamƏliyevinŞu

şada,Cıdırdüzündəverdiyibu
tarixiaçıqlamaisəhəmAzərbayca
nısevənlərə,həmdəgözlərihələ
dətorpaqlarımızdavəölkəmizdə

olanlaraidi:“Butorpağınsahibləri
qayıdıblar,əllərindəsilah,əllərində
bayraq,ürəklərindəvətənsevgi
si...Məndemişəm,buradaCıdır
düzündəbirdahademəkistəyirəm
ki,buyumruqhəmgücdür,həm
birlikdir.Onsuzdabizdəbirlikki
fayətqədəryüksəksəviyyədəidi,
bundansonradahadagüclüola

caq.Birliyiolanölkələr
qələbəqazanırlar.İra
dəliolanliderlərqələbə
qazanırlar”.
Qarabağıtəbiigö

zəlliyiiləahəngdar
şəkildəyenidəncənnət
məkanaçevirəbilmək
üçünqarşıdaxalqımı
zı,hərbirimiziböyük
quruculuq,bərpavə
abadlıqişlərigözləyir.

Uzunillərhəsrətindəolduğumuz
buşərəfimissiyadaiştirakagü
cümüz,imkanımızvəbacarığımız
çərçivəsindəsəfərbərolmalıyıq.
Bumissiyanıuğurlayerinəyeti
rəbilməkvəvətənimizigələcək
təhlükələrdənmüdafiəetmək
üçündahagüclü,dahamütəşək
kilolmalıyıq,tarixiqələbəmizivə
ümumxalqbirliyimizibədxahlar
danqorumalıyıq.
PrezidentİlhamƏliyevŞuşa

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.

10noyabrtarixlibəyanatdaTürkiyəRusiya
MonitorinqMərkəzininyaradılmasıiləbağlı
müddəaəksolunsada,eləhəminşəxslərcar
çəkirdilərki,guyabu,yalandır.Monitorinq
MərkəzininAğdamdaözişinəbaşlamasıilə
məqsədlişəkildəəkstəbliğataparanlarınbu
yalanıdaifşaolundu.
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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

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

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

vəhşiliyinqəbuledilməzliyiiləbağlı
oldu:“Mənbunudəfələrləbütün
beynəlxalqkürsülərdənbəyanedir
dim,müsəlmanölkələrininliderlə
rinəmüraciətedərəkhəmikitərəfi
formatda,həmçoxtərəfigörüşlər
əsnasında,beynəlxalqtədbirlərdə
deyirdimki,Ermənistanmüsəl
manölkələriüçündostolabilməz,

məscidləribugünəqoyanölkə
müsəlmanölkələriilədostolabil
məz.Bu,riyakarlıqdırvəErmənis
tanıdostölkəkimiqəbuletməkdə
riyakarlıqdır,Allahsızlıqdır.Bunu
dağıdanlamüsəlmanölkələrinin
liderlərinecədostolabilərlər?”
PrezidentİlhamƏliyevinŞu

şada,Cıdırdüzündəverdiyibu
tarixiaçıqlamaisəhəmAzərbayca
nısevənlərə,həmdəgözlərihələ
dətorpaqlarımızdavəölkəmizdə

olanlaraidi:“Butorpağınsahibləri
qayıdıblar,əllərindəsilah,əllərində
bayraq,ürəklərindəvətənsevgi
si...Məndemişəm,buradaCıdır
düzündəbirdahademəkistəyirəm
ki,buyumruqhəmgücdür,həm
birlikdir.Onsuzdabizdəbirlikki
fayətqədəryüksəksəviyyədəidi,
bundansonradahadagüclüola

caq.Birliyiolanölkələr
qələbəqazanırlar.İra
dəliolanliderlərqələbə
qazanırlar”.
Qarabağıtəbiigö

zəlliyiiləahəngdar
şəkildəyenidəncənnət
məkanaçevirəbilmək
üçünqarşıdaxalqımı
zı,hərbirimiziböyük
quruculuq,bərpavə
abadlıqişlərigözləyir.

Uzunillərhəsrətindəolduğumuz
buşərəfimissiyadaiştirakagü
cümüz,imkanımızvəbacarığımız
çərçivəsindəsəfərbərolmalıyıq.
Bumissiyanıuğurlayerinəyeti
rəbilməkvəvətənimizigələcək
təhlükələrdənmüdafiəetmək
üçündahagüclü,dahamütəşək
kilolmalıyıq,tarixiqələbəmizivə
ümumxalqbirliyimizibədxahlar
danqorumalıyıq.
PrezidentİlhamƏliyevŞuşa

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.

10noyabrtarixlibəyanatdaTürkiyəRusiya
MonitorinqMərkəzininyaradılmasıiləbağlı
müddəaəksolunsada,eləhəminşəxslərcar
çəkirdilərki,guyabu,yalandır.Monitorinq
MərkəzininAğdamdaözişinəbaşlamasıilə
məqsədlişəkildəəkstəbliğataparanlarınbu
yalanıdaifşaolundu.
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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.

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

Xalqı dəmir yumruq kimi birləşdirən 
Ali Baş Komandan 
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yiqhaldırki,müharibədənəvvəl
başlamışbusiyasidialoqmüharibə
dövründədahadagüclənmişdir.
Bugündərespublikamızdaçox
ciddivəfəalsiyasidialoqgedir.
Prezidentindediyikimi,mühari
bədənəvvəlartıqölkəmizdəyeni,
müsbətbirsiyasiiqlimyaranmışdı.
2020ciildəkoronaviruspande

miyasıhəmbütündünya,həmdə
Azərbaycanüçünçoxböyüksınaq
oldu.Lakinrespublikamızbusı
naqdandaşərəfəçıxmaqdadır.
Pandemiyailəbağlıvəziyyəttam
nəzarətdədir.MöhtərəmPreziden
timizinhəyatakeçirdiyioperativ
tədbirlərnəticəsindəötənilölkədə
yenixəstəxanalartikildi,laborato
riyalaraçıldı.Koronavirusxəs
tələrinəxidmətedənhəkimlərin
maaşlarıəməkhaqlarının35misli
həcmindəartırıldı.Əhaliyəböyük
sosialpaketlərtəqdimedildi.Bir
neçəmilyardmanatdəyərindəso
sialpaketkoronavirusdanəziyyət
çəkəninsanlara,ocümlədənqeyri
formalçalışanvəişsizvətəndaşla
rayardımkimigöstərildi.
Xüsusiolaraqvurğulanmalıdır

ki,2020ciilbütündünyaölkələri
üçüniqtisadibaxımdanağırilol
duğuhalda,Azərbaycanbuvəziy
yətdənminimalitkilərləçıxabildi.
Respublikaiqtisadiyyatıtəqribən
4%dənbirqədərçoxazalıbki,
budadigərölkələrləmüqayisədə
çoxqənaətbəxşdir.Bundanbaşqa
möhtərəmPrezidentimiztərəfin
dənsondərəcədüzgünaparılmış
sənayeləşməsiyasətinəticəsində
Azərbaycanınqeyrineftsənayesi
11%dənçoxartıb.Əlbətəki,bu,
realiqtisadiyyatın,qeyrineftiqti
sadiyyatınıninkişafıdeməkdir.
Həmçininötənilinənönəmli

nailiyyətlərindənbiriCənubQaz
Dəhlizininistismaraverilməsidir.
BulayihəninnəticəsikimiAzər
baycanqazıtarixdəilkdəfəolaraq
Avropaməkanınaixracedilib.Heç
şübhəsizbu,ölkəmizüçüntarixi
birnailiyyətdirvəbulayihənin
Azərbaycanüçünhəmiqtisadi,

həmsiyasibaxımdançoxböyük
faydalarıolacaq.
Bütünbunlarlayanaşı,artıq

qeydetdiyimkimi,ölkəmiz
üçün2020ciilinənönəmliye
kunuQarabağmünaqişəsinin
həlli,torpaqlarımızınişğaldan
azadedilməsioldu.Bugünhə
mintorpaqlardaquruculuqişlə
riartıqsürətlədavamedir.Çox
önəmlibirməqamisəbudurki,
işğaldanazadolunmuşbütün
ərazilərimizdəmöhtərəmPre
zidentimizcənabİlhamƏliyev
şəxsənözümüqəddəsüçrəngli
bayrağımızıqaldırırvətikiləcək
ənəhəmiyyətliinfrastruktur
obyektlərinintəməlinişəxsən
özüqoyur.Ocümlədənyanvar
ayının14dəAzərbaycanRes
publikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevƏhmədbəyliFü
zuliŞuşaavtomobilyolunun
27cikilometrliyindəFüzuliŞuşa
yolunun,həmçininFüzulirayo
nundahavalimanınıntəməllərini
qoyub.SonraisəPrezidentcənab
İlhamƏliyev,Birincivitseprezi
dentMehribanƏliyevavəqızları
LeylaƏliyevaAzərbaycanınişğal
danazadedilənmədəniyyətpay
taxtıŞuşaşəhərindəolublar.Bəli,
müzəfərAliBaşKomandanımız
Şuşayaqalibkimigəldivəburada
daAzərbaycanbayrağınıqaldırdı.
DövlətimizinbaşçısınınŞuşa

yasəfəriiləbağlıbirməqamıda
xüsusiolaraqqeydetməklazımdır
ki,budaAzərbaycanındahişəx
siyyətlərininbüstlərininözəvvəlki
yerlərinəqaytarılmasıdır.Məlum
durki,ermənivandallarıAzər
baycantorpaqlarını,ocümlədən
Şuşanıişğaletdikdənsonratarixi,
mədəniabidələrimizidağıdıb,
muzeyləriqarətediblər.Onların
arasındaXurşidbanuNatəvanın,
ÜzeyirHacıbəylinin,BülbülünŞu
şadakıevmuzeylərivəbüstləridə
varidi.Dincsakinlərəqarşısoyqı
rımlartörətməkləkifayətlənməyən
buvəhşilərbüstləridəgüllələmiş
dilər.SonradanhəminbüstlərUlu

öndərHeydərƏliyevinsəyləriilə
ermənilərdənpullaalınaraqBakı
yagətirilmişdi.
MöhtərəmPrezidentİlhamƏli

yevözçıxışlarınınbirindədemişdi
ki,ərazibütövlüyümüzbərpaedi
ləndənsonraBülbülün,Natəvanın,
ÜzeyirHacıbəylininbüstləriyeni
dənŞuşayaqaytarılacaq.Bugün
dövlətimizinbaşçısınınbusözləri
dəartıqöztəsdiqinitapıb.Həmin
dahişəxsiyyətlərinbüstləriŞuşada
yenidənəvvəlkiyerlərinəqoyulub.
Dövlətimizinbaşçısıbuabidə

lərixilasedibyurdunaqovuşdur
maqlaürəklərimizdəəbədiolaraq
birxilaskarheykəliucaltdı.AliBaş
KomandanımızınŞuşayasəfəri
zamanıbütündünyanındiqqətin
dəolançıxışlarınıböyükməmnun
luqladinləyərkənbirdahasözlə
əməlinvəhdətini,güciləəzmin,
cəsarətiləhünərinbirliyinivəəsa
sıUluöndərHeydərƏliyevtərə
findənqoyulanazərbaycançılığın,
milliruhnaminətarixiədalətin,
zəfərinnecəbərpaolunduğunu,
arzularınnecəreallığaçevrildiyini
gördük.
Qürurhissiilədeməkistəyi

rəmki,mənözümXanqızıXur

Aqiyə Naxçıvanlı
MilliMəclisindeputatı,

siyasielmlərdoktoru,professor
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şidbanuNatəvanın
birbaşakötücəsiyəm.
Babam(atamHəbib
Naxçıvanskininata
sı)sonuncuNaxçı
vanxanıƏkbərXan
NaxçıvanskiNatəva
nındoğmanəvəsidir.
OnunatasıƏmə
nullaNaxçıvanski,
anasıisəXurşidba
nuNatəvanınqızı
Xanbikəxanımolub.
Bunagörəmənhəm
dəXanqızıNatəva
nınbütünkötücə
ləriadından,bütün
nəslimizadından
möhtərəmPreziden
timizədərinminnət
darlıqedirəm.BugünNatəvanınruhuşaddır.Xan
qızıözyurduna–Qarabağına,Şuşayaqovuşub.Bu
günulunənəmizinruhuyalnızQarabağxanlarının
deyil,bütövbirxalqınyurdyeri,azərbaycanlıların
tariximəskəniolan“Böyükbağ”aqayıdıb.
Bəli,dövlətimizinbaşçısıxalqaverdiyibütünvəd

ləriəvvəldənaxıradəkyerinəyetirdi.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrinAliBaş
KomandanıcənabİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzər
baycan2020ciildəöztarixininənşərəfisəhifəsini
yazdıvəbundansonrabizidahaböyükuğurlar,daha
möhtəşəmzəfərlərgözləyir.
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şidbanuNatəvanın
birbaşakötücəsiyəm.
Babam(atamHəbib
Naxçıvanskininata
sı)sonuncuNaxçı
vanxanıƏkbərXan
NaxçıvanskiNatəva
nındoğmanəvəsidir.
OnunatasıƏmə
nullaNaxçıvanski,
anasıisəXurşidba
nuNatəvanınqızı
Xanbikəxanımolub.
Bunagörəmənhəm
dəXanqızıNatəva
nınbütünkötücə
ləriadından,bütün
nəslimizadından
möhtərəmPreziden
timizədərinminnət
darlıqedirəm.BugünNatəvanınruhuşaddır.Xan
qızıözyurduna–Qarabağına,Şuşayaqovuşub.Bu
günulunənəmizinruhuyalnızQarabağxanlarının
deyil,bütövbirxalqınyurdyeri,azərbaycanlıların
tariximəskəniolan“Böyükbağ”aqayıdıb.
Bəli,dövlətimizinbaşçısıxalqaverdiyibütünvəd

ləriəvvəldənaxıradəkyerinəyetirdi.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrinAliBaş
KomandanıcənabİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzər
baycan2020ciildəöztarixininənşərəfisəhifəsini
yazdıvəbundansonrabizidahaböyükuğurlar,daha
möhtəşəmzəfərlərgözləyir.
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Azərbaycansosialdövlətdir.
Vətəndaşlarınsosialmüdafiəsi
Azərbaycandövlətinindaxilisiya
sətindəənprioritetistiqamətlər
dənbiridir.Aztəminatlıinsanların,
xüsusiləşəhidailələrinin,Qarabağ
müharibəsiəlillərinin,məcburi
köçkünlərin,valideynhimayəsin
dənməhrumolanuşaqlarınvə
buqəbildənolanşəxslərinsosial
təminatınıyaxşılaşdırmaqüçün
qanunvericilikaktlarıqəbuledil
miş,müxtəlifsosialdəstəkproq
ramlarıhazırlanıbicraolunmuş
dur.Həyatakeçirilənsosialdəstək
vəmüdafiəproqramlarıçoxşaxəli
olmaqlasosialictimaihəyatımızın
bütünsahələriniəhatəedir.Buin
sanlardövlətdənpensiya,müavi
nət,təqaüd,sosialyardımşəklində
pultəminatlarıalmaqlayanaşı,
mənzil,nəqliyyatvəreabilitasiya
vasitələriilətəminolunmaüstün
lüklərinə,habelədövlətvəsaiti

hesabınamüalicə,reabilitasiya,
sanatoriyakurortxidməti,təhsil
ödənişliolduqdatəhsilhaqqının
dövlətbüdcəsihesabınaödənilmə
sivəs.bukimitəminatlarlaəhatə
olunmuşlar.
İndiyəkimi9100şəhidailəsi

nəvəmüharibəəlilinədövlətimiz
tərəfindəntamtəmirlivəhərcür
şəraitiolanmənzillərverilmiş,
növbəlilikqaydasındavətibbigös
tərişəsasında7150nəfərQarabağ
Müharibəsiəlilinəminikavtomo
bilitəqdimedilmişdir.
Ötənildünyadayayılmışkoro

naviruspandemiyasısəbəbindən
tibbi,sosial,iqtisadivəpsixoloji
baxımdançoxmürəkkəbilolmuş
dur.Koronaviruslamübarizədöv
ründəbirçoxölkələrinrəhbərləri
“öncəiqtisadiyyat,yoxsaəhalinin
sağlamlığı”dilemmasıqarşısında
qaldığıhalda,Azərbaycanxalqının
lidericənabİlhamƏliyevtərəd

düdsüzxalqınsağlamlığınıseçdi.
Bumövqeözxalqınıürəkdənse
vən,onabağlıolan,onunqayğıları
iləyaşayanəslliderinvərəhbərin
mövqeyiidi.
Koronaviruspandemiyasıbir

tərəfdəniqtisadiyyatımızazərər
vursada,sosialictimaihəyatımıza
məhdudiyyətlərgətirsədə,di
gərtərəfdəndövlətidarəçiliyinin
çevikliyininvəoperativliyinin,
səhiyyəvəsosialmüdafiəsiste
mimizinsəviyyəsininindikatoru
oldu.CənabPrezidentinrəhbərliyi
altındagörülənkomplekstədbirlər
sayəsindəqısamüddətdəpande
miyanınəzarətaltınaalabildik.
Pandemiyanındünyadatüğyan

etdiyiağırgünlərdəcənabPrezi
dentİlhamƏliyevözxalqınınəsl
xilaskarıkimimübarizəninönünə
çıxdı,rəhbərmüdrikliyi,sərkərdə
cəsarəti,liderqətiyyətiiləbütün
resurslarıbirməqsədəyönəldərək,
kompleksmübarizətədbirlərinin
həyatakeçirilməsinitəşkiletdi.
Cəmi2ayərzindəölkəyə40a

yaxıntestlaboratoriyagətirildi,
tibbimaska,qoruyucukombine
zon,dezinfeksiyavasitələrinin
istehsalımüəssisələriquruldu.46
xəstəxanakoronaviruslamübari
zəüçünsəfərbərolundu,15yeni
modultiplixəstəxananıntikintisi
nəvəsaitayrıldı,2milyonayaxın
insandatestanaliziaparıldı.Və
təndaşlarınsağlamlığı,sosialmü
dafiəsi,iqtisadiyyatınqorunması
məqsədiiləbüdcədən3,5milyard
manatayaxınvəsaitayrıldı,Ko
ronaviruslaMübarizəyəDəstək
Fonduna110milyonmanatdan
çoxvəsaittoplandı.

Musa Quliyev
MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsininsədri,
tibbüzrəfəlsəfədoktoru

Sosial dəstək proqramları - 
yeni çağırışlar
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Həmişəolduğukimibuproses
lərdədəcənabPrezidentİlhamƏli
yevvəBirincivitseprezidentMeh
ribanxanımƏliyevaxoşməramlı
təşəbbüslərləçıxışedərəkxalqaəsl
vətəndaşnümunəsigöstərdilər.
Azərbaycanhəkimlərininkoro

naviruslamübarizədəgöstərdiyi
fədakarlıqdövlətrəhbərlərimiz
tərəfindənlayiqincəqiymətləndi
rilmişdir.CənabPrezidentİlham
Əliyevinfərmanıiləonlarınəmək
haqları35dəfəartırılmış,dövlət
başçısı,ölkəninBirincivitseprezi
denti,millətvəkilləridəfələrlətibb
işçilərimiziayaqüstəalqışlamışlar.
Geridəqoyduğumuzdövrü

dünyadakıvəziyyətləmüqayisə
lişəkildəqiymətləndirərəkdeyə
bilərikki,Azərbaycankoronavirus
pandemiyasıiləmübarizədəən
azitkivermiş,ənuğurlunəticə
lərəldəetmişölkələrsırasındadır.
Tərəddüdsüzsöyləyəbilərikki,
ölkəmizbusınaqdandauğurla
çıxdı,Azərbaycankoronavirusla
mübarizədəbeynəlxalqəməkdaş
lığaböyüktöhfəvermişölkəkimi
tarixədüşdü.

2020ciilhəmdədövlətçilik
tariximizdəzəfərilikimiqalacaq
dır.MəhzbuildəmüzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyialtındamilliordumuzun44
günlükzəfəryürüşüilətorpaqları
mız30illikişğaldanazadolundu,
ərazibütövlüyümüzbərpaedildi.
CənabİlhamƏliyevözxalqıilə
birlikdəbutarixiuğuraimzaatdı
vəmodernAzərbaycandövlətinin
qurucusu,torpaqlarıişğaldanazad
edənvəərazibütövlüyünütəmin
edənmüzəfərsərkərdəkimiöz
şərəfiadınıtarixəqızılhərfərlə
yazdırdı.
Yəqinki,tədqiqatçılarAzər

baycanın44günlükzəfəryürüşü
fenomenininmüxtəlifaspektlərini
araşdıracaq,nəticələrçıxaracaq,
nümunəkimigöstərəcəklər.La
kinindidənbirhəqiqətgünkimi
aydındır:qələbəninuğurformulu

çoxsadədirmüzəfərkoman
dan+müzəfərordu+müzəfərxalq.
Qələbəninuğursimvoluisəheç
şübhəsizki,“dəmiryumruq”dur
xalq,ordu,rəhbərbirliyiniəkset
dirənvədüşməninbaşınıilanbaşı
kimiəzən“dəmiryumruq”!
Azərbaycanıntarixiqələbəsi

ninşəksizvəşəriksizqəhrəmanı
müzəfərAliBaşKomandandır.
CənabPrezident44gündəhəm
hərbi,həmsiyasi,həmdiploma
tik,həminformasiya,həmtəbliğat
cəbhəsindəmübarizəapardı,öz
dövlətininvəxalqınınmaraqlarını
ləyaqətləqoruduvətəminetdi.
Müharibəqansız,qadasızol

mur,böyükqələbəmizintəmin
olunmasındaşəhidlərverdik,
yaralılarımızvarvəbuqəhrəman
şəxslərbizimcəmiyyətimizinən
hörmətliüzvləridir.
Heçşübhəsizki,vətəninmü

dafiəsində,torpaqla
rımızınişğaldanazad
edilməsindəcanından
vəsağlamlığındanke
çəninsanlarınailələrinə
xüsusidiqqətvəqayğı

Həyatakeçirilənsosialdəstəkvəmüdafiə
proqramlarıçoxşaxəliolmaqlasosialictimai
həyatımızınbütünsahələriniəhatəedir.
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göstərilməsihəmdövlətin,həmdə
cəmiyyətinvəzifəsi,borcuvəşərəf
işidir.Dövlətingördüyüsosial
müdafiətədbirləriçoxşaxəlidir;
şəhidailələri20adda,müharibədə
əlilolanşəxslər14addatəminat
vəsosialqayğıiləəhatəolunublar.
Buprosesəcəmiyyətinfəalinteqra
siyasıvəgöstəriləndəstəktədbir
lərininsistemli,ardıcılvəməq
sədyönlüolmasınıtəminetmək
məqsədiiləcənabPrezidentİlham
Əliyevin8dekabr2020ciiltarixli
Sərəncamıilə“YAŞAT”Fondunun
yaranmasıhəmdəyenihumanist
münasibətlərinvəyanaşmaların
formalaşmasınaxidmətedəcəkdir.
Məhz“YAŞAT”Fonduvasitəsiilə
həmölkəvətəndaşları,həmdəöl
kədənkənardayaşayansoydaşla
rımız,eləcədəAzərbaycanısevən
hərkəsözxeyriyyəçilikniyyətini
çoxasanlıqlavəşəfafşəkildəhə
yatakeçirəbiləcəkdir.
Müharibəəlillərinə,şəhidailə

lərinə,veteranlaradövlətimizin
qayğısıbuildəyeniproqramlar
çərçivəsindədavamedəcəkdir.
MəcburiköçkünlərüçünBakı,
Gəncə,Sumqayıt,Lənkəranşəhər
lərindətikilmiş,ötənilinsonuna
paylanmasınəzərdətutulan5000ə
yaxınmənzilinşəhidailələrinə
verilməsiqərarıhəmməntiqi,həm

dəədalətliqərardır.Çünkiartıq
məcburiköçkünlərinatabada
yurdlarınaqayıtmasıreallaşıbvə
onlarayaxınzamanlardadoğma
rayonlarında,kəndlərindəevlər
tikiləcəkvəBöyükqayıdışbaşla
yacaqdır.İnditikilənmənzillərin
isəehtiyacıolanşəhidailələrinə
vəmüharibəəlillərinəverilməsi
onlarınsosialmüdafiəsinədövlət
dəstəyikimiəhəmiyyətlidir.
Builinyanvarın4dəcənab

Prezidentinfərmanıiləşəhidailə
lərinəveriləntəqaüdünməbləği

300manatdan500manata,mil
liqəhrəmanlarıntəqaüdü1500
manatdan1800manataqaldırıldı.
VətənMüharibəsiqəhrəmanları
üçünaylıqməbləği2000manat
olanyeninövtəqaüdtəsisedildi,
müharibəəlillərinintəqaüdləri
xeyliartırıldı.
Heçşübhəsizki,postmüharibə

dövründəmüharibəveteranlarının
tibbi,psixososialreabilitasiyasıvə
mülkihəyataadaptasiyasımühüm
əhəmiyyətdaşıyır.Müharibəbi
təndənsonramülkihəyataqayıt

mış500dənartıqqazimizdövlət
tibbmüəssisələrindəvəsosial
reabilitasiyamərkəzlərindəbərpa
müalicəsialmışlarvəbudəstək
artanxətlədavamedir.
Postmüharibədövründəilkiki

ayərzində1200şəhidin3000nəfər
ailəüzvünəsığortaödənilibvəbu
prosesbütünşəhidailələrinəşamil
ediləcək.Həmçinin4000əyaxın
müharibəveteranıvəailəüzvünə
psixolojiyardım,105nəfərmühari
bəəlilinəprotezortopedikxidmət
göstərilib.
Cəmiyyətəinteqrasiyaprose

sindəaktivsosialmüdafiətədbiri
kimiməşğulluğuntəminedil
məsimühüməhəmiyyətdaşıyır.

Bu,mənada,cəbhəbölgəsindən
qayıdangəncinsanlarınpeşəvə
bacarıqlarınauyğunişlətəmin
olunmasıçoxvacibdir.Bu,həm
sosialmüdafiətədbiridir,həmdə
oinsanlarauğrundavuruşduğu
dövlətinvəcəmiyyətinhörməti
ninifadəsidir.İşivəməşğulluğu
təminolunmuşşəxsinmülkihə
yatapsixolojiadaptasiyasıdatez
vərahatkeçir.Dövlətməşğulluq
xidmətitərəfindənveteranların,
şəhidailələrinin,müharibəəlillə
rininbirincinövbədəişlətəmin

olunmasıüçünqanunvericilikdə
müəyyənkvotanınnəzərdətutul
masıdabuməqsədəxidmətedir.
Eynizamanda,özünüməş

ğulluqproqramınınbuildaha
dagenişlənməsiplanlaşdırılır.
BuməqsədləİşsizlikdənSığorta
Fondununbüdcəsində68milyon
manatnəzərdətutulmuşdurki,bu
vəsait16mindənartıqailəninöz
mikrovəkiçikbizneslayihəsini
həyatakeçirməyəimkanverəcək
dir.
Aktivsosialmüdafiətədbir

lərindənbiridəpeşəyönümü
vəpeşəhazırlığınacəlbolunma
tədbiridir.Beləki,təklifolunan
münasibişüzrəpeşəbiliklərivə

vərdişləriolmayanşəxslərinpeşə
hazırlığıkeçərəkişlətəminedil
məsisahəsindədəmüharibəvete
ranları,müharibəəlillərivəşəhid
ailələrininüzvləriüstünhüquqla
ramalikdirlər.Eynizamanda,bu
il60minhaqqıödənilənsosialiş
yeriaçılacaqdırki,oişlərdəilkin
olaraqsosialmüdafiəyədahaçox
ehtiyacıolanşəxslərətəqdimedi
ləcəkdir.
Heçşübhəsizki,dövlətinsosial

müdafiətədbirləridavamlıvəda
haəhatəliolacaq,dahadagenişlə

nəcək,onlarınmaddi,sosial,tibbi,
psixolojiproblemlərininkompleks
həlliüçünefektivtədbirlərgörü
ləcəkdir.
Dahaçoxqayğıyaehtiyacıvə

haqqıolanşəhidailələrinə,Qa
rabağMüharibəsindəəlilolmuş
şəxslərə,qaçqınvəməcburiköç
künlərə,ahılinsanlaramünasi
bətdəcənabPrezidentindavranışı
onlaradövlətbaşçısınınhörməti
ninifadəsiolduğuqədərdə,cə
miyyətəxoşbirməramnümayişi,
nümunəvəçağırışdır.
İnanırıqki,xeyirxahlıqvə

humanizmkimiyüksəkmənəvi
keyfiyyətlərəvəənənələrəmalik
xalqımızcənabPrezidentinçağı

rışlarınıpostmüharibədövründə
dədəstəkləyəcək,dövlətinşəhid
ailələri,müharibəəlillərivəsosial
müdafiəyə,qayğıyaehtiyacıolan
digərsoydaşlarımızayönəlikso
sialproqramlarınhəyatakeçmə
sindəişadamları,vətəndaşcəmiy
yətiüzvləri,könüllülərfəaliştirak
edəcəklər.
Müharibəəlilləri,şəhidailələri,

veteranlarcəmiyyətimizdəənhör
mətliinsanlardırvəhərbirimiz
onlaraborcluyuq.Çünkibuinsan
larvətənimizinazadlığıuğrunda,
ərazibütövlüyümüzüntəminedil
məsiyolundaölümüngözünədik
baxmış,canlarındanvəsağlamlıq
larındankeçərəküçrənglibayra
ğımızınQarabağtorpaqlarında
dalğalanmasınıtəminetmişlər.
Buinsanlaradərinhörmətinvə

verilənyüksəkqiymətinifadəsi
dirki,VətənMüharibəsibitəndən
dərhalsonraAliBaşKomandan
cənabİlhamƏliyevvəBirinci
vitseprezidentMehribanxanım
Əliyeva2020ciilnoyabrın11də
HərbiHospitaldamüalicəolunan
yaralılarlagörüşmüş,onlaradiq
qətvəqayğılarınıifadəetmişlər.
HəmingörüşdəcənabPrezidentin
qazilərimizəmüraciətləsöylədiyi
aşağıdakıfikirlərhərbirimizüçün
birnümunə,dövlətinvəcəmiy
yətinbuinsanlaramünasibətinin
ifadəsidir:“Onagörəbugün
müharibəbaşaçatandandərhal
sonragəlmişəmki,sizəözhörmə
timiifadəedim.Sizinvalideyn
lərinizəöztəşəkkürümübildirim
ki,dövlətüçünbeləqəhrəman
övladlaryetişdiriblər.Gəlmişəm
ki,sizəşəxsənöztəşəkkürümü
bildirim,sizitəbrikedim.Mənim
birincitəbriketdiyiminsanlar
sizsinizvəsizinsimanızdabizim
bütünqəhrəmandöyüşçülərimiz
dir.Gəlmişəmdeyimki,mənhər
zamansizinləbiryerdəolacağam.
Mənəarxalanabilərsiniz.Bizim
qəhrəmandöyüşçülərimizgələcək
həyatdadadaimmənimnəzarə
timaltındaolacaqlar”.
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göstərilməsihəmdövlətin,həmdə
cəmiyyətinvəzifəsi,borcuvəşərəf
işidir.Dövlətingördüyüsosial
müdafiətədbirləriçoxşaxəlidir;
şəhidailələri20adda,müharibədə
əlilolanşəxslər14addatəminat
vəsosialqayğıiləəhatəolunublar.
Buprosesəcəmiyyətinfəalinteqra
siyasıvəgöstəriləndəstəktədbir
lərininsistemli,ardıcılvəməq
sədyönlüolmasınıtəminetmək
məqsədiiləcənabPrezidentİlham
Əliyevin8dekabr2020ciiltarixli
Sərəncamıilə“YAŞAT”Fondunun
yaranmasıhəmdəyenihumanist
münasibətlərinvəyanaşmaların
formalaşmasınaxidmətedəcəkdir.
Məhz“YAŞAT”Fonduvasitəsiilə
həmölkəvətəndaşları,həmdəöl
kədənkənardayaşayansoydaşla
rımız,eləcədəAzərbaycanısevən
hərkəsözxeyriyyəçilikniyyətini
çoxasanlıqlavəşəfafşəkildəhə
yatakeçirəbiləcəkdir.
Müharibəəlillərinə,şəhidailə

lərinə,veteranlaradövlətimizin
qayğısıbuildəyeniproqramlar
çərçivəsindədavamedəcəkdir.
MəcburiköçkünlərüçünBakı,
Gəncə,Sumqayıt,Lənkəranşəhər
lərindətikilmiş,ötənilinsonuna
paylanmasınəzərdətutulan5000ə
yaxınmənzilinşəhidailələrinə
verilməsiqərarıhəmməntiqi,həm

dəədalətliqərardır.Çünkiartıq
məcburiköçkünlərinatabada
yurdlarınaqayıtmasıreallaşıbvə
onlarayaxınzamanlardadoğma
rayonlarında,kəndlərindəevlər
tikiləcəkvəBöyükqayıdışbaşla
yacaqdır.İnditikilənmənzillərin
isəehtiyacıolanşəhidailələrinə
vəmüharibəəlillərinəverilməsi
onlarınsosialmüdafiəsinədövlət
dəstəyikimiəhəmiyyətlidir.
Builinyanvarın4dəcənab

Prezidentinfərmanıiləşəhidailə
lərinəveriləntəqaüdünməbləği

300manatdan500manata,mil
liqəhrəmanlarıntəqaüdü1500
manatdan1800manataqaldırıldı.
VətənMüharibəsiqəhrəmanları
üçünaylıqməbləği2000manat
olanyeninövtəqaüdtəsisedildi,
müharibəəlillərinintəqaüdləri
xeyliartırıldı.
Heçşübhəsizki,postmüharibə

dövründəmüharibəveteranlarının
tibbi,psixososialreabilitasiyasıvə
mülkihəyataadaptasiyasımühüm
əhəmiyyətdaşıyır.Müharibəbi
təndənsonramülkihəyataqayıt

mış500dənartıqqazimizdövlət
tibbmüəssisələrindəvəsosial
reabilitasiyamərkəzlərindəbərpa
müalicəsialmışlarvəbudəstək
artanxətlədavamedir.
Postmüharibədövründəilkiki

ayərzində1200şəhidin3000nəfər
ailəüzvünəsığortaödənilibvəbu
prosesbütünşəhidailələrinəşamil
ediləcək.Həmçinin4000əyaxın
müharibəveteranıvəailəüzvünə
psixolojiyardım,105nəfərmühari
bəəlilinəprotezortopedikxidmət
göstərilib.
Cəmiyyətəinteqrasiyaprose

sindəaktivsosialmüdafiətədbiri
kimiməşğulluğuntəminedil
məsimühüməhəmiyyətdaşıyır.

Bu,mənada,cəbhəbölgəsindən
qayıdangəncinsanlarınpeşəvə
bacarıqlarınauyğunişlətəmin
olunmasıçoxvacibdir.Bu,həm
sosialmüdafiətədbiridir,həmdə
oinsanlarauğrundavuruşduğu
dövlətinvəcəmiyyətinhörməti
ninifadəsidir.İşivəməşğulluğu
təminolunmuşşəxsinmülkihə
yatapsixolojiadaptasiyasıdatez
vərahatkeçir.Dövlətməşğulluq
xidmətitərəfindənveteranların,
şəhidailələrinin,müharibəəlillə
rininbirincinövbədəişlətəmin

olunmasıüçünqanunvericilikdə
müəyyənkvotanınnəzərdətutul
masıdabuməqsədəxidmətedir.
Eynizamanda,özünüməş

ğulluqproqramınınbuildaha
dagenişlənməsiplanlaşdırılır.
BuməqsədləİşsizlikdənSığorta
Fondununbüdcəsində68milyon
manatnəzərdətutulmuşdurki,bu
vəsait16mindənartıqailəninöz
mikrovəkiçikbizneslayihəsini
həyatakeçirməyəimkanverəcək
dir.
Aktivsosialmüdafiətədbir

lərindənbiridəpeşəyönümü
vəpeşəhazırlığınacəlbolunma
tədbiridir.Beləki,təklifolunan
münasibişüzrəpeşəbiliklərivə

vərdişləriolmayanşəxslərinpeşə
hazırlığıkeçərəkişlətəminedil
məsisahəsindədəmüharibəvete
ranları,müharibəəlillərivəşəhid
ailələrininüzvləriüstünhüquqla
ramalikdirlər.Eynizamanda,bu
il60minhaqqıödənilənsosialiş
yeriaçılacaqdırki,oişlərdəilkin
olaraqsosialmüdafiəyədahaçox
ehtiyacıolanşəxslərətəqdimedi
ləcəkdir.
Heçşübhəsizki,dövlətinsosial

müdafiətədbirləridavamlıvəda
haəhatəliolacaq,dahadagenişlə

nəcək,onlarınmaddi,sosial,tibbi,
psixolojiproblemlərininkompleks
həlliüçünefektivtədbirlərgörü
ləcəkdir.
Dahaçoxqayğıyaehtiyacıvə

haqqıolanşəhidailələrinə,Qa
rabağMüharibəsindəəlilolmuş
şəxslərə,qaçqınvəməcburiköç
künlərə,ahılinsanlaramünasi
bətdəcənabPrezidentindavranışı
onlaradövlətbaşçısınınhörməti
ninifadəsiolduğuqədərdə,cə
miyyətəxoşbirməramnümayişi,
nümunəvəçağırışdır.
İnanırıqki,xeyirxahlıqvə

humanizmkimiyüksəkmənəvi
keyfiyyətlərəvəənənələrəmalik
xalqımızcənabPrezidentinçağı

rışlarınıpostmüharibədövründə
dədəstəkləyəcək,dövlətinşəhid
ailələri,müharibəəlillərivəsosial
müdafiəyə,qayğıyaehtiyacıolan
digərsoydaşlarımızayönəlikso
sialproqramlarınhəyatakeçmə
sindəişadamları,vətəndaşcəmiy
yətiüzvləri,könüllülərfəaliştirak
edəcəklər.
Müharibəəlilləri,şəhidailələri,

veteranlarcəmiyyətimizdəənhör
mətliinsanlardırvəhərbirimiz
onlaraborcluyuq.Çünkibuinsan
larvətənimizinazadlığıuğrunda,
ərazibütövlüyümüzüntəminedil
məsiyolundaölümüngözünədik
baxmış,canlarındanvəsağlamlıq
larındankeçərəküçrənglibayra
ğımızınQarabağtorpaqlarında
dalğalanmasınıtəminetmişlər.
Buinsanlaradərinhörmətinvə

verilənyüksəkqiymətinifadəsi
dirki,VətənMüharibəsibitəndən
dərhalsonraAliBaşKomandan
cənabİlhamƏliyevvəBirinci
vitseprezidentMehribanxanım
Əliyeva2020ciilnoyabrın11də
HərbiHospitaldamüalicəolunan
yaralılarlagörüşmüş,onlaradiq
qətvəqayğılarınıifadəetmişlər.
HəmingörüşdəcənabPrezidentin
qazilərimizəmüraciətləsöylədiyi
aşağıdakıfikirlərhərbirimizüçün
birnümunə,dövlətinvəcəmiy
yətinbuinsanlaramünasibətinin
ifadəsidir:“Onagörəbugün
müharibəbaşaçatandandərhal
sonragəlmişəmki,sizəözhörmə
timiifadəedim.Sizinvalideyn
lərinizəöztəşəkkürümübildirim
ki,dövlətüçünbeləqəhrəman
övladlaryetişdiriblər.Gəlmişəm
ki,sizəşəxsənöztəşəkkürümü
bildirim,sizitəbrikedim.Mənim
birincitəbriketdiyiminsanlar
sizsinizvəsizinsimanızdabizim
bütünqəhrəmandöyüşçülərimiz
dir.Gəlmişəmdeyimki,mənhər
zamansizinləbiryerdəolacağam.
Mənəarxalanabilərsiniz.Bizim
qəhrəmandöyüşçülərimizgələcək
həyatdadadaimmənimnəzarə
timaltındaolacaqlar”.
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Azərbaycandövlətçiliyinəvə
xalqınaqarşıdüşmənçiliyidöv
lətsiyasətinəçevirmişErmənistan
ekologiyamızadadüşmənmüna
sibətbəsləyir.Ermənistanmədən
vəsənayemüəssisələrininzəhərli
maddələrini,radioaktivtullantıları
nıArazvəKürçaylarınaaxıtmaqla
Azərbaycantəbiətinə,canlıaləmi
nə,ekologiyasınaöldürücüzərbələr
vurur.
XüsusənErmənistanınindiyə

dəkişğalaltındasaxladığıAzərbay
cantorpaqlarındauzunillərtəbiətə
qarşıhəyatakeçirdiyitalan,yaşıl
soyqırım,ekolojicinayətlərbütöv
lükdəregionunətrafmühitinəciddi
təhlükəyaratmışdır.Həminərazi
lərdəbiolojimüxtəlifiyə,ocümlə
dənforavəfaunanövlərinə,xüsusi
mühafizəolunantəbiətərazilərinə
ciddizərərvurulmuş,meşələrin
vəbitkiörtüyününyandırılması,
suresurslarınınçirkləndirilməsi,
qiymətliağacnövləriiləzəngin
meşələrin,ümumiyyətlə,yeraltıvə
yerüstütəbiisərvətlərinməqsədli

şəkildətalanedilməsinəticəsində
Qarabağvəətrafrayonlardaekoloji
tarazlıqpozulmuşvəAzərbayca
nınekologiyasındadərinyaralar
açılmışdır.
Nəzərinizəçatdırırıqki,Ermə

nistanınAzərbaycanaqarşıtəca
vüzkarsiyasətiməhzŞuşaşəhəri
yaxınlığındayerləşənvədövlət
qoruğuhesabolunanTopxaname
şələrininqırılmasıiləbaşlamışdır.
Ermənistanınişğalıaltındaqalmış
260min311hektarmeşəsahəsivə
buərazilərdəyayılmışpalıd,fıstıq,
vələs,göyrüş,şam,ağcaqayın,ayı
fındığı,qoz,çinarkimiqiymət
liağacnövlərikəsilərəkmüxtəlif
məqsədlərüçünistifadəedilmişdir.
Uzunillərişğalaltındaqalmışəra
zilərdəkimeşələrinkütləvişəkildə
qırılmasısəhralaşmayavətorpaq
larıneroziyasınasəbəbolmuş
dur.Təsadüfideyilki,sonillərdə
Ermənistandamebelsənayesinin
istehsalındavəixracındaxeyliar
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ki,bu,Azərbaycanınişğalolun

muşərazilərindəminillikyaşıolan
qiymətliağacnövlərininamansız
kəsilməsiyoluiləəldəedilmişdir.
Məlumatüçünbildiririkki,

Azərbaycanınişğaldanazadolun
muşərazilərində43minhektar
sahəsiolan(BəsitçayDövlətTəbiət
Qoruğu107ha,QaragölDövlət
TəbiətQoruğu240ha,Qubadlı
DövlətTəbiətYasaqlığı20000ha,
DaşaltıDövlətTəbiətYasaqlığı450
ha,ArazboyuDövlətTəbiətYasaq
lığı2200havəLaçınDövlətTəbiət
Yasaqlığı20000ha),xüsusimühafi
zəediləntəbiətərazilərində“Azər
baycanRespublikasınınQırmızı
Kitabı”nadaxilolunmuş24fauna

Sadiq Qurbanov
MilliMəclisinTəbiiehtiyatlar,energetikavəekologiyakomitəsininsədri,
texnikaüzrəfəlsəfədoktoru

İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərə ekoloji baxış
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və70dənçoxforanövüqorunur
duki,bunlarındaəksəriyyətiartıq
məhvedilmişdir.
Buərazilərdə460növdənçox

yabanıağacvəkolbitkiləribi
tir.Bunlardan70idünyanınheç
biryerindətəbiihaldabitməyən
endemikbitkilərdir.Yüzlərlənöv
ağacvəkolbitkiləri(ayıfındığı,
Arazpalıdı,yalanqoz,Şərqçinarı,
Hirkanşümşadı,Eldarşamı,sö
yüdyarpaqarmudu,Qafqazxədi
cəgülü,Qarabağdağlaləsi,Şmidt
dağlaləsivəs.)Ermənistanınişğalı
müddətindəməhvedilərəkdünya
forasınınxəzinəsindənsilinmək
təhlükəsiqarşısındaqalmışdır.Qa
rabağərazisində2000dənçoxad
dabitkinövünərastgəlinirki,bu
daAzərbaycanforasının42faizini
təşkiledir.Bölgədəki127faunanö
vüvə72foranövünadirvənəsli
kəsilməktəhlükəsialtındaolmaq
la,BeynəlxalqTəbiətiMühafizə

İtifaqının“QırmızıSiyahısı”navə
“AzərbaycanRespublikasınınQır
mızıKitabı”nasalınmışdır.
Təbiətabidəsistatusunama

lik152saydaağac(Şərqçinarı,
palıd,azat,armudvəs.),8xüsusi
qiymətlimeşəsahəsi(Şərqçinarı,
püstə,ayıfındığı,ardıc,azat,Araz
palıdı,çaytikanı,pirkal),6ədəd
geolojipalentolojiobyekt(“Azıx”,

“Tağlar”,“Xan”,“Qaxal”,“Div
lərsarayı”mağarası,“Bazaltın
sütunvariaralanması”),yaşı120
ildən2000ilədəkolanpasportlaş
dırılmış145Şərqçinarıvədigər
təbiətsərvətləriuzunillərağırvə
misligörünməmiştalanlaüzüzə
qalmışdır.Kəlbəcərrayonunda968
hektarəraziniəhatəedən“Qırmızı
Kitab”adaxiledilmişayıfındı

ğıağaclarıdakütləvi
şəkildəqırılmışdır.
Azərbaycanıniş

ğaldanazadolunmuş
ərazilərindəekoloji
əhəmiyyətəmalik7
reliktgöl(Kəlbəcər
vəLaçınrayonlarının
yaylaqlarındaBöyük
Alagöl,KiçikAlagöl,
Zalxagöl,Qaragöl,
Canlıgöl,İşıqlıQara
gölvəAğdərərayon
ərazisindəTərtərin

Buərazilərdə460növdənçoxyabanıağacvəkol
bitkiləribitir.Bunlardan70idünyanınheçbir
yerindətəbiihaldabitməyənendemikbitkilər
dir.Yüzlərlənövağacvəkolbitkiləri(ayıfındığı,
Arazpalıdı,yalanqoz,Şərqçinarı,Hirkanşüm
şadı,Eldarşamı,söyüdyarpaqarmudu,Qafqaz
xədicəgülü,Qarabağdağlaləsi,Şmidtdağlaləsi
vəs.)Ermənistanınişğalımüddətindəməhv
edilərəkdünyaflorasınınxəzinəsindənsilinmək
təhlükəsiqarşısındaqalmışdır.
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qoluolanTorağaçaydaQaragöl)
və10suanbarıişğalçıErmənistan
tərəfindənciddiantropogentəsirə
məruzqalmışdır.
Azərbaycanərazisindənaxan

çaylarınçoxuErmənistandanvə
Qarabağınərazisindənqaynaqla
nır.İşğaledilmişərazilərdəaxan
vəyerləşənsumənbələrininuzun
illərboyuçirkləndirilməsiqiymətli
balıqnövlərininyoxolmasınavə
balıqehtiyatlarınıntükənməsinə
səbəbolmuşdur.
Ümumihəcmi631milyonm3

olan10suanbarı,ocümlədənTər
tərçayıüzərindəinşaedilmiş,su
tutumu560milyonm3olanvə100
minhektardanartıqəkinsahəsi
ninsuvarılmasınahesablanmış
Sərsəngsuanbarıtexnikixidmət
göstərilmədiyindənətrafərazilər
dəyaşayanəhaliüçünpotensial
təhlükəmənbəyinəçevrilmiş,su
anbarındanaşağıdadağətəyivə
aranhissədəyerləşənyaşayışmən

təqələrindəki400minəhalitəhlü
kəaltındaqalmışdır.
Qeydolunanfaktlarınəzərə

alaraq,AvropaŞurasıParlament
AssambleyasıtərəfindənAzərbay
canınErmənistanlasərhədyanı
rayonlarınınsakinlərininqəsdən
sudanməhrumedilməsiiləbağ
lı2016cıildə2085saylıQətnamə
qəbuledilmişdir.İşğaldövründə
Azərbaycanınhəminərazilərüzə
rindənəzarətihəyatakeçirilməsi
mümkünsüzlüyüölkəninbeynəl
xalqkonvensiyalardakıöhdəlik
lərininyerinəyetirilməsiniçətin
ləşdirirdi.ErmənistanınBMTnin
“Transsərhədsuaxınlarınınvə
beynəlxalqgöllərinqorunmasıvə
istifadəsinədair”Konvensiyasına
əməletməməsisərhədyanısuaxın
larınınproblemlərininbeynəlxalq
hüquqnormalarıçərçivəsindəhəlli
nimümkünsüzetmişdir.
SonillərdəAzərbaycanaməx

susolanərazilərdəyeraltısər

vətlərintalanedilməsiyoluilə
Ermənistandadağmədənməhsul
larınınixracınınartmasımüşahidə
olunurdu.Ölkəniniqtisadipoten
sialındamühüməhəmiyyətkəsb
edən167saydaqızıl,gümüş,mis,
qurğuşun,civə,daşkömür,müxtə
lifnövtikintimateriallarıvədigər
faydalıqazıntıyataqları,ocüm
lədənyeraltışirinsuvəmineral
su(Şırlan,Turşsuvəs.)yataqları
xariciölkələrinhüquqişəxslərinin
iştirakıiləErmənistantərəfindən
qanunsuzolaraqistismaredilərək
xariciölkələrəixracolunmuşdur.
Bugünekolojiproblemlərin

kəskinləşməsinəgətirənamillərdən
biridəatomenerjisininistehsalı
sahəsindətəhlükəsizlikməsələləri
iləbağlıdır.BubaxımdanErmənis
tanərazisindəyerləşənvəistismar
müddətinikeçmişMetsamorAtom
ElektrikStansiyası(AES)bütün
regionunətrafmühitivəəhali
ninsağlamlığıüçüncidditəhlükə

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

Kəlbəcərdəki qızıl yatağı
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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

Kəlbəcərdəki qızıl yatağı
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Azərbaycaniqtisadibaxımdan
postsovetməkanındaəndinamik
inkişafetmişölkədir.Respublika
nıniqtisadırəqabətqabiliyyətinin
artırılması,sosialrifahınınyüksəldil
məsi,maliyyəsisteminindavamlıvə
dinamikinkişafınıntəminedilməsi
vəonunmövqeyinindünyaiqtisa
diyyatındadahadamöhkəmləndiril
məsiistiqamətindəAzərbaycanRes
publikasınınPrezidentitərəfindən
mühümiqtisadiislahatlarhəyata
keçirilmişdir.
2000ciillərinəvvəllərindəAzər

baycandaÜDMinsürətliartımıvə
bununnəticəsikimi,xalqınrifah
halınınyüksəldilməsiəsəsən,böyük
karbohidrogenehtiyatlarınınmöv
cudluğuiləşərtlənirdi.
Neftvəqazbugündəmilliiqti

sadiyyatındavamlıinkişafınınbaşlı
cakomponentiolaraqqalır.O,ixra
cınəhəmiyyətlihissəsinivəümumi
dövlətgəlirlərininböyükpayını
təşkiledir.2020ciilinsonunabure
surslarölkəninNeftFondunda43,3
milyardABŞdollarıhəcmindəyığım
formalaşdırmağaimkanvermişdir.
Əldəedilmişnailiyyətləriəsasgötü

rərəkölkəhökumətiözməqsədinə
nailolmaqdünyanınəninkişaf
etmişölkələrisırasınadaxilolmaq
üçüniqtisadiyyatındahadaşaxələn
dirilməsinin,rəqabətqabiliyyətinin
vədayanıqlılığınınartırılmasının
prioritetliyiniqoruyubsaxlayır.
Bununlayanaşı,qeydetməkla

zımdırki,sonillərərzindəölkədə
iqtisadiartımtempləriazalmışdır.
Buproseslərbütündünyadabila
vasitəkarbohidrogenehtiyatlarına
olanqiymətlərinenməsiiləbağlıdır.
Onlarınqiymətininkəskinenməsi
göstərdiki,milliiqtisadiyyatınartım
amilikimineftvəqazdanasılılıq
Azərbaycanıxaricişoklar(təsirlər)
qarşısındahəssasedir.Baxmayaraq
ki,ölkəninqeyrineftiqtisadiyyatı
nisbətənsabitqalıb,ancaqkarbohid
rogenlərinÜDMətöhfəsiəhəmiy
yətlidərəcədəazalmışdır.Budaiqti
sadiartımtemplərininümumilikdə
zəifəməsinəgətiribçıxarmışdır.
Beləliklə,ötəniliAzərbaycan

hansıgöstəricilərləbaşavurdu?Əv
vəlcəqeydetməklazımdırki,ölkə
mizüçün2020ciilxüsusibirdönəm
olduAzərbaycantarixizəfərçaldı

vəərazilərinierməniişğalındanazad
etdi.
Bütündünyabirliyiüçünötənil

dünyaiqtisadiyyatınıdepressiya
yauğradanpandemiyanıntüğyan
etdiyisınaqilioldu.Bununlabelə,
2020ciildəmilliiqtisadiyyat4%
civarındaazalmışdırki,budadigər
ölkələrləmüqayisədəelədəpis
göstəricideyil,qeyrineftsektoru
isə11%artımnümayişetdirmiş
dir.2020ciildəortaəməkhaqqıvə
pensiyalar1314%artmış,illikinf
yasiyaisə2,8%təşkiletmişdir.
Milliiqtisadiyyatın2020ciildəki

fəaliyyətreallıqlarınınəzərəalmaq
la,2021ciilüçünAzərbaycanın
dövlətbüdcəsihazırlanmışvəqəbul
edilmişdir.Bununlayanaşı,ölkənin
dövlətbüdcəsiözündəmüsbətbey
nəlxalqtəcrübəniehtivaedir.Beləki,
dövlətbüdcəsininhazırlanmasıza
manıİqtisadiƏməkdaşlıqvəİnkişaf
Təşkilatının(İƏİT)tövsiyələrinəzərə
alınmışdır.Butövsiyələrdəqeyd
edilirki,büdcəillikvəçoxillikməq
sədlərənailolunmanınprioritetvə
üsullarınımüəyyənedənhökumətin
mərkəzisiyasisənədidir.Sonillərin
təcrübəsigöstərmişdirki,büdcənin
düzgünplanlaşdırılmasımüasir
dövlətidarəetməsininəsaslarını
dəstəkləyir:şəfafıq,tamlıq,açıqlıq,
iştirak,hesabatlılıq,dövlətməqsəd
lərininplanlaşdırılmasıvəonlara
nailolunmasınastratejiyanaşma.
Beləliklə,büdcəninidarəedilməsi
dövlətlərvəonlarınvətəndaşlarıara
sındaetimadınformalaşdırılmasının
vacibaspektidir.
BəsAzərbaycanın2021ciilüçün

dövlətbüdcəsininəsasmüddəaları
hansılardır?2021ciilüçündövlətvə
icmalbüdcələriazadedilmişAzər
baycanərazilərininbərpasınadair
planlarınvəbutorpaqlaraqayıdan
əhaliüçüniqtisadifəallığıntəmin

Rüfət Quliyev
MilliMəclisindeputatı,iqtisadelmləridoktoru,professor

Azərbaycanın dövlət büdcəsi:
yeni nailiyyətlərə aparan yol
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edilməsi,həmçininnövbətiildəko
ronavirus(COVID19)pandemiyası
iləmübarizətədbirlərinindavam
etdirilməsininnəzərəalınmasıilə
hazırlanmışdır.
2021ciilüçünAzərbaycanın

dövlətbüdcəsiningəlirləri25mil
yard427milyonmanat(2020ciillə
müqayisədəartım5,4%),xərclər28
milyard543milyonmanat(əvvəlki
illəmüqayisədəartım3,8%)səviy
yəsindəplanlaşdırılır.
2021ciilindövlətbüdcəsinin

gəlirlərineftinbirbarelininqiyməti
nin40ABŞdollarıolmasıehtimalıilə
hesablanıb(2020ciilüçünburəqəm
35ABŞdollarıtəşkiledirdi).Döv
lətbüdcəsininkəsiri3milyard116
milyonmanatvəyaÜDMin4,1%i
səviyyəsindəproqnozlaşdırılır.
2021ciilindövlətbüdcəsində

nəzərdətutulmuşAzərbaycanın
müdafiə,millitəhlükəsizliyinintə
minedilməsi,məhkəməvəhüquq
mühafizəorqanlarınınsaxlanılması
xərcləri6milyard678,6milyonma
nattəşkiledəcəkki,buda2020ci
ilinanalojigöstəricisindən16,3%
çoxdur.
2021ciilindövlətbüdcəsilayi

həsindəişğaldanazadedilmişəra
zilərdəbərpatədbirlərininmaliy
yələşdirilməsiüçünayrıcabənddə
2,2milyardmanatnəzərdətutulub.
Buvəsaitlərinkommunalinfrast
rukturun,eləcədəmədənitarixi
abidələrinbərpasınayönəldilməsi
planlaşdırılıb.
Öznövbəsində,dövlətbüd

cəsində“Sosialmüdafiəvəsosial
təminat”maddəsiüzrəxərclər3
milyard692milyonmanatsəviyyə
sindəproqnozlaşdırılır.Buxərclər
dənsosialmüdafiəyə289,7milyon
manatdanartıqməbləğdəvəsait
yönəldiləcəkdir.3,4milyardma
natməbləğindəəsasvəsaitlərsosial
müdafiəvəsosialtəminatüzrədigər
tədbirlərinmaliyyələşdirilməsinə
ayrılıbdır.
2021ciilinəsasmaliyyəsənədi

layihəsindəsosialmüdafiəvəsosial
təminatxərclərindənbirqədəraz

məbləğin3,277milyardmanatın
təhsilsahəsinəxərclənməsinəzərdə
tutulub.Səhiyyəsahəsinəisə1,409
milyardmanatınayrılmasıplanlaş
dırılıb.
Azərbaycanınəsasmaliyyə

sənədində2021ciilüçünyaşayış
minimumuortahədlə196manat
göstərilibki,budaötənilinmüvafiq
məbləğindən6manatçoxdur.
Zənnimizcə,yaxınillərərzində

dövlətinbütünidarəetməstruktur
larınınənbaşlıcavəvacibvəzifəsi
işğaldanazadedilmişərazilərin
bərpasıdır.ErmənistanınAzər
baycantorpaqlarınıişğalaltında
saxladığımüddətdədeməkolarki,

bütüninfrastrukturermənilərtərə
findəntamamiləməhvedilmişdir.
Beləliklə,regionunbərpasıçox

vaxtvəküllimiqdardamaliyyəxərc
ləritələbedəcəkbirprosesdir.Bəzi
mütəxəssislərinrəyinəəsasən,bu
proses510ilvaxtvə10milyardABŞ
dollarındanartıqvəsaittələbedə
bilər.LakinAzərbaycankeçmişdə
onunənçiçəklənənregionlarından
olmuş,bugünişğaldanazadedil
mişərazilərdəhəyatıbərpaetmək
niyyətindəolduqcaqətiyyətlidir.
PrezidentİlhamƏliyevingöstəri

şinəəsasən,Azərbaycanınmüvafiq
strukturlarınaerməniişğalından
azadolunmuşərazilərinbərpasınıvə
inkişafınınəzərdətutansosialiqtisa
dikonsepsiyanınhazırlanmasıtapşı
rılmışdır.Bununlayanaşı,avtomobil
vədəmiryollarınınçəkilməsiregion

dagələcəkbərpaişlərinin,həmçinin
iqtisadiartımınvacibbaşlanğıcmər
hələsikimiqiymətləndirilir.
Fikrimizcə,ərazilərinbərpavə

inkişafetdirilməsizamanıbuvəya
digərtəbiisərvətlərinmövcudlu
ğu,iqtisadiyyatınənənəvisahələri,
hərregionunnəqliyyatqovşaqları,
ocümlədənnəqliyyatdəhlizlərinə,
inşasınaartıqbaşlanmışavtomobil
vədəmiryollarınayaxınlıq,hərbir
iqtisadirayonunməşğulluqprofi
livəixtisaslaşmasıöncədənnəzərə
alınmalıdır.
Bununlabelə,hesabedirikki,

işğaldanazadolunmuşərazilərdə
aparılanbərpaişlərindədövlətma

liyyələşdirməsiiləyanaşı,özəlsek
tordandavəsaitlərcəlbedilməlidir,
yənidövlətözələməkdaşlığıforma
sındangenişistifadəolunmalıdır.
İqtisadifəallığıncanlandırılması

məqsədiiləhəminərazilərdəxüsusi
imtiyazlıiqtisadirejimin(özün
dəvergiimtiyazlarını,ucuzkredit
resurslarını,vətəndaşlarınsəhmdar
kapitalınıehtivaedən)tətbiqidə
məqsədəuyğundur.
Zənnimizcə,işğaldanazadedil

mişərazilərinbərpasıvəinkişafı
məqsədiilədövləttərəfindənhüqu
qi,iqtisadivəmaliyyəməsələlərinin
həlledilməsiüçünimtiyazlarvə
stimullarsisteminintətbiqi,həmçi
ninburayonlarıniqtisadipotensialı
qeyrineftsektorunayeniyerlivə
xaricıinvestisiyalarıncəlbedilməsi
üçünzəminyaradacaq.

Azər  bay  ca  nın döv  lət büd  cə  si  nin  
2015-2021-ci il  lər ər  zin  də gə  lir  lə  ri (mil  yard ma  nat  la)
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- Cə  nab Blək  mən, ne  cə dü  şü  nür  sü  nüz, Bir  ləş  miş 
Kral  lı  ğın Av  ro  pa Bir  li  yin  dən çıx  ma  sı Cə  nu  bi Qaf -
qaz re  gionu, ha  be  lə Azər  bay  can-Böyük Bri  ta  ni  ya 
iki  tə  rəf   i mü  na  si  bət  lə  ri  nin gə  lə  cək in  ki  şa  fı üçün 
han  sı im  kan  lar ya  ra  da  caq?
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 ya   xın   lar   da baş ver   miş 44 gün   lük mü   ha   ri   bə  
nə   ti   cə   sin   də Azər   bay   can öz əra   zi   lə   ri   ni iş   ğal   dan 
azad et   di. Hər   bi əmə   liy   yat   la   ra son qo   yan üç   tə   rəf  -
li bə   ya   nat öz növ   bə   sin   də böl   gə   nin in   ki   şa   fı üçün 
ye   ni pers   pek   tiv   lər vəd edir. Bu ba   xım   dan Cə   nu   bi 
Qaf   qaz   da sül   hün da   vam   lı   lı   ğı   nı və  ümu   mi   lik   də 
re   gionun uzun   müd   dət   li gə   lə   cə   yi   ni ne   cə gö   rür   sü  -
nüz?

AzərbaycanlaErmənistanarasında
sülhrazılaşmasınınrəsmiimzalanmasını
müsbətqarşılayıramvə30illikmüna
qişədənsonratərəfəriəldəedilənbu
uğurmünasibətiilətəbrikedirəm.Eyni
zamanda,tərəfərinregiondauzun
müddətlisülhtərəfdarlarıolmalarını
alqışlayıram.Mənöztarixitorpaqların
dadayanıqlıqvəhəmrəyliknümayiş
etdirərəkyaşamaqhüququnumüdafiə
edənazərbaycanlılaraözhəmrəyliyimi
bildirirəm.
CənubiQafqazölkələriXXIəsrəmü

naqişəvəqarşıdurmalardanazadqədəm
qoyaraqtəhlükəsizlikvəsülhmüqavilə
sininözlərinəaidversiyasınıqəbuletmə
lidirlər.Butəklifinicrasıtələbedirki,ilk
növbədəCənubiQafqazdamünaqişələr
həlledilməlidir.ErmənistanAzərbayca
nınişğalolunmuşəraziləriniazadetmə
lidirvəbirmilyondançoxazərbaycanlı
məcburiköçkünözevlərinəqayıtmalı
dır.Regiondamövcudolanəməkdaşlıq
platformalarının(TürkiyəAzərbaycan
Gürcüstan,AzərbaycanRusiyaİran,
TürkiyəRusiyaİran)uzlaşdırılmasıvə
gələcəkdəaltıtərəfiproqramdabirləşdi
rilməsiiləbağlıPrezidentİlhamƏliyevin
təklifinitamdəstəkləyirəm.Ermənistan
rəhbərliyimüharibədəndüzgünnəticələr
çıxararaqözəsassıziddialarındanimtina
etsəvəirəliyəbaxsa,odabuplatformaya
qoşulabilər.

- Cə   nab sə   fi r, son hər   bi əmə   liy  -
yat   lar za   ma   nı Bir   ləş   miş Kral   lıq 
mü   na   qi   şə ilə bağ   lı Azər   bay   ca   nın 
əra   zi bü   töv   lü   yü   nü və su   ve   ren   li   yi   ni 
mü   da   fi ə edən ar   dı   cıl si   ya   sə   ti   ni bir 
da   ha təs   diq   lə   di. Öz növ   bə   sin   də 
Azər   bay   can hö   ku   mə   ti azad edi   lən 
əra   zi   lə   ri   nin dir   çə   li   şin   də bey   nəl  -
xalq qa   nun   ve   ri   ci   li   yə uy   ğun möv   qe 
tu   tan döv   lət   lə   rin xa   ri   ci şir   kət   lə   ri  -
nin iş   ti   ra   kı   na üs   tün   lük ve   rə   cə   yi   ni 
açıq   la   dı. Siz azad edil   miş tor   paq  -
la   rın bər   pa   sı və ye   ni   dən qu   rul   ma  -
sı proq   ra   mın   da Böyük Bri   ta   ni   ya 
şir   kət   lə   ri   nin ro   lu   nu ne   cə gö   rür   sü  -
nüz və si   zin fi k   ri   niz   cə, han   sı bir   gə 
la   yi   hə   lər hə   ya   ta ke   çi   ri   lə bi   lər?
BöyükBritaniyaAzərbaycanRes

publikasınınsuverenliyinitanıyanilk

ölkələrdənbiridir,lakinDağlıqQarabağ
problemi80ciillərinsonlarındanetiba
rənhəllolunmamışqalırdı.
BöyükBritaniyailəAzərbaycanara

sındaənyüksəksəviyyəli,xüsusiləenerji
sektorundauzunillərdirəməkdaşlıq
mövcuddur.Neftvəqazkəşfiyyatı,hasi
latıvənəqlibuikitərəfimünasibətlərin
əsasınıtəşkiledir.“BöyükBritaniyayaxın
gələcəkdəenerjisahəsindənbaşqahansı
sahələrdəözünüsəfərbəredəbilər?”bu,
“Vision”unəməkdaşıCeyranBayramo
vanınBöyükBritaniyanınAzərbaycanda
kısəfiriİrfanSiddiqəverdiyisuallardan
biridir.
Enerjisektoruikitərəfiəməkdaşlığın

mühümelementiolmaqlayanaşı,biztica
rətvəinvestisiya,təhsil,beynəlxalqməsə
lələrvəregionaltəhlükəsizliksahələrində
dəəməkdaşlıqedirik,busahələridahada
inkişafetdirməyəçalışırıq.BöyükBritani
yatəhsil,İKT,səhiyyə,maliyyəxidmət
ləri,bərpaolunanenerjivəinfrastruktur
kimimühümsahələrdəböyüktəcrübəyə
malikdir.ArtıqAzərbaycandatəxminən
300Britaniyamüəssisəsifəaliyyətgöstərir
vəonlarınçoxutikinti,pərakəndəticarət,
təlimvəİKTkimiqeyrienerjisektorları
iləbağlıdır.
Azərbaycandaənböyükxaricisər

mayəçikimiBöyükBritaniyanınüstün
mövqeyəmalikolmasıodeməkdirki,
AzərbaycanBöyükBritaniyanınson
dərəcəvacibtərəfdaşıdır.Şirkətlərimiz
buradahəyatiəhəmiyyətlibiznesləməş

ğulolurlar,bunagörədədavamedən
iqtisadiəməkdaşlığıdəstəkləyəbiləcək
dərinvədavamlıikitərəfimünasibətlərin
inkişafıözaktuallığınısaxlayır.Buode
məkdirki,bizbölgədəkisiyasivəziyyətə
diqqətyetiririkvəAzərbaycanlaregional
təhlükəsizliyinyaxşılaşdırılması,davam
lımünaqişələrinhəllivətərəfərüçün
təhlükəsizlikvərifahıntəminedilməsi
vasitəsikimiregionaləməkdaşlığınasan
laşdırılmasıüzərindəintensivişləmək
istəyirik.

- Cə   nab Blək   mən, siz İc   ma   lar Pa  -
la   ta   sı və Mil   li Məc   lis ara   sın   da, 
həm   çi   nin Bir   ləş   miş Kral   lıq   la Azər  -
bay   can ara   sın   da mü   na   si   bət   lə   rin 
in   ki   şa   fı   na töh   fə   lər ver   miş si   ya   sət  -
çi   si   niz. Gə   lə   cək il   lər   də bu əla   qə   lə  -
rin da   ha da in   ki   şaf et   mə   si üçün nə 
ki   mi plan   la   rı   nız var?
Ümidedirəmki,pandemiyaazal

dıqdansonramənİcmalarPalatası
deputatlarınınnümayəndəheyətinin
rəhbəriolaraqAzərbaycanasəfəredəcəm
vəparlamentinanalojiqrupuiləgörüş
lərkeçirəcəyik,buisəparlamentlərarası
əlaqələrimizidahadamöhkəmlədəcək.
İnanıramki,bundansonraBöyükBri
taniyadaMilliMəclisindeputatnüma
yəndəheyətiniqarşılayacağıqvəonlar
əməkdaşlığımızındavametdirilməsinə
töhfəverməkməqsədiiləBirləşmişKral
lığındigərnümayəndələriilədəgörüşlər
keçirəcəklər.

Bob Bləkmən:

“Breksit” Azərbaycan-
Britaniya əlaqələrinə 
mənfi  təsir göstərməyəcək”

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 
Krallığı parlamentinin üzvü, Böyük Britaniya-
Azərbaycan parlamentlərarası işçi qru-
punun sədri cənab Bob Bləkmən “Milli 
Məclis” jurnalının suallarını cavablandıraraq, 
əlaqələrimizin inkişaf perspektivlərindən danışıb.
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- Cə  nab Blək  mən, ne  cə dü  şü  nür  sü  nüz, Bir  ləş  miş 
Kral  lı  ğın Av  ro  pa Bir  li  yin  dən çıx  ma  sı Cə  nu  bi Qaf -
qaz re  gionu, ha  be  lə Azər  bay  can-Böyük Bri  ta  ni  ya 
iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri  nin gə  lə  cək in  ki  şa  fı üçün 
han  sı im  kan  lar ya  ra  da  caq?
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alqışlayıram.Mənöztarixitorpaqların
dadayanıqlıqvəhəmrəyliknümayiş
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açıq   la   dı. Siz azad edil   miş tor   paq  -
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rin da   ha da in   ki   şaf et   mə   si üçün nə 
ki   mi plan   la   rı   nız var?
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Britaniya əlaqələrinə 
mənfi təsir göstərməyəcək”

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 
Krallığı parlamentinin üzvü, Böyük Britaniya-
Azərbaycan parlamentlərarası işçi qru-
punun sədri cənab Bob Bləkmən “Milli 
Məclis” jurnalının suallarını cavablandıraraq, 
əlaqələrimizin inkişaf perspektivlərindən danışıb.



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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STRATEGİYA STRATEGİYA

Xə  zər re  gionun  da  
yeni əməkdaşlıqlar

İmzalananAnlaşmaMemoran
dumuikiölkəarasındaenerjisa
həsindəəməkdaşlığınvəqarşılıqlı
anlaşmanınmöhkəmlənməsinə,iki
nəhəngenerjidövlətininçoxzəngin
potensialınınüzəçıxarılmasına,o

cümlədənXəzərdəniziregionunda
davamlı,qarşılıqlıfaydalıvəbey
nəlxalqtərəfdaşlığıninkişafıüçün
ənəlverişlişəraitinyaradılmasına
yönəlib.
İlkolaraqonuqeydetməkla

zımdırki,Türkmənistanla“Dost
luq”yatağınınbirgəişlənməsi
barədəanlaşmaAzərbaycanın

torpaqlarınıişğaldanazadetdikdən
sonraXəzərdəvəregiondanüfu
zununyüksəlməsi,nefthasilatının
stabilləşdirilməsiyönümündəən
uğurluaddımıdır.Azərbaycanla
Türkmənistanarasındaimzalanan
busənədböyüktarixiəhəmiyyətə
malikolmaqlayanaşı,enerjisahə
sindəregionaləməkdaşlığınyeni
birmərhələsininbaşlanğıcı,həm
dəbirdostluqlayihəsihesabedilə
bilər.
ƏvvəllərAzərbaycantərəfində

“Kəpəz”,Türkmənistantərəfin
də“Sərdar”adlandırılanyatağın
“Dostluğ”açevrilməsiAzərbay
canlaTürkmənistanarasındaenerji
sahəsindəbundansonrakıstrateji
münasibətlərinbariznümunəsivə
regionaləməkdaşlığınyenibirmər
hələsikimidəyərləndirilməlidir.
Təsadüfideyilki,videokonfrans

zamanıcənabPrezidentİlhamƏli
yevimzalanansənəditarixisənəd
adlandırdı.Bildirdiki,Azərbaycan
vəTürkmənistanilkdəfəolaraq
Xəzərdənizindəkiyatağınmənim
sənilməsiüzrəbirgəişəbaşlayırvə
buyataq,həminyataqdakıişöl
kələrimizivəxalqlarımızıdahada
yaxınlaşdıracaq,həmTürkmənis
tan,həmdəAzərbaycanxalqlarına
xeyirgətirəcək.
CənabPrezidentİlhamƏliyev

sənədintarixiəhəmiyyətəmalik
olmasınındigərbirsəbəbikimi
bildirdiki,əcdadlarımızbugünkü
mərasimigörsəydilər,şadolardı
lar:“Necədeyərlər,onlarınruhu
şaddır.Onlarbizəgörə,ikiqardaş
xalqınələlə,çiyinçiyinəbirlikdə
inamlairəliləməsinə,birbirinidəs
təkləməsinə,özxalqlarınıngələ
cəyinaminəəməkdaşlıqetməsinə,

İltizam Yusifov
MilliMəclisindeputatı,texnikaüzrəfəlsəfədoktoru

“Dostluq” yatağı üzrə  
sazişin imzalanması tarixi hadisədir

2021-ci il yan  va  rın 21-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti 
ilə Türk  mə  nis  tan Hö  ku  mə  ti ara  sın  da “Xə  zər də  ni  zin  də “Dost -
luq” ya  ta  ğı  nın kar  bo  hid  ro  gen re  surs  la  rı  nın bir  gə kəş  fiy  ya  tı, 
iş  lə  nil  mə  si və mə  nim  sə  nil  mə  si haq  qın  da” An  laş  ma Me  mo -
ran  du  mu  nun im  za  lan  ma  sı ilə bağ  lı Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev  lə Türk  mə  nis  tan Pre  zi  den  ti Qur  ban  qu  lu Ber -
di  mə  həm  mə  dov ara  sın  da vi  deokonf  rans for  ma  tın  da gö  rüş 
ke  çi  ri  lib. Bu sə  nə  din im  za  lan  ma  sı  nı Azər  bay  can  la Türk  mə -
nis  ta  nın ener  ji sa  hə  sin  də  ki əmək  daş  lı  ğı  nın ye  ni bir mər  hə  lə  si 
və ta  ri  xi ha  di  sə he  sab et  mək olar. 
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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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Xə  zər re  gionun  da 
yeni əməkdaşlıqlar

İmzalananAnlaşmaMemoran
dumuikiölkəarasındaenerjisa
həsindəəməkdaşlığınvəqarşılıqlı
anlaşmanınmöhkəmlənməsinə,iki
nəhəngenerjidövlətininçoxzəngin
potensialınınüzəçıxarılmasına,o

cümlədənXəzərdəniziregionunda
davamlı,qarşılıqlıfaydalıvəbey
nəlxalqtərəfdaşlığıninkişafıüçün
ənəlverişlişəraitinyaradılmasına
yönəlib.
İlkolaraqonuqeydetməkla

zımdırki,Türkmənistanla“Dost
luq”yatağınınbirgəişlənməsi
barədəanlaşmaAzərbaycanın

torpaqlarınıişğaldanazadetdikdən
sonraXəzərdəvəregiondanüfu
zununyüksəlməsi,nefthasilatının
stabilləşdirilməsiyönümündəən
uğurluaddımıdır.Azərbaycanla
Türkmənistanarasındaimzalanan
busənədböyüktarixiəhəmiyyətə
malikolmaqlayanaşı,enerjisahə
sindəregionaləməkdaşlığınyeni
birmərhələsininbaşlanğıcı,həm
dəbirdostluqlayihəsihesabedilə
bilər.
ƏvvəllərAzərbaycantərəfində

“Kəpəz”,Türkmənistantərəfin
də“Sərdar”adlandırılanyatağın
“Dostluğ”açevrilməsiAzərbay
canlaTürkmənistanarasındaenerji
sahəsindəbundansonrakıstrateji
münasibətlərinbariznümunəsivə
regionaləməkdaşlığınyenibirmər
hələsikimidəyərləndirilməlidir.
Təsadüfideyilki,videokonfrans

zamanıcənabPrezidentİlhamƏli
yevimzalanansənəditarixisənəd
adlandırdı.Bildirdiki,Azərbaycan
vəTürkmənistanilkdəfəolaraq
Xəzərdənizindəkiyatağınmənim
sənilməsiüzrəbirgəişəbaşlayırvə
buyataq,həminyataqdakıişöl
kələrimizivəxalqlarımızıdahada
yaxınlaşdıracaq,həmTürkmənis
tan,həmdəAzərbaycanxalqlarına
xeyirgətirəcək.
CənabPrezidentİlhamƏliyev

sənədintarixiəhəmiyyətəmalik
olmasınındigərbirsəbəbikimi
bildirdiki,əcdadlarımızbugünkü
mərasimigörsəydilər,şadolardı
lar:“Necədeyərlər,onlarınruhu
şaddır.Onlarbizəgörə,ikiqardaş
xalqınələlə,çiyinçiyinəbirlikdə
inamlairəliləməsinə,birbirinidəs
təkləməsinə,özxalqlarınıngələ
cəyinaminəəməkdaşlıqetməsinə,

İltizam Yusifov
MilliMəclisindeputatı,texnikaüzrəfəlsəfədoktoru

“Dostluq” yatağı üzrə 
sazişin imzalanması tarixi hadisədir

2021-ci il yan  va  rın 21-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti 
ilə Türk  mə  nis  tan Hö  ku  mə  ti ara  sın  da “Xə  zər də  ni  zin  də “Dost -
luq” ya  ta  ğı  nın kar  bo  hid  ro  gen re  surs  la  rı  nın bir  gə kəş  fi y  ya  tı, 
iş  lə  nil  mə  si və mə  nim  sə  nil  mə  si haq  qın  da” An  laş  ma Me  mo -
ran  du  mu  nun im  za  lan  ma  sı ilə bağ  lı Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev  lə Türk  mə  nis  tan Pre  zi  den  ti Qur  ban  qu  lu Ber -
di  mə  həm  mə  dov ara  sın  da vi  deokonf  rans for  ma  tın  da gö  rüş 
ke  çi  ri  lib. Bu sə  nə  din im  za  lan  ma  sı  nı Azər  bay  can  la Türk  mə -
nis  ta  nın ener  ji sa  hə  sin  də  ki əmək  daş  lı  ğı  nın ye  ni bir mər  hə  lə  si 
və ta  ri  xi ha  di  sə he  sab et  mək olar. 
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STRATEGİYA STRATEGİYA

Azər  bay  can hər za  man 
Xə  zər  də əmək  daş  lıq 
mü  hi  ti  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  na ça  lı  şıb

Azərbaycandövlətmüstəqilli
yinibərpaetdikdənsonraaparıl
mışuzaqgörənsiyasətnəticəsində
1994cüilsentyabrın20dəBakı
şəhərindətarixə“Əsrinmüqavilə
si”kimidaxilolmuş,Xəzərdəni
zindəneftyataqlarınınişlənilməsi
vəhasilatınpaybölgüsühaqqında
müqavilələrinimzalanmasınanail

olub.“Əsrinmüqaviləsi”ninimza
lanmasıXəzərdənizininmineral
sərvətlərindənistifadəüçündün
yanınaparıcıneftşirkətlərininvə
xariciinvestisiyalarıncəlbedilmə
siüzrəçoxmühümsiyasiaddım
olmuş,buistiqamətdəilkdəfə
olaraqXəzərdənizindəbeynəlxalq
əməkdaşlığayolaçılmışdır.
AzərbaycanhərzamanXəzər

dənizindədialoq,qarşılıqlıanlaş
ma,əməkdaşlıqvəsabitlikmühi
tininformalaşdırılmasıüzrəsəylər
göstəribvəXəzərdənizininhüqu
qistatusununmüəyyənləşdirilmə
sininilktəşəbbüskarlarındandır.
BusəylərXəzərdənizindəbölgü
məsələləriüzrəbütünsahilyanı
ölkələrinmövqelərininyaxınlaşdı

rılmasınavəümumirazılığınəldə
olunmasınaxidmətedib.Eləbu
günlərdəTürkmənistanla“Dost
luq”yatağınınbirgəişlənməsiba
rədəAnlaşmaMemorandumunun
imzalanmasınıdabununbariz
nümunəsihesabetməkolar.

“Dost  luq” ya  ta  ğı

Zənginneftqazehtiyatları
nınolduğu“Dostluq“yatağıiki
ölkənindənizsərhədindəyerləşir.
YataqSSRİdövründəAzərbaycan

neftçiləritərəfindən4kilometr
dərinliyindəkilaydakəşfolunub
və1989cuildəoradailkkəşfiyyat
quyusuqazılıb.Ümumiyyətlə,Xə
zərdənizindəgeolojikəşfiyyatiş
lərininaparılması,yeniyataqların
aşkarlanmasıbilavasitəAzərbay
canneftçilərinin,geoloqlarınınadı
iləbağlıdır.Bunabaxmayaraq,ya
taqAzərbaycanlaTürkmənistanın
dənizdəkisərhədindəyerləşdiyinə
görə,mübahisəliyataqkimiuzun
illəronunişlənməsimümkünol
mayıbvəməsələiləbağlıardıcıl
danışıqlaraparılıb.Buməqsədlə
1998ciildəXəzərdənizininorta
xətikoordinatlarıüzrəAzər
baycanlaTürkmənistanarasında
danışıqlaraparılmasıüçünekspert

qrupuyaradılıb.Dövlətbaşçıları
arasındaardıcıltəmaslar,qarşı
lıqlısəfərlərikidostölkəarasında
bütünməsələlərinhərikitərəf
üçünqənaətbəxşsəviyyədəhəlli
məqsədiiləetibarlızəminyaradıb.
BumüddətərzindəAzərbaycan
vəTürkmənistanprezidentlərinin
9dəfəqarşılıqlısəfərləriolub.Bu
səfərlərzamanıqarşılıqlıetimadın
yaranmasıvəgələcəkdədahasıx
əməkdaşlıqetməküçüntərəfər
ortaqməxrəcəgələrəkmübahisə
liyatağınadı“Dostluq”qoyulub

vəbirgəişlənməsibarədərazılığa
gəlinib.Bu,təsadüfixarakterdaşı
mır.Yatağın“Dostluq”adlandırıl
masıikiölkəarasındadostluğun,
qardaşlığın,qarşılıqlıəlaqələrin
həmdətarixi,etnikdiniənənələrə
söykənməsininbariznümunəsidir.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin
dediyikimi,“ölkələrimizintarixi,
mədənioxşarlıqları,ortaqkökü
müz,ortaqdinimizvədilimiz
kimibütünmüsbətcəhətləribelə
səmərəliəməkdaşlığatransforma
siyaetmişik”.
“Dostluq”layihəsihəmdə

Azərbaycanınnefthasilatının
stabilləşməsinəöztöhfəsinive
rəcək.Nəzərəalaqki,buyataq
“Qarabağ”yatağınınyaxınlığın

dayerləşir,buyataqdahəmçinin
qazehtiyatlarıdamövcuddur.Bu
yataqözününgeolojiquruluşu
nagörədə“Qarabağ”yatağına
oxşaryataqdır.Ancaqbuyatağın
ehtiyatlarıondandaböyükdür.
Bu,eynizamanda,iqtisadisiyasi
sahədəəməkdaşlığayeniformat
gətirəcək,digərtərəfdənisəAzər
baycanınXəzərhövzəsindəneft
qazhasilatçısıkiminüfuzunun
artmasınadəstəkolacaq,əmək
daşlıqyoluiləbütünölkələrədə
öztöhfəsiniverəcək.Buyataqdakı

hasilatınAzərbaycanıninfrastruk
turuvəimkanlarıvasitəsiləbazara
çıxarılmasıvəkapitalaçevrilməsi
hərikiölkəyəəlavəgəlirgətirə
cəkvəhərikiölkəiqtisadiyyatının
davamlıinkişafınaöztöhfəsini
verəcəkdir.
Türkmənistanlaenerjisahə

sindəkiəməkdaşlıqgələcəkdə
“Dostluq”yatağındançıxarılan
təbiiqazınCənubQazDəhliziilə
Avropabazarlarınaötürülməsi
imkanıyaradabilər.

Memorandum Xə  zə  r  
regionunda yeni 
perspektivlər açır
AnlaşmaMemorandumunun

imzalanmasıtarixihadisədirvə

bu,Azərbaycanınneftqazstrate
giyasınıninkişafındaböyükəhə
miyyətəmalikdir.Yataqdanhasil
olunacaqneftvəqazAzərbayca
nınmükəmməl,əhatəliinfrastruk
turuvəixrackəmərlərivasitəsilə
daşınacaq,neftvəqazixracatçısı
olanAzərbaycanınhəmdətranzit
ölkəkimiəhəmiyyətiniartıracaq.
SənədinimzalanmasıAzərbaycan
laTürkmənistanarasındaenerge
tikavənəqliyyatkommunikasiya
sahələrindəəməkdaşlığınyeni
mərhələyəyüksəldilməsindəçox

önəmliaddımdır.Sənədhəmçinin
Xəzərdənizinindibininbölünmə
siüzrədialoqunvəəməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinəxidmət
edir.Bütünparametrlərinəgörə,
layihəninçoxböyükbeynəlxalq
vəregionaləhəmiyyətivardır.
Beləki,adıçəkilənsənədXəzər
dəniziregionundaenerjivənəq
liyyatkommunikasiyalayihələri
ninhəyatakeçirilməsinəvəxarici
investorlarınbulayihələrəcəlb
edilməsinə,habeləAzərbaycanın
nəqliyyattranzitpotensialının
möhkəmlənməsinəyeniimkanlar
yaradır.
Razılaşmanınəldəedilməsi

Xəzərdənizininsülh,mehriban
qonşuluqvədostluqdənizikimi

mövqeyinimöhkəmləndirir,eyni
zamanda,Xəzərdənizindəəmək
daşlıq,qarşılıqlıetimadmühitinin
gücləndirilməsinəvəAvropanın
enerjitəhlükəsizliyinə,regional
əməkdaşlığa,təhlükəsizliyəəlavə
töhfəverəcək.Adıçəkilənlayi
həninişlənməsiAzərbaycanın
növbətidəfəbölgədəregional
əməkdaşlıqdaözdominantrolunu
qoruyubsaxlamasına,beynəlxalq
aləmdəkimövqelərinindahada
möhkəmlənməsinəöztöhfəsini
vermişolacaq.Prezidentİlham
Əliyevindediyikimi:“Bugünkü
imzalamaXəzərinkarbohidrogen
resurslarınınmənimsənilməsində
yenisəhifəaçır.Bulayihəölkələri
mizin,habeləqonşularımızınener
jitəhlükəsizliyininmöhkəmlən
məsinəşəraityaradacaq.Bulayihə
ixracüçünböyükimkanlaraçır,
onagörədəxalqlarımızınrifahının
yüksəlməsinəşəraityaradacaq”.
Bulayihəhəmçininenerjisahə

sindənbaşqadigərsahələrin,xü
susəndəlogistiknəqliyyat,tranzit
yükdaşımanıninkişafetməsinə
özmüsbəttəsirlərinigöstərəcək,
TürkiyəAzərbaycanTürkmə
nistan,AzərbaycanTürkmənis
tanƏfqanıstanüçtərəfiəmək
daşlığınındahadasıxinkişafına
gətiribçıxaracaq.Prezidentİlham
Əliyevindediyikimi:“Bu,bizim
regiondavəhətaburegiondan
uzaqdaAvrasiyaməkanında
yerləşənbütünölkələrüçünçox
böyükimkanlaryaradır.Onagörə
ki,nəqliyyatsferasıdaenerjisfera
sıkimiölkələribirləşdirir”.
AzərbaycanRespublikasıHö

kumətiiləTürkmənistanHöku
mətiarasında“Xəzərdənizində
“Dostluq”yatağınınkarbohidro
genresurslarınınbirgəkəşfiyyatı,
işlənilməsivəmənimsənilməsi
haqqında”AnlaşmaMemorandu
mununimzalanmasıgələcəkdə
təkcəikiölkəarasındadeyil,ümu
miyyətlə,Xəzərinşərqindəkiölkə
lərləsıxəməkdaşlığındatəməlini
qoymuşolacaqdır.
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çıxarılmasıvəkapitalaçevrilməsi
hərikiölkəyəəlavəgəlirgətirə
cəkvəhərikiölkəiqtisadiyyatının
davamlıinkişafınaöztöhfəsini
verəcəkdir.
Türkmənistanlaenerjisahə

sindəkiəməkdaşlıqgələcəkdə
“Dostluq”yatağındançıxarılan
təbiiqazınCənubQazDəhliziilə
Avropabazarlarınaötürülməsi
imkanıyaradabilər.

Memorandum Xə  zə  r  
regionunda yeni 
perspektivlər açır
AnlaşmaMemorandumunun

imzalanmasıtarixihadisədirvə

bu,Azərbaycanınneftqazstrate
giyasınıninkişafındaböyükəhə
miyyətəmalikdir.Yataqdanhasil
olunacaqneftvəqazAzərbayca
nınmükəmməl,əhatəliinfrastruk
turuvəixrackəmərlərivasitəsilə
daşınacaq,neftvəqazixracatçısı
olanAzərbaycanınhəmdətranzit
ölkəkimiəhəmiyyətiniartıracaq.
SənədinimzalanmasıAzərbaycan
laTürkmənistanarasındaenerge
tikavənəqliyyatkommunikasiya
sahələrindəəməkdaşlığınyeni
mərhələyəyüksəldilməsindəçox

önəmliaddımdır.Sənədhəmçinin
Xəzərdənizinindibininbölünmə
siüzrədialoqunvəəməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinəxidmət
edir.Bütünparametrlərinəgörə,
layihəninçoxböyükbeynəlxalq
vəregionaləhəmiyyətivardır.
Beləki,adıçəkilənsənədXəzər
dəniziregionundaenerjivənəq
liyyatkommunikasiyalayihələri
ninhəyatakeçirilməsinəvəxarici
investorlarınbulayihələrəcəlb
edilməsinə,habeləAzərbaycanın
nəqliyyattranzitpotensialının
möhkəmlənməsinəyeniimkanlar
yaradır.
Razılaşmanınəldəedilməsi

Xəzərdənizininsülh,mehriban
qonşuluqvədostluqdənizikimi

mövqeyinimöhkəmləndirir,eyni
zamanda,Xəzərdənizindəəmək
daşlıq,qarşılıqlıetimadmühitinin
gücləndirilməsinəvəAvropanın
enerjitəhlükəsizliyinə,regional
əməkdaşlığa,təhlükəsizliyəəlavə
töhfəverəcək.Adıçəkilənlayi
həninişlənməsiAzərbaycanın
növbətidəfəbölgədəregional
əməkdaşlıqdaözdominantrolunu
qoruyubsaxlamasına,beynəlxalq
aləmdəkimövqelərinindahada
möhkəmlənməsinəöztöhfəsini
vermişolacaq.Prezidentİlham
Əliyevindediyikimi:“Bugünkü
imzalamaXəzərinkarbohidrogen
resurslarınınmənimsənilməsində
yenisəhifəaçır.Bulayihəölkələri
mizin,habeləqonşularımızınener
jitəhlükəsizliyininmöhkəmlən
məsinəşəraityaradacaq.Bulayihə
ixracüçünböyükimkanlaraçır,
onagörədəxalqlarımızınrifahının
yüksəlməsinəşəraityaradacaq”.
Bulayihəhəmçininenerjisahə

sindənbaşqadigərsahələrin,xü
susəndəlogistiknəqliyyat,tranzit
yükdaşımanıninkişafetməsinə
özmüsbəttəsirlərinigöstərəcək,
TürkiyəAzərbaycanTürkmə
nistan,AzərbaycanTürkmənis
tanƏfqanıstanüçtərəfiəmək
daşlığınındahadasıxinkişafına
gətiribçıxaracaq.Prezidentİlham
Əliyevindediyikimi:“Bu,bizim
regiondavəhətaburegiondan
uzaqdaAvrasiyaməkanında
yerləşənbütünölkələrüçünçox
böyükimkanlaryaradır.Onagörə
ki,nəqliyyatsferasıdaenerjisfera
sıkimiölkələribirləşdirir”.
AzərbaycanRespublikasıHö

kumətiiləTürkmənistanHöku
mətiarasında“Xəzərdənizində
“Dostluq”yatağınınkarbohidro
genresurslarınınbirgəkəşfiyyatı,
işlənilməsivəmənimsənilməsi
haqqında”AnlaşmaMemorandu
mununimzalanmasıgələcəkdə
təkcəikiölkəarasındadeyil,ümu
miyyətlə,Xəzərinşərqindəkiölkə
lərləsıxəməkdaşlığındatəməlini
qoymuşolacaqdır.
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- Siz er   mə   ni   lə   rin təh   qir və təh   did hə   də   fi   nə çev   ril   di   niz. Həm   kar   la   rı  -
nız be   lə və   ziy   yət   də si   zə dəs   tək ol   du   lar   mı? Tə   ca   vüz   kar   lar si   zi nə   də 
it   ti   ham edir   di   lər?
Ermənilərtərəfindəntəhqirvətəhdidolundum,dahadoğrusu,

ermənimənşəlifransızlartərəfindəntəhqirvətəhdidolundum.Onlar
mənəiradtuturdularki,nəyəgörə30ildirmövcudolanDağlıqQarabağ
münaqişəsiiləbağlıFransanındiplomatikmövqeyinidiləgətirirəm.Da
hadəqiqdesək,FransanındasəsveribdəstəklədiyiBMTTəhlükəsizlik
Şurasındaqəbulolunmuşqətnamələrdəndanışıram.Buermənimənşəli
fransızlarmənədeputatairadtuturdularki,nəüçünPrezidentFransua
Miteranındövründənbaşlayaraq,JakŞirak,NikolaSarkozivəFransua
Ollandınprezidentliyidövründə,həmçininbugündəFransanındəyiş
məzqalandaimidiplomatikmövqeyinibildirirəm.

Fransahəmişədeyibki,Dağlıq
QarabağAzərbaycanınəraziləridir
vəErmənistanözsilahlıqüvvələ
riniAzərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərindəndərhalçıxarmalıdır.
BəlkədəFransamünaqişəiləbağlı
çoxişgörməyib,ammahəmişə
eynidiplomatikmövqedəolub.
Budiplomatikmövqeyidediyim
üçünmənimüstümətəhqirvə
təhdidmesajlarıaxdı.Xüsusilədə
“Feysbuk”səhifəmdəAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevin“Fiqaro”
qəzetindədərcolunmuşmüsahi

bəsinipaylaşandansonrabu,daha
daçoxaldı.MənAzərbaycanPre
zidentininmüsahibəsinipaylaşa
raqşərhyazdımki,“Ermənistan
Azərbaycanmünaqişəsihaqqında
çoxluinformasiyalaryayımlanır,
ancaqnəhayətki,çoxnadirimkan
yaranıb,AzərbaycanPrezidentinin
sözünüdəeşidəbilirik.İndihər
kəsözfikriniformalaşdırabilər”.
Mənyalnızbusözləridedim,heç
mövqedəbildirmədim.Azərbay
canPrezidentininmüsahibəsini
paylaşandansonra10mintəhqir
vətəhdidmesajıaldım.Onların
çoxunacavabverdim.
Mənheçvaxtdüşünməmişəm

ki,müharibəənyaxşıhəllyoludur.
Müharibəhaqqındaheçnədemə
mişdim.Sadəcə,bumüsahibəni
paylaşdımvə10minhədəqorxu
doluşərhaldım.Bəzilərihəta100
şərhyazmışdı.OnlarməniAzər
baycanıntərəfinitutduğumagörə
itihamedirdilər.Mənisəonlara
cavabverərək,dedimki,BMTTŞ
ninqətnamələrindəndanışıram.
BMTTŞninqətnamələrininvə

beynəlxalqhüququntətbiqindən
danışıramvəFransanındiploma
tikmövqeyinimüdafiəedirəm.

- Üç   tə   rəf   i atəş   kəs bə   ya   na   tı 
im   za   lan   ma   sı   nın er   tə   si gü   nü 
bir ne   çə de   pu   tat   la Azər   bay  -
ca   na sə   fər et   di   niz, Gən   cə 
şə   hə   rin   də ol   du   nuz. Gör   dük  -
lə   ri   niz   lə bağ   lı təəs   sü   rat   la   rı   nı  -
zı bil   mək is   tər   dik.
Üçtərəfiatəşkəsbəyanatının

imzalanmasınınertəsigünüAzər
baycanasəfəretdikvəbusəfərin

əsasməqsəditarazlığısaxlamaq
idi.Çünkiondanbirneçəgünəv
vəlfransızparlamentariləriErmə
nistanagetmişdilər.Beləqərara
alındıki,tarazlığariayətedilməli
vəAzərbaycanadaparlamentarilər
getməlidir.ÇünkiFransanınhər
ikiölkəilədostluqəlaqələrivar.
ÇətinmüharibədövründəFransa
təkcəbirölkəiləmaraqlanabil
məzdi.OnagörədəAzərbaycana
getdim.BusəfərFransanınAzər
baycanahəmişəmövcudolmuş
maraqvəhəmrəyliyininifadəsiidi.

Jerom Lamber: 

“Təəssüf ki, erməni  
lobbisinin təbliğatı müharibə 
dövründə Fransa hökumətinin 
mövqeyini eşidilməz etdi”

44 gün  lük Və  tən Mü  ha  ri  bə -
si Azər  bay  ca  nın dos  tu  nu və 
düş  mə  ni  ni də ayırd et  di. Bə  zi 
öl  kə  lər sər  bəst şə  kil  də Azər  bay -
ca  nın haqq işi  ni dəs  tək  lə  sə  lər 
də, er  mə  ni lob  bi  si və ter  ro  rist 
qrup  la  rın təz  yi  qi al  tın  da olan 
bə  zi öl  kə  lər isə möv  qe  lə  ri  ni düz -
gün müəy  yən edə bil  mə  di  lər. 
O cüm  lə  dən Fran  sa me  dia və 
si  ya  sət  çi  lə  ri  nə er  mə  ni lob  bi  si  nin 
təz  yi  qi mü  ha  ri  bə  nin ilk gü  nün -
dən ay  dın gö  rün  dü. Fran  sa ki  mi 
bö  yük öl  kə  nin er  mə  ni dias  po  ru -
nun  əlin  də alət ol  ma  sı təəs  süf 
do  ğur  du. ASA  LA ter  ro  r təş  ki  la  tı 
adın  dan da  nı  şan er  mə  ni lob  bi  si -
nin üzv  lə  ri nü  ma  yiş  ka  ra  nə şə  kil -
də fran  sız me  diası  nı blo  ka  da  ya 
al  dı  lar, yal  nız lob  bi  nin fi  kir  lə  ri  ni 
yaz  dırt  dı  lar. Er  mə  ni ekst  re  mist  lə -
rin Fran  sa  nın “TF1” te  le  vi  zi  ya ka -
na  lı  na və onun jur  na  lis  ti  nə qar  şı 
təh  did  lə  ri isə öl  kə  də söz, ifa  də 
azad  lı  ğı  na ən hə  ya  sız hü  cum ki -
mi yad  da qal  dı.
Er  mə  ni lob  bi  si  nin zo  ra  kı dav -
ra  nı  şı bə  zi fran  sız de  pu  tat  la  rı  nı 
eh  ti  yat  lı ol  ma  ğa, on  la  rın is  tə -
yi  nə qar  şı get  mə  mə  yə məc  bur 
et  di. La  kin hü  qu  qun və əda  lə  tin 
tə  rəf  da  rı olan bə  zi de  pu  tat  lar 
isə sus  ma  dı  lar, er  mə  ni ekst  re -
mist lob  bi  si  nin təh  qir və təh  di  di 
ilə üz  ləş  sə  lər də, möv  qe  lə  rin  dən 
ge  ri çə  kil  mə  di  lər. On  lar ara  sın -
da Fran  sa Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
de  pu  ta  tı Je  rom Lam  be  rin ba  şı  na 
gə  lən  lər əsl ib  rət dər  si idi. Cə -
sa  rə  ti və mə  tin  li  yi ilə bey  nəl  xalq 
me  diada əks-sə  da ya  ra  dan Fran -
sa Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın de  pu  ta -
tı Je  rom Lam  ber üz  ləş  di  yi dəh  şət 
do  ğu  ran hü  cum  lar  la bağ  lı sual -
la  rı  mı  zı ca  vab  lan  dı  rıb.

570deputatdan120deputatınişti
raketdiyibudebatlarsabahyenidən
keçirilməliolsa,həqiqətən,hamının
özfikrinisöyləməkimkanıolsa,bu
nəticətamamilədəyişər.
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- Siz er   mə   ni   lə   rin təh   qir və təh   did hə   də   fi   nə çev   ril   di   niz. Həm   kar   la   rı  -
nız be   lə və   ziy   yət   də si   zə dəs   tək ol   du   lar   mı? Tə   ca   vüz   kar   lar si   zi nə   də 
it   ti   ham edir   di   lər?
Ermənilərtərəfindəntəhqirvətəhdidolundum,dahadoğrusu,

ermənimənşəlifransızlartərəfindəntəhqirvətəhdidolundum.Onlar
mənəiradtuturdularki,nəyəgörə30ildirmövcudolanDağlıqQarabağ
münaqişəsiiləbağlıFransanındiplomatikmövqeyinidiləgətirirəm.Da
hadəqiqdesək,FransanındasəsveribdəstəklədiyiBMTTəhlükəsizlik
Şurasındaqəbulolunmuşqətnamələrdəndanışıram.Buermənimənşəli
fransızlarmənədeputatairadtuturdularki,nəüçünPrezidentFransua
Miteranındövründənbaşlayaraq,JakŞirak,NikolaSarkozivəFransua
Ollandınprezidentliyidövründə,həmçininbugündəFransanındəyiş
məzqalandaimidiplomatikmövqeyinibildirirəm.

Fransahəmişədeyibki,Dağlıq
QarabağAzərbaycanınəraziləridir
vəErmənistanözsilahlıqüvvələ
riniAzərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərindəndərhalçıxarmalıdır.
BəlkədəFransamünaqişəiləbağlı
çoxişgörməyib,ammahəmişə
eynidiplomatikmövqedəolub.
Budiplomatikmövqeyidediyim
üçünmənimüstümətəhqirvə
təhdidmesajlarıaxdı.Xüsusilədə
“Feysbuk”səhifəmdəAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevin“Fiqaro”
qəzetindədərcolunmuşmüsahi

bəsinipaylaşandansonrabu,daha
daçoxaldı.MənAzərbaycanPre
zidentininmüsahibəsinipaylaşa
raqşərhyazdımki,“Ermənistan
Azərbaycanmünaqişəsihaqqında
çoxluinformasiyalaryayımlanır,
ancaqnəhayətki,çoxnadirimkan
yaranıb,AzərbaycanPrezidentinin
sözünüdəeşidəbilirik.İndihər
kəsözfikriniformalaşdırabilər”.
Mənyalnızbusözləridedim,heç
mövqedəbildirmədim.Azərbay
canPrezidentininmüsahibəsini
paylaşandansonra10mintəhqir
vətəhdidmesajıaldım.Onların
çoxunacavabverdim.
Mənheçvaxtdüşünməmişəm

ki,müharibəənyaxşıhəllyoludur.
Müharibəhaqqındaheçnədemə
mişdim.Sadəcə,bumüsahibəni
paylaşdımvə10minhədəqorxu
doluşərhaldım.Bəzilərihəta100
şərhyazmışdı.OnlarməniAzər
baycanıntərəfinitutduğumagörə
itihamedirdilər.Mənisəonlara
cavabverərək,dedimki,BMTTŞ
ninqətnamələrindəndanışıram.
BMTTŞninqətnamələrininvə

beynəlxalqhüququntətbiqindən
danışıramvəFransanındiploma
tikmövqeyinimüdafiəedirəm.

- Üç   tə   rəf   i atəş   kəs bə   ya   na   tı 
im   za   lan   ma   sı   nın er   tə   si gü   nü 
bir ne   çə de   pu   tat   la Azər   bay  -
ca   na sə   fər et   di   niz, Gən   cə 
şə   hə   rin   də ol   du   nuz. Gör   dük  -
lə   ri   niz   lə bağ   lı təəs   sü   rat   la   rı   nı  -
zı bil   mək is   tər   dik.
Üçtərəfiatəşkəsbəyanatının

imzalanmasınınertəsigünüAzər
baycanasəfəretdikvəbusəfərin

əsasməqsəditarazlığısaxlamaq
idi.Çünkiondanbirneçəgünəv
vəlfransızparlamentariləriErmə
nistanagetmişdilər.Beləqərara
alındıki,tarazlığariayətedilməli
vəAzərbaycanadaparlamentarilər
getməlidir.ÇünkiFransanınhər
ikiölkəilədostluqəlaqələrivar.
ÇətinmüharibədövründəFransa
təkcəbirölkəiləmaraqlanabil
məzdi.OnagörədəAzərbaycana
getdim.BusəfərFransanınAzər
baycanahəmişəmövcudolmuş
maraqvəhəmrəyliyininifadəsiidi.

Jerom Lamber: 

“Təəssüf ki, erməni  
lobbisinin təbliğatı müharibə 
dövründə Fransa hökumətinin 
mövqeyini eşidilməz etdi”

44 gün  lük Və  tən Mü  ha  ri  bə -
si Azər  bay  ca  nın dos  tu  nu və 
düş  mə  ni  ni də ayırd et  di. Bə  zi 
öl  kə  lər sər  bəst şə  kil  də Azər  bay -
ca  nın haqq işi  ni dəs  tək  lə  sə  lər 
də, er  mə  ni lob  bi  si və ter  ro  rist 
qrup  la  rın təz  yi  qi al  tın  da olan 
bə  zi öl  kə  lər isə möv  qe  lə  ri  ni düz -
gün müəy  yən edə bil  mə  di  lər. 
O cüm  lə  dən Fran  sa me  dia və 
si  ya  sət  çi  lə  ri  nə er  mə  ni lob  bi  si  nin 
təz  yi  qi mü  ha  ri  bə  nin ilk gü  nün -
dən ay  dın gö  rün  dü. Fran  sa ki  mi 
bö  yük öl  kə  nin er  mə  ni dias  po  ru -
nun  əlin  də alət ol  ma  sı təəs  süf 
do  ğur  du. ASA  LA ter  ro  r təş  ki  la  tı 
adın  dan da  nı  şan er  mə  ni lob  bi  si -
nin üzv  lə  ri nü  ma  yiş  ka  ra  nə şə  kil -
də fran  sız me  diası  nı blo  ka  da  ya 
al  dı  lar, yal  nız lob  bi  nin fi  kir  lə  ri  ni 
yaz  dırt  dı  lar. Er  mə  ni ekst  re  mist  lə -
rin Fran  sa  nın “TF1” te  le  vi  zi  ya ka -
na  lı  na və onun jur  na  lis  ti  nə qar  şı 
təh  did  lə  ri isə öl  kə  də söz, ifa  də 
azad  lı  ğı  na ən hə  ya  sız hü  cum ki -
mi yad  da qal  dı.
Er  mə  ni lob  bi  si  nin zo  ra  kı dav -
ra  nı  şı bə  zi fran  sız de  pu  tat  la  rı  nı 
eh  ti  yat  lı ol  ma  ğa, on  la  rın is  tə -
yi  nə qar  şı get  mə  mə  yə məc  bur 
et  di. La  kin hü  qu  qun və əda  lə  tin 
tə  rəf  da  rı olan bə  zi de  pu  tat  lar 
isə sus  ma  dı  lar, er  mə  ni ekst  re -
mist lob  bi  si  nin təh  qir və təh  di  di 
ilə üz  ləş  sə  lər də, möv  qe  lə  rin  dən 
ge  ri çə  kil  mə  di  lər. On  lar ara  sın -
da Fran  sa Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
de  pu  ta  tı Je  rom Lam  be  rin ba  şı  na 
gə  lən  lər əsl ib  rət dər  si idi. Cə -
sa  rə  ti və mə  tin  li  yi ilə bey  nəl  xalq 
me  diada əks-sə  da ya  ra  dan Fran -
sa Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın de  pu  ta -
tı Je  rom Lam  ber üz  ləş  di  yi dəh  şət 
do  ğu  ran hü  cum  lar  la bağ  lı sual -
la  rı  mı  zı ca  vab  lan  dı  rıb.

570deputatdan120deputatınişti
raketdiyibudebatlarsabahyenidən
keçirilməliolsa,həqiqətən,hamının
özfikrinisöyləməkimkanıolsa,bu
nəticətamamilədəyişər.
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Səfərəvvəlcədənnəzərdətutul
muşduvəbizAzərbaycanagetdi
yimizvaxtdaatəşkəsbəyanatının
imzalandığıgünədüşdü.Səfər
çərçivəsindəGəncəşəhərinəgetdik
vəoradaikimülkiyaşayışmə
həlləsininhədəfəalındığının,çox
saydayaşayışbinalarının,evlərin
dağıdıldığınınşahidiolduq.Əlbət
tə,bubombardmannəticəsindəol
muşdu.Hərbiekspertdeyiləm,an
caqgördüklərimiz,həqiqətəndə,
müharibəcinayətiidi.Oradadigər

nümayəndəheyətləri,beynəlxalq
təşkilatlarınnümayəndələritəd
qiqataparırdılar;başverənlərin
müharibəcinayətinöqteyinəzə
rindənqiymətləndirilməsiüçün
araşdırmalaraparılırdı.Həriki
ölkədəbeləaraşdırmalaraparılıb.
Ancaqmüharibəgedişindəyalnız
Azərbaycanmühakiməolunurdu,
deyilənlərantiAzərbaycanxarak
terliidi.
Əlbətə,müharibəkiminsəbaşını

sığallamaqüçündeyil,müharibəelə
birməqamdırki,nəheçbirhörmət
dəndanışmaqolmur,nədəgözlə
nilmir,ammamülkiəhalinihədəfə
almaqqəbuledilməzdir.Azərbay
candamülkiərazinin,Gəncəşəhə
rindəmülkiəhalininbombardman

edildiyinigördüm.MənAzərbay
candamülkizonanınbombardman
edilməsininşahidiyəm.

- 25 il müd   də   tin   də ATƏT-in 
Minsk qru   pu mü   na   qi   şə   nin 
sülh yo   lu ilə həl   li   nə nail ola 
bil   mə   di. An   caq bu   gün   kü 
və   ziy   yət   də gö   rü   rük ki, er  -
mə   ni   lər hə   lə də böh   tan və 
ya   lan xa   rak   ter   li çı   xış   la   rı   nı 
yı   ğış   dır   ma   yıb   lar. Bey   nəl   xalq 
sə   viy   yə   də ter   ror   çu təş   ki   lat 

ki   mi ta   nı   nan ASA   LA-nın təh  -
ri   ke   di   ci çxış   la   rı sən   gi   mə   yib. 
Sülh, əmək   daş   lıq is   ti   qa   mə  -
tin   də er   mə   ni tə   rə   fi   nin sə   yi   ni 
gör   mü   rük. Bu   gün   kü və   ziy  -
yət   də Minsk qru   pu   na eh   ti   yac 
var   mı?
Mənəqarşıtəhdidlərdəməhz

həminASALAterrortəşkilatının
adındansöylənilirdi.Təəssüfki,
ATƏTinMinskqrupuErmənistanı
BMTTŞninqətnamələrinəriayət
etməliolduğuna,Azərbaycanın
işğalaltındaolanərazilərinitərk
etməliolduğunainandırabilmədi.
MinskqrupuErmənistanabunu
vaxtındaanladabilsəidi,BMTqət
namələrinəriayətedilməsinənail
olsaidi,30illikişğaladahatezson

qoyulardı,işğalıntörətdiyifaciələr
azolardı.
MüharibəAzərbaycanərazi

lərininazadolmasını,beynəlxalq
hüququn,eləcədəBMTTəhlükə
sizlikŞurasınınqətnamələrinintət
biqinireallaşdırsada,bəziməqam
larvarki,hələdəgərginolaraq
qalmaqdadır.Əlbətə,buqədər
uzunmüddətdavamedənmüna
qişəninnəticələriniqısazamanda
həlletməkmümkündeyil.Buna
vaxtlazımdır.

Düşünürəmki,ikixalqarasın
dahələdəqalanvəyagələcəkdə
yaranabiləcəkgərginliyinaradan
qaldırılmasıistiqamətindəMinsk
qrupusəyləriniartırmalı,müba
hisəliməqamlarınhəllinəyardım
etməyəçalışmalıdır;onunvarlı
ğıproblemyaratmayacaq,onun
qalmasıpisolmaz,ancaqbuqrup
çalışıbbirqədəryanaşmalarınıdə
yişməlidir.
Birdahatəkraredirəm.Bey

nəlxalqhüququnvəBMTTŞnin
qətnamələrinintətbiqinəmüharibə
yoluilənailolunmasıtəəssüfdo
ğurur,bunuMinskqrupudaedə
bilərdi.ErmənistandaASALAkimi
terrorçuqrupların,ekstremistlərin
olduğunugörürük.BizErmənis

tandaqiyamlarınolduğunugör
dük,hətaölkədəbəziermənilərin
zorakılıqlaparlamentəsoxulduqla
rınıdagördük.O,səhnəçoxdəh
şətliidi.Buzorakılıqlartəhlükənin
olduğunugöstərir.Minskqrupu,
onunhəmsədrölkələriRusiya,
AmerikavəFransaehtiyatlıvə
diqqətliolmalıdırlar.Beləqrupla
rınqarşısınınalınmasıvacibdir.

- Bə   zi fran   sız de   pu   tat   lar mü  -
ha   ri   bə döv   rün   də müəy   yən 

ad   dım   lar at   dı   lar, hət   ta hö   ku  -
mə   tin möv   qe   yi   nin əley   hi   nə 
get   di   lər. Fran   sız de   pu   tat   la   rın 
bu dü   şü   nül   mə   miş hə   rə   kə   ti 
nə   ti   cə   sin   də də par   la   ment  -
lər ara   sın   da so   yuq kü   lək   lər 
əs   mə   si   nin şa   hi   di ol   duq. Bu  -
nun   la bağ   lı fi   kir   lə   ri   niz. Par   la  -
ment   lə   ra   ra   sı mü   na   si   bət   lə   rin 
pers   pek   tiv   lə   ri   ni ne   cə gö   rür  -
sü   nüz?
Fransaparlamentində,eləcə

dəAvropaParlamentindəgüclü
ermənilobbisimövcuddur.Təkcə
parlamentdədeyil,həmçininbu
qruplarınmediadadatəzyiqini
gördük.Birçoxjurnalistlərüçün
fikirlərinisöyləməkvəyaermə
nilobbisininfikrininəksinənəsə

deməkçoxçətinoldu.Bufeno
menləfransızparlamentindədə
üzləşdik.
Debatların,eləcədəbütünbu

hadisələrinşahidiolduğumüçün
bəziməqamlarıqeydetməkistə
yirəm.Mənbuhadisədənsonra
həmkarlarımladanışandaməlum
olduki,onlarınəksərçoxluğu
heçnəbilmir.Onlaryalnızermə
nilobbisinintəbliğatını,erməni
lobbisininnədeməkistədiyini
bilirdilər.Müharibəgedişatında

bütünreallıqlarermənilobbisi
tərəfindəntəhrifedilirvəəksin
formasiyayayılırdı.FransaMilli
Assambleyasındaermənimənşəli
vəerməniseçiciləriolandeputatlar
tərəfindənirəlisürülən“qətna
mətəklifi”nədairdebatlarda570
deputatdan188iiştirakedirdi.
400deputatisəbu“qətnaməyə”
səsvermədilər,heçiclasadagəl
mədilər.Həmindebatlarzamanı
iclaszalında120deputatvaridi.
Bunlardanməndəqarışıqyalnız
3nəfərihəmin“qətnamətəkli
fi”ninəleyhinəsəsverdik.Gülünc
vəziyyətidi.400deputatheçzalda
yoxidi.Həmçininmüzakirələr
cüməaxşamıgünortadansonraya
salınmışdı.Buisəparlamentarilə

rinəksəriyyətininassambleyada
olmadığıgündür.
Həmingündənsonrahəmkarla

rımlasöhbətləredirəm.Qeydedim
ki,hələdəonlarlabuhadisələr
barəsindəfikirmübadiləsiaparır,
həmkarlarımareallığıdanışmaqda
davamedirəm.İndionlarlagörü
şübdanışanzamanməlumolur
ki,deputatlarınbirçoxubuqət
naməyəböyükəhəmiyyətvermir.
Ancaqdeputatlarınəksəriyyəti
sülhtətəfdarlarıdırvəonlarhərbir

ölkəiləyaxşımünasibətlərarzula
yırlar.Yalnızkiçikbirqrupvarki,
fərqlidirvənəyinbahasınaolursa
olsunErmənistanımüdafiəetmək
istəyirlər.Onlarınsayıoqədərdə
çoxdeyil.
İlknövbədəbildirməkistər

dimki,“qətnamətəklifi”iləbağlı
müzakirələrzamanıdahaçoxşok
yaradanMilliAssambleyadaəsl
müzakirələrinolmamasıidi.As
sambleyadaprosedurların,debat
larınəvvəlcədənmüəyyənniyyətə
təşkiledilməsisəbəbindənmüza
kirələrəqoşulmaqüçünimkanı
olandeputatlarhəmin“qətnamə
təklifi”ninlehinəolanlaridi.Nə
mən,nədədigərdeputatlarabu
müzakirələrdəfikrimizisöyləməyə
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Səfərəvvəlcədənnəzərdətutul
muşduvəbizAzərbaycanagetdi
yimizvaxtdaatəşkəsbəyanatının
imzalandığıgünədüşdü.Səfər
çərçivəsindəGəncəşəhərinəgetdik
vəoradaikimülkiyaşayışmə
həlləsininhədəfəalındığının,çox
saydayaşayışbinalarının,evlərin
dağıdıldığınınşahidiolduq.Əlbət
tə,bubombardmannəticəsindəol
muşdu.Hərbiekspertdeyiləm,an
caqgördüklərimiz,həqiqətəndə,
müharibəcinayətiidi.Oradadigər

nümayəndəheyətləri,beynəlxalq
təşkilatlarınnümayəndələritəd
qiqataparırdılar;başverənlərin
müharibəcinayətinöqteyinəzə
rindənqiymətləndirilməsiüçün
araşdırmalaraparılırdı.Həriki
ölkədəbeləaraşdırmalaraparılıb.
Ancaqmüharibəgedişindəyalnız
Azərbaycanmühakiməolunurdu,
deyilənlərantiAzərbaycanxarak
terliidi.
Əlbətə,müharibəkiminsəbaşını

sığallamaqüçündeyil,müharibəelə
birməqamdırki,nəheçbirhörmət
dəndanışmaqolmur,nədəgözlə
nilmir,ammamülkiəhalinihədəfə
almaqqəbuledilməzdir.Azərbay
candamülkiərazinin,Gəncəşəhə
rindəmülkiəhalininbombardman

edildiyinigördüm.MənAzərbay
candamülkizonanınbombardman
edilməsininşahidiyəm.

- 25 il müd   də   tin   də ATƏT-in 
Minsk qru   pu mü   na   qi   şə   nin 
sülh yo   lu ilə həl   li   nə nail ola 
bil   mə   di. An   caq bu   gün   kü 
və   ziy   yət   də gö   rü   rük ki, er  -
mə   ni   lər hə   lə də böh   tan və 
ya   lan xa   rak   ter   li çı   xış   la   rı   nı 
yı   ğış   dır   ma   yıb   lar. Bey   nəl   xalq 
sə   viy   yə   də ter   ror   çu təş   ki   lat 

ki   mi ta   nı   nan ASA   LA-nın təh  -
ri   ke   di   ci çxış   la   rı sən   gi   mə   yib. 
Sülh, əmək   daş   lıq is   ti   qa   mə  -
tin   də er   mə   ni tə   rə   fi   nin sə   yi   ni 
gör   mü   rük. Bu   gün   kü və   ziy  -
yət   də Minsk qru   pu   na eh   ti   yac 
var   mı?
Mənəqarşıtəhdidlərdəməhz

həminASALAterrortəşkilatının
adındansöylənilirdi.Təəssüfki,
ATƏTinMinskqrupuErmənistanı
BMTTŞninqətnamələrinəriayət
etməliolduğuna,Azərbaycanın
işğalaltındaolanərazilərinitərk
etməliolduğunainandırabilmədi.
MinskqrupuErmənistanabunu
vaxtındaanladabilsəidi,BMTqət
namələrinəriayətedilməsinənail
olsaidi,30illikişğaladahatezson

qoyulardı,işğalıntörətdiyifaciələr
azolardı.
MüharibəAzərbaycanərazi

lərininazadolmasını,beynəlxalq
hüququn,eləcədəBMTTəhlükə
sizlikŞurasınınqətnamələrinintət
biqinireallaşdırsada,bəziməqam
larvarki,hələdəgərginolaraq
qalmaqdadır.Əlbətə,buqədər
uzunmüddətdavamedənmüna
qişəninnəticələriniqısazamanda
həlletməkmümkündeyil.Buna
vaxtlazımdır.

Düşünürəmki,ikixalqarasın
dahələdəqalanvəyagələcəkdə
yaranabiləcəkgərginliyinaradan
qaldırılmasıistiqamətindəMinsk
qrupusəyləriniartırmalı,müba
hisəliməqamlarınhəllinəyardım
etməyəçalışmalıdır;onunvarlı
ğıproblemyaratmayacaq,onun
qalmasıpisolmaz,ancaqbuqrup
çalışıbbirqədəryanaşmalarınıdə
yişməlidir.
Birdahatəkraredirəm.Bey

nəlxalqhüququnvəBMTTŞnin
qətnamələrinintətbiqinəmüharibə
yoluilənailolunmasıtəəssüfdo
ğurur,bunuMinskqrupudaedə
bilərdi.ErmənistandaASALAkimi
terrorçuqrupların,ekstremistlərin
olduğunugörürük.BizErmənis

tandaqiyamlarınolduğunugör
dük,hətaölkədəbəziermənilərin
zorakılıqlaparlamentəsoxulduqla
rınıdagördük.O,səhnəçoxdəh
şətliidi.Buzorakılıqlartəhlükənin
olduğunugöstərir.Minskqrupu,
onunhəmsədrölkələriRusiya,
AmerikavəFransaehtiyatlıvə
diqqətliolmalıdırlar.Beləqrupla
rınqarşısınınalınmasıvacibdir.

- Bə   zi fran   sız de   pu   tat   lar mü  -
ha   ri   bə döv   rün   də müəy   yən 

ad   dım   lar at   dı   lar, hət   ta hö   ku  -
mə   tin möv   qe   yi   nin əley   hi   nə 
get   di   lər. Fran   sız de   pu   tat   la   rın 
bu dü   şü   nül   mə   miş hə   rə   kə   ti 
nə   ti   cə   sin   də də par   la   ment  -
lər ara   sın   da so   yuq kü   lək   lər 
əs   mə   si   nin şa   hi   di ol   duq. Bu  -
nun   la bağ   lı fi   kir   lə   ri   niz. Par   la  -
ment   lə   ra   ra   sı mü   na   si   bət   lə   rin 
pers   pek   tiv   lə   ri   ni ne   cə gö   rür  -
sü   nüz?
Fransaparlamentində,eləcə

dəAvropaParlamentindəgüclü
ermənilobbisimövcuddur.Təkcə
parlamentdədeyil,həmçininbu
qruplarınmediadadatəzyiqini
gördük.Birçoxjurnalistlərüçün
fikirlərinisöyləməkvəyaermə
nilobbisininfikrininəksinənəsə

deməkçoxçətinoldu.Bufeno
menləfransızparlamentindədə
üzləşdik.
Debatların,eləcədəbütünbu

hadisələrinşahidiolduğumüçün
bəziməqamlarıqeydetməkistə
yirəm.Mənbuhadisədənsonra
həmkarlarımladanışandaməlum
olduki,onlarınəksərçoxluğu
heçnəbilmir.Onlaryalnızermə
nilobbisinintəbliğatını,erməni
lobbisininnədeməkistədiyini
bilirdilər.Müharibəgedişatında

bütünreallıqlarermənilobbisi
tərəfindəntəhrifedilirvəəksin
formasiyayayılırdı.FransaMilli
Assambleyasındaermənimənşəli
vəerməniseçiciləriolandeputatlar
tərəfindənirəlisürülən“qətna
mətəklifi”nədairdebatlarda570
deputatdan188iiştirakedirdi.
400deputatisəbu“qətnaməyə”
səsvermədilər,heçiclasadagəl
mədilər.Həmindebatlarzamanı
iclaszalında120deputatvaridi.
Bunlardanməndəqarışıqyalnız
3nəfərihəmin“qətnamətəkli
fi”ninəleyhinəsəsverdik.Gülünc
vəziyyətidi.400deputatheçzalda
yoxidi.Həmçininmüzakirələr
cüməaxşamıgünortadansonraya
salınmışdı.Buisəparlamentarilə

rinəksəriyyətininassambleyada
olmadığıgündür.
Həmingündənsonrahəmkarla

rımlasöhbətləredirəm.Qeydedim
ki,hələdəonlarlabuhadisələr
barəsindəfikirmübadiləsiaparır,
həmkarlarımareallığıdanışmaqda
davamedirəm.İndionlarlagörü
şübdanışanzamanməlumolur
ki,deputatlarınbirçoxubuqət
naməyəböyükəhəmiyyətvermir.
Ancaqdeputatlarınəksəriyyəti
sülhtətəfdarlarıdırvəonlarhərbir

ölkəiləyaxşımünasibətlərarzula
yırlar.Yalnızkiçikbirqrupvarki,
fərqlidirvənəyinbahasınaolursa
olsunErmənistanımüdafiəetmək
istəyirlər.Onlarınsayıoqədərdə
çoxdeyil.
İlknövbədəbildirməkistər

dimki,“qətnamətəklifi”iləbağlı
müzakirələrzamanıdahaçoxşok
yaradanMilliAssambleyadaəsl
müzakirələrinolmamasıidi.As
sambleyadaprosedurların,debat
larınəvvəlcədənmüəyyənniyyətə
təşkiledilməsisəbəbindənmüza
kirələrəqoşulmaqüçünimkanı
olandeputatlarhəmin“qətnamə
təklifi”ninlehinəolanlaridi.Nə
mən,nədədigərdeputatlarabu
müzakirələrdəfikrimizisöyləməyə
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icazəverilmədi.Halbukiarzuedən
hərbirdeputatçıxışetməliidi.An
caqbu“qətnamətəklifi”ninəley
hinəçıxışetməsiehtimalolunan
heçbirdeputatasözverilmədi.
Debatlardayalnızbirtərəfifikirlər
dinlənildi.Budebatlarsözazadlı
ğınaziddşəkildəhəyatakeçirildi.
“Qətnamətəklifi”üçün188səsdən
danışılır,ancaqbu,odeməkdeyil
ki,188deputatvaridi.Xeyr,bəzi
deputatlarbirneçədeputatınye
rinəsəsverəbilirlər.Həminvaxt
zalda120dənazdeputatvaridi.
570deputatdan120deputatın

iştiraketdiyibudebatlarsabahye
nidənkeçirilməliolsa,həqiqətən,
hamınınözfikrinisöyləməkimka
nıolsa,bunəticətamamilədəyişər.
Assambleyadakıqətnamətək

lifibirarzuidi,bu,əslsəsvermə
deyil,müqaviləvəyaqanundeyil,
sadəcə,arzudur.YəniFransapar
lamentihökumətləmünasibətdə

arzusunuifadəetdi.Hökumətde
batlardaiştirakedirdi.NazirİvLö
Dryansəsvermədivəbutəklifəra
zılığınıbildirmədi.Düzdür,onun
çıxışıgözlənildiyikimiolmasada,
o,butəklifərazıdeyildi,onasəs
vermədi.
Azərbaycanasəfərimdənəvvəl

vəsonraİL.Dryanlagörüşmüş
düm.Səfərdənqayıdandaonun
lafikirmübadiləsiapardıqvəo,
mənəmövqeyimindüzgünoldu
ğunuvəFransanındabumövqedə
olduğunubildirərəkdedi:“Sən
haqlısan”.
Birsözlə,parlamentdə120de

putatvaridivəonlarhökumətlə
münasibətdəsadəcəarzularını
ifadəetdilər.Butəklifinheçbir
əhəmiyyətiyoxdur.Ancaqoda
gizlideyilki,deputatlarınbəzilə
riermənidiasporununtəzyiqinə
məruzqalıblar.Buradayüzmin
lərləermənimənşəlifransızlar

var.Onlarkifayətqədərfəalidilər.
Mənəqarşıolantəhqirvətəhid
lərzamanıbunugördüm.Erməni
lobbisininfikrindənfərqli,həta
azacıqbeləfərqlifikirsöyləyən
hərkəsdərhaltəhqirvətəhdidlərə
məruzqalırdı.Birçoxhəmkarları
mızbununşahidiolduqlarıüçün
gizləndilərvədedilərki,“olala,
bumənimaraqlandırmır.Sənin
yaşadıqlarını,mənyaşamaqistə
mirəm”.
Ancaqbirdahaqeydetmək

istəyirəmki,570deputatdan400ü
həminiclasdaiştiraketmirdi.Ona
görədəəminəmki,parlament
lərarasımünasibətlərimizəvvəlki
kimiözaxarıilədavamedəcəkdir.

- 30 il müd   də   tin   də mə   qa   lə   lər 
dərc olu   nub, BMT qət   na  -
mə   lə   rin   dən da   nı   şı   lıb. Am   ma 
fran   sız de   pu   tat   la   rın bu mü  -
na   qi   şə ilə bağ   lı ki   fa   yət qə   dər 

mə   lu   mat   lı ol   ma   dıq   la   rı   nı de  -
mə   si təəc   cüb   lü   dür...
Təcrübəlideputatlarfərqli

siyasimövqelərəmalikolurlar.
Ancaqbugünassambleyadakı
deputatlarınəksəriyyəti75faizi
yenideputatdır.Parlamentdəəksə
riyyəttəmsiledəndeputatların80
faiziilkdəfəseçilənlərdir,yəni3
ildirki,seçiliblər.
DeputatlarFransanın,seçildik

ləriseçkidairəsininməsələləriilə
məşğulolurlar.Yalnızmüəyyən
təcrübəsiolandeputatlarxaricisi
yasətləmaraqlanırlar.
Həmin“qətnamətəklifi”nə

səsvermişbəzideputatlarvarki,
onlarıtanıyıramvəsöhbətedəndə
onlarhamısıeynisözüdeyirlər:
“Jerom,səndeyənləribilmirdim”.
Təəssüfolsunki,artıqgecdir.
Qadınhəmkarımınbaşınagə

lənidanışmaqistəyirəm.Söhbət
zamanımənədediki,o,Türkiyə
vəErmənistaniləparlamentlər
arasıdostluqqrupununüzvüolub.

BirgünTürkiyəsəfirliyindətəşkil
edilmişqəbuladəvətedilib.Qə
buldakollektivşəkilçəkdirilibvə
sosialşəbəkədəpaylaşılıb.Bundan
sonrahəmkarımerməniseçiciləri
ninhücumuna,təhqirvətəhdid
lərinəməruzqalıb.O,çoxqorxub.
Həminhəmkarımmənəaçıqdedi
ki,“əgərsənməniAzərbaycana
getməyədəvətetsən,mənməcbu
ramyoxdeyim”.O,birdahaelə
hücumlaraməruzqalmaqistəmir,
qorxur,dahaTürkiyəsəfirliyinin
tədbirlərinədəgetmir.
Mənimseçkidairəmdə34

ermənivar,bəlkəonagörəsakit
likdir,ancaqmənartıq35ildir
deputatseçilirəm,beləhücumlar
mənətəsiredəbilməz.
Qarabağdabütünşəhərvə

kəndlərinvəziyyətinişəkillərvə
videolarvasitəsiiləgördüm.Bü
tünbinalar,evlərdağıdılıb,bu
vəhşilikdir.Mənişadamıdeyiləm,
ancaqçoxistərdimfransızşirkətlə
ridəQarabağınbərpasındaiştirak

etsinlər.Əlbətə,bərpa,yenidən
qurmaişlərindəkimləriniştirak
etməsiAzərbaycanınqərarıdır.
Ancaqistərdimki,fransızişadam
larıdaQarabağdayenidənqurma
işləriiləmaraqlansınlarvəöztöh
fələriniversinlər.
Azərbaycanmüstəqilliyiniqu

randanFransailəmöhkəmdostluq
münasibətlərimövcuddur.Bugün
qarşılaşdığımızçətinliyibudostluq
aşabilər.Təəssüfki,münasibətlər
dəüzləşdiyimizçətinliklərAzər
baycanüçünçoxhəssasdönəmdə
başverib.DəfələrləİvLöDryanvə
JanBatistLömuanlasöhbətlərimiz
dəonlartəsdiqediblərki,mənim
dəmüdafiəetdiyimiFransamöv
qeyinidəstəkləyirlər.Təəssüfki,
ermənilobbisimüharibədövründə
Fransahökumətininmövqeyini
eşidilməzetdi.AncaqFransanın
mövqeyidəyişməzdir.

Şəhla Ağalarova
AZƏRTAC-ın Fransa  

üzrə xüsusi müxbiri
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icazəverilmədi.Halbukiarzuedən
hərbirdeputatçıxışetməliidi.An
caqbu“qətnamətəklifi”ninəley
hinəçıxışetməsiehtimalolunan
heçbirdeputatasözverilmədi.
Debatlardayalnızbirtərəfifikirlər
dinlənildi.Budebatlarsözazadlı
ğınaziddşəkildəhəyatakeçirildi.
“Qətnamətəklifi”üçün188səsdən
danışılır,ancaqbu,odeməkdeyil
ki,188deputatvaridi.Xeyr,bəzi
deputatlarbirneçədeputatınye
rinəsəsverəbilirlər.Həminvaxt
zalda120dənazdeputatvaridi.
570deputatdan120deputatın

iştiraketdiyibudebatlarsabahye
nidənkeçirilməliolsa,həqiqətən,
hamınınözfikrinisöyləməkimka
nıolsa,bunəticətamamilədəyişər.
Assambleyadakıqətnamətək

lifibirarzuidi,bu,əslsəsvermə
deyil,müqaviləvəyaqanundeyil,
sadəcə,arzudur.YəniFransapar
lamentihökumətləmünasibətdə

arzusunuifadəetdi.Hökumətde
batlardaiştirakedirdi.NazirİvLö
Dryansəsvermədivəbutəklifəra
zılığınıbildirmədi.Düzdür,onun
çıxışıgözlənildiyikimiolmasada,
o,butəklifərazıdeyildi,onasəs
vermədi.
Azərbaycanasəfərimdənəvvəl

vəsonraİL.Dryanlagörüşmüş
düm.Səfərdənqayıdandaonun
lafikirmübadiləsiapardıqvəo,
mənəmövqeyimindüzgünoldu
ğunuvəFransanındabumövqedə
olduğunubildirərəkdedi:“Sən
haqlısan”.
Birsözlə,parlamentdə120de

putatvaridivəonlarhökumətlə
münasibətdəsadəcəarzularını
ifadəetdilər.Butəklifinheçbir
əhəmiyyətiyoxdur.Ancaqoda
gizlideyilki,deputatlarınbəzilə
riermənidiasporununtəzyiqinə
məruzqalıblar.Buradayüzmin
lərləermənimənşəlifransızlar

var.Onlarkifayətqədərfəalidilər.
Mənəqarşıolantəhqirvətəhid
lərzamanıbunugördüm.Erməni
lobbisininfikrindənfərqli,həta
azacıqbeləfərqlifikirsöyləyən
hərkəsdərhaltəhqirvətəhdidlərə
məruzqalırdı.Birçoxhəmkarları
mızbununşahidiolduqlarıüçün
gizləndilərvədedilərki,“olala,
bumənimaraqlandırmır.Sənin
yaşadıqlarını,mənyaşamaqistə
mirəm”.
Ancaqbirdahaqeydetmək

istəyirəmki,570deputatdan400ü
həminiclasdaiştiraketmirdi.Ona
görədəəminəmki,parlament
lərarasımünasibətlərimizəvvəlki
kimiözaxarıilədavamedəcəkdir.

- 30 il müd   də   tin   də mə   qa   lə   lər 
dərc olu   nub, BMT qət   na  -
mə   lə   rin   dən da   nı   şı   lıb. Am   ma 
fran   sız de   pu   tat   la   rın bu mü  -
na   qi   şə ilə bağ   lı ki   fa   yət qə   dər 

mə   lu   mat   lı ol   ma   dıq   la   rı   nı de  -
mə   si təəc   cüb   lü   dür...
Təcrübəlideputatlarfərqli

siyasimövqelərəmalikolurlar.
Ancaqbugünassambleyadakı
deputatlarınəksəriyyəti75faizi
yenideputatdır.Parlamentdəəksə
riyyəttəmsiledəndeputatların80
faiziilkdəfəseçilənlərdir,yəni3
ildirki,seçiliblər.
DeputatlarFransanın,seçildik

ləriseçkidairəsininməsələləriilə
məşğulolurlar.Yalnızmüəyyən
təcrübəsiolandeputatlarxaricisi
yasətləmaraqlanırlar.
Həmin“qətnamətəklifi”nə

səsvermişbəzideputatlarvarki,
onlarıtanıyıramvəsöhbətedəndə
onlarhamısıeynisözüdeyirlər:
“Jerom,səndeyənləribilmirdim”.
Təəssüfolsunki,artıqgecdir.
Qadınhəmkarımınbaşınagə

lənidanışmaqistəyirəm.Söhbət
zamanımənədediki,o,Türkiyə
vəErmənistaniləparlamentlər
arasıdostluqqrupununüzvüolub.

BirgünTürkiyəsəfirliyindətəşkil
edilmişqəbuladəvətedilib.Qə
buldakollektivşəkilçəkdirilibvə
sosialşəbəkədəpaylaşılıb.Bundan
sonrahəmkarımerməniseçiciləri
ninhücumuna,təhqirvətəhdid
lərinəməruzqalıb.O,çoxqorxub.
Həminhəmkarımmənəaçıqdedi
ki,“əgərsənməniAzərbaycana
getməyədəvətetsən,mənməcbu
ramyoxdeyim”.O,birdahaelə
hücumlaraməruzqalmaqistəmir,
qorxur,dahaTürkiyəsəfirliyinin
tədbirlərinədəgetmir.
Mənimseçkidairəmdə34

ermənivar,bəlkəonagörəsakit
likdir,ancaqmənartıq35ildir
deputatseçilirəm,beləhücumlar
mənətəsiredəbilməz.
Qarabağdabütünşəhərvə

kəndlərinvəziyyətinişəkillərvə
videolarvasitəsiiləgördüm.Bü
tünbinalar,evlərdağıdılıb,bu
vəhşilikdir.Mənişadamıdeyiləm,
ancaqçoxistərdimfransızşirkətlə
ridəQarabağınbərpasındaiştirak

etsinlər.Əlbətə,bərpa,yenidən
qurmaişlərindəkimləriniştirak
etməsiAzərbaycanınqərarıdır.
Ancaqistərdimki,fransızişadam
larıdaQarabağdayenidənqurma
işləriiləmaraqlansınlarvəöztöh
fələriniversinlər.
Azərbaycanmüstəqilliyiniqu

randanFransailəmöhkəmdostluq
münasibətlərimövcuddur.Bugün
qarşılaşdığımızçətinliyibudostluq
aşabilər.Təəssüfki,münasibətlər
dəüzləşdiyimizçətinliklərAzər
baycanüçünçoxhəssasdönəmdə
başverib.DəfələrləİvLöDryanvə
JanBatistLömuanlasöhbətlərimiz
dəonlartəsdiqediblərki,mənim
dəmüdafiəetdiyimiFransamöv
qeyinidəstəkləyirlər.Təəssüfki,
ermənilobbisimüharibədövründə
Fransahökumətininmövqeyini
eşidilməzetdi.AncaqFransanın
mövqeyidəyişməzdir.
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Azərbaycanİtaliyamünasi
bətlərininsəmimitərəfdaşlıq,
qarşılıqlıfaydalılıq,dostluqvə
beynəlxalqhüquqprinsiplərinə
söykəndiyini,ikidövlətarasında
uzunillərdənbəriqurulanəlaqə
lərinsəmərəliliyinivəəhəmiyyə
tini44günlükVətənMüharibə
sindəölkəmizinhaqqişiiləbağlı
rəsmiRomanın,həmçininİtaliya
parlamentininçoxsaylıtəmsilçilə
rininsərgilədiyimövqedənüma
yişetdirdi.
Təsadüfideyilki,Azərbaycan

RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyev2020ciildekabrın9daİta
liyaRespublikasınınXariciİşlərvə
BeynəlxalqƏməkdaşlıqNazirliyi
nindövlətkatibi,AzərbaycanRes
publikasıvəİtaliyaRespublikası
arasındaİqtisadiƏməkdaşlıqüzrə
BirgəHökumətlərarasıKomissiya
nınhəmsədriManlioDiStefano
nunrəhbərliketdiyinümayəndə
heyətiniqəbuledərkənikiölkə
arasındakımünasibətləringözəl

gələcəyinəvurğuyapdı,İtaliyanın
Azərbaycanınyaxındostuolduğu
nudiqqətəçatdırdı:“Ölkələrimiz
arasındaçoxillikdiplomatikmüna
sibətlərinmövcudluğudövründə
vəxüsusilədəmüharibəzamanı
bizsizinmövqeyinizinşahidiol
duq.Ölkənizinparlamentnüma
yəndələrininmüharibəninbaşa
çatmasındanbiraydanazvaxtkeç
məmişAzərbaycanasəfəribizim
güclüdostluqmünasibətlərimizi
nümayişetdirir.Bizbuhəmrəylik
vədəstəkjestiniyüksəkqiymətlən
diririk”.
Hesabedirəmki,cənabPrezi

dentinAzərbaycanİtaliyamünasi
bətlərininbugünüvəgələcəyiilə
bağlısəsləndirdiyifikirlərikiölkə
arasındakıəlaqələrininkişafıüçün
böyükperspektivləraçır,xalqla
rımızın,dövlətlərimizindahada
yaxınlaşmasınazəminyaradır.
ManlioDiStefanonunrəhbərlik

etdiyinümayəndəheyətininölkə
mizəsəfəriçərçivəsindəbirmü

hümməqamadatoxunmağıvacib
hesabedirəm.Qeydedimki,Di
StefanoAzərbaycanqazınınAvro
pabazarlarınanəqliüçünnəzərdə
tutulmuşCənubQazDəhlizinin
birhissəsiolanTransadriatikQaz
Kəmərinin(TAP)inşasınaqarşı
vaxtiləənsərtvəradikalmövqe
sərgiləyən“BeşUlduzHərəkatı”
Partiyasınınrəhbərliyindətəmsil
olunanbirsiyasətçidir.Azərbay
canPrezidentininuğurluxarici
siyasətinəticəsindəİtaliyadaha
kimkoalisiyanınüzvüolan“Beş
UlduzHərəkatı”Partiyasıhazırda
nəinkiCənubQazDəhlizininən
böyükdəstəkçilərindənbiridir,
hətaAzərbaycanlamünasibətlərin
inkişafıüçünprinsipialbirmövqe
sərgiləyir.
Azərbaycanİtaliyamünasi

bətlərininisəşübhəsizki,dərin
tarixikökləri,əsaslarıvar.Tarix
dəmövcudolmuşAzərbaycan
dövlətləriiləİtaliyaarasında,
əsasən,dostluqmünasibətlərinin
olmasıdabunusübutayetirir.
Dövlətlərimizvəxalqlarımız
arasındakımünasibətlərintarixi
qaynaqlarıiləbağlı,bugünü
müzləvəAzərbaycanOrdusunun
qələbəsiiləəlaqəliolanbirtarixi
faktıxatırlatmağınyerinədüşə
cəyiqənaətindəyəm.Düşünürəm
ki,AzərbaycanXalqCümhuriy
yətinindövründəİtaliyahərbi
ekspertlərininölkəmizinmüdafiə
qabiliyyətininartırılması,təhlü
kəsizliyinintəminedilməsiilə
bağlıməsləhətləşmələraparmaq
üçünöncəBakıya,dahasonraisə
Şuşayasəfəretmələriböyüktarixi
ənənələrəmalikolanikidöv
lətarasındakımünasibətlərinən
önəmliməqamlarındanbiridir.

Azərbaycanıntarixiqələbə
sindən,mədəniyyətimizinmər
kəziolanŞuşaşəhərininvədigər
ərazilərimizinazadedilməsindən
sonraİtaliyanümayəndəheyətlə
rininAzərbaycanaardıcılsəfərlə
ri,nümayişetdirdikləriobyektiv
vəədalətlimövqe100ildənçox
tarixiolanmissiyanındavamıvə
təbiiki,dövlətbaşçısı,strateq,Ali
BaşKomandankimiAzərbaycan
vəbütövlükdətürkxalqlarınınən
işıqlıvətəkrarsızsimalarından
olanİlhamƏliyevindiplomatik
məharətiningöstəricisikimidəyər
ləndirilməlidir.
ErmənilərinİtaliyadahələXVII

əsrdənbaşlayaraq,böyükimkanla
ravətəsirgücünəmalikolduqları
nəzərəalınarsa,İtaliyanınAzər
baycanınərazibütövlüyüiləbağlı
prinsipialmövqenümayişetdir
məsinənailolmağınnəqədərçətin
vəböyükzəhmət,itiağıl,diploma
tikməharəttələbetdiyinitəxmin
edəbilərik.Nəzərəalmaqlazımdır
ki,İtaliyaAzərbaycanınqələbəsin
dənsonraölkəmizəvəişğaldan
azadolunan,həmçininermənilə
rinamansızhücumlarına,qanlı
cinayətlərinəməruzqalanərazi
lərimizəyüksəkdövlətrəsmiləri,

parlamentarilərsəviyyəsindəsəfər
edən,xalqımızlahəmrəyliknüma
yişetdirənAvropaİtifaqınaüzv
ilkvəhələlikyeganədövlətdir.
Xatırladımki,Azərbaycanvə

İtaliyaarasındaistərsiyasi,istərsə
dəiqtisadimünasibətləryüksək
səviyyədədir.Sonbirneçəildə
PrezidentİlhamƏliyevinİtaliyaya
vəhəminölkəninPrezidentiSercio

MatarellanınAzərbaycanarəsmi
səfərləribununbariznümunəsidir.
Busəfərlərzamanıbirçoxönəmli
sənədlərimzalanıb.Onlarınarasın
da“ÇoxölçülüStratejiTərəfdaşlı
ğıngücləndirilməsinədair”Birgə
Bəyannaməxüsusiyertutur.Bu
bəyannamətəsdiqedirki,Azərbay
canvəİtaliyastratejitərəfdaşlardır.
Məlumolduğukimi,ötənilde

kabrın6daİtaliyaparlamentinin

DeputatlarPalatasınınvəSenatının
birgənümayəndəheyətiErmə
nistanınişğalındanazadolunmuş
Ağdamşəhərinəvəermənihücu
munaməruzqalmışGəncəyəsəfər
edib.SəfərzamanıİtaliyaDeputat
larPalatasıSədrininmüaviniEtore
Rosatojurnalistlərəmüsahibəsində
buradamüharibəninacınacaqlınə
ticələrini,dəhşətliüzünü,dağıntı

larıgördüklərinibildirib.
Oqeydedibki,bundan
təsirligörüntülərigörmək
mümkündeyil:“Burada
bütünevlər,infrastruk
turdağıdılıb.Azərbaycan
dövlətininvəxalqının
səylərinəticəsindəbun
dansonrabutorpaqlara
həyatqayıdacaq.Dağıdıl
mışevləryenidənbərpa

olunacaq,buralariqtisadicəhətdən
yenidəninkişafedəcək.İnanırıq
ki,beşildənsonraburayagələndə
tamamiləbaşqamənzərəiləqarşıla
şacağıq”.
İtaliyaSenatınınüzvüAdol

foUrsoisəbildiribki:“İtaliyanın
müxtəlifpartiyalarınıtəmsiledən
deputatlardanibarətnümayəndə
heyətininburayasəfəretməkdə
məqsədimüharibəniyenidənalov

Azər Kərimli
MilliMəclisindeputatı,Azərbaycanİtaliya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri

Azər  bay  can-İta  li  ya mü  na  si  bət  lə  rin  də 
ye  ni qu  ru  cu  luq mər  hə  lə  si  

Azərbaycanİtaliyamünasibətlərinin,
şübhəsizki,dərintarixikökləri,əsasları
var.TarixdəmövcudolmuşAzərbaycan
dövlətləriiləİtaliyaarasında,əsasən,
dostluqmünasibətlərininolmasıdabu
nusübutayetirir.

Prezident İlham Əliyev İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin nümayəndə heyətini qəbul edib
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Azərbaycanİtaliyamünasi
bətlərininsəmimitərəfdaşlıq,
qarşılıqlıfaydalılıq,dostluqvə
beynəlxalqhüquqprinsiplərinə
söykəndiyini,ikidövlətarasında
uzunillərdənbəriqurulanəlaqə
lərinsəmərəliliyinivəəhəmiyyə
tini44günlükVətənMüharibə
sindəölkəmizinhaqqişiiləbağlı
rəsmiRomanın,həmçininİtaliya
parlamentininçoxsaylıtəmsilçilə
rininsərgilədiyimövqedənüma
yişetdirdi.
Təsadüfideyilki,Azərbaycan

RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyev2020ciildekabrın9daİta
liyaRespublikasınınXariciİşlərvə
BeynəlxalqƏməkdaşlıqNazirliyi
nindövlətkatibi,AzərbaycanRes
publikasıvəİtaliyaRespublikası
arasındaİqtisadiƏməkdaşlıqüzrə
BirgəHökumətlərarasıKomissiya
nınhəmsədriManlioDiStefano
nunrəhbərliketdiyinümayəndə
heyətiniqəbuledərkənikiölkə
arasındakımünasibətləringözəl

gələcəyinəvurğuyapdı,İtaliyanın
Azərbaycanınyaxındostuolduğu
nudiqqətəçatdırdı:“Ölkələrimiz
arasındaçoxillikdiplomatikmüna
sibətlərinmövcudluğudövründə
vəxüsusilədəmüharibəzamanı
bizsizinmövqeyinizinşahidiol
duq.Ölkənizinparlamentnüma
yəndələrininmüharibəninbaşa
çatmasındanbiraydanazvaxtkeç
məmişAzərbaycanasəfəribizim
güclüdostluqmünasibətlərimizi
nümayişetdirir.Bizbuhəmrəylik
vədəstəkjestiniyüksəkqiymətlən
diririk”.
Hesabedirəmki,cənabPrezi

dentinAzərbaycanİtaliyamünasi
bətlərininbugünüvəgələcəyiilə
bağlısəsləndirdiyifikirlərikiölkə
arasındakıəlaqələrininkişafıüçün
böyükperspektivləraçır,xalqla
rımızın,dövlətlərimizindahada
yaxınlaşmasınazəminyaradır.
ManlioDiStefanonunrəhbərlik

etdiyinümayəndəheyətininölkə
mizəsəfəriçərçivəsindəbirmü

hümməqamadatoxunmağıvacib
hesabedirəm.Qeydedimki,Di
StefanoAzərbaycanqazınınAvro
pabazarlarınanəqliüçünnəzərdə
tutulmuşCənubQazDəhlizinin
birhissəsiolanTransadriatikQaz
Kəmərinin(TAP)inşasınaqarşı
vaxtiləənsərtvəradikalmövqe
sərgiləyən“BeşUlduzHərəkatı”
Partiyasınınrəhbərliyindətəmsil
olunanbirsiyasətçidir.Azərbay
canPrezidentininuğurluxarici
siyasətinəticəsindəİtaliyadaha
kimkoalisiyanınüzvüolan“Beş
UlduzHərəkatı”Partiyasıhazırda
nəinkiCənubQazDəhlizininən
böyükdəstəkçilərindənbiridir,
hətaAzərbaycanlamünasibətlərin
inkişafıüçünprinsipialbirmövqe
sərgiləyir.
Azərbaycanİtaliyamünasi

bətlərininisəşübhəsizki,dərin
tarixikökləri,əsaslarıvar.Tarix
dəmövcudolmuşAzərbaycan
dövlətləriiləİtaliyaarasında,
əsasən,dostluqmünasibətlərinin
olmasıdabunusübutayetirir.
Dövlətlərimizvəxalqlarımız
arasındakımünasibətlərintarixi
qaynaqlarıiləbağlı,bugünü
müzləvəAzərbaycanOrdusunun
qələbəsiiləəlaqəliolanbirtarixi
faktıxatırlatmağınyerinədüşə
cəyiqənaətindəyəm.Düşünürəm
ki,AzərbaycanXalqCümhuriy
yətinindövründəİtaliyahərbi
ekspertlərininölkəmizinmüdafiə
qabiliyyətininartırılması,təhlü
kəsizliyinintəminedilməsiilə
bağlıməsləhətləşmələraparmaq
üçünöncəBakıya,dahasonraisə
Şuşayasəfəretmələriböyüktarixi
ənənələrəmalikolanikidöv
lətarasındakımünasibətlərinən
önəmliməqamlarındanbiridir.

Azərbaycanıntarixiqələbə
sindən,mədəniyyətimizinmər
kəziolanŞuşaşəhərininvədigər
ərazilərimizinazadedilməsindən
sonraİtaliyanümayəndəheyətlə
rininAzərbaycanaardıcılsəfərlə
ri,nümayişetdirdikləriobyektiv
vəədalətlimövqe100ildənçox
tarixiolanmissiyanındavamıvə
təbiiki,dövlətbaşçısı,strateq,Ali
BaşKomandankimiAzərbaycan
vəbütövlükdətürkxalqlarınınən
işıqlıvətəkrarsızsimalarından
olanİlhamƏliyevindiplomatik
məharətiningöstəricisikimidəyər
ləndirilməlidir.
ErmənilərinİtaliyadahələXVII

əsrdənbaşlayaraq,böyükimkanla
ravətəsirgücünəmalikolduqları
nəzərəalınarsa,İtaliyanınAzər
baycanınərazibütövlüyüiləbağlı
prinsipialmövqenümayişetdir
məsinənailolmağınnəqədərçətin
vəböyükzəhmət,itiağıl,diploma
tikməharəttələbetdiyinitəxmin
edəbilərik.Nəzərəalmaqlazımdır
ki,İtaliyaAzərbaycanınqələbəsin
dənsonraölkəmizəvəişğaldan
azadolunan,həmçininermənilə
rinamansızhücumlarına,qanlı
cinayətlərinəməruzqalanərazi
lərimizəyüksəkdövlətrəsmiləri,

parlamentarilərsəviyyəsindəsəfər
edən,xalqımızlahəmrəyliknüma
yişetdirənAvropaİtifaqınaüzv
ilkvəhələlikyeganədövlətdir.
Xatırladımki,Azərbaycanvə

İtaliyaarasındaistərsiyasi,istərsə
dəiqtisadimünasibətləryüksək
səviyyədədir.Sonbirneçəildə
PrezidentİlhamƏliyevinİtaliyaya
vəhəminölkəninPrezidentiSercio

MatarellanınAzərbaycanarəsmi
səfərləribununbariznümunəsidir.
Busəfərlərzamanıbirçoxönəmli
sənədlərimzalanıb.Onlarınarasın
da“ÇoxölçülüStratejiTərəfdaşlı
ğıngücləndirilməsinədair”Birgə
Bəyannaməxüsusiyertutur.Bu
bəyannamətəsdiqedirki,Azərbay
canvəİtaliyastratejitərəfdaşlardır.
Məlumolduğukimi,ötənilde

kabrın6daİtaliyaparlamentinin

DeputatlarPalatasınınvəSenatının
birgənümayəndəheyətiErmə
nistanınişğalındanazadolunmuş
Ağdamşəhərinəvəermənihücu
munaməruzqalmışGəncəyəsəfər
edib.SəfərzamanıİtaliyaDeputat
larPalatasıSədrininmüaviniEtore
Rosatojurnalistlərəmüsahibəsində
buradamüharibəninacınacaqlınə
ticələrini,dəhşətliüzünü,dağıntı

larıgördüklərinibildirib.
Oqeydedibki,bundan
təsirligörüntülərigörmək
mümkündeyil:“Burada
bütünevlər,infrastruk
turdağıdılıb.Azərbaycan
dövlətininvəxalqının
səylərinəticəsindəbun
dansonrabutorpaqlara
həyatqayıdacaq.Dağıdıl
mışevləryenidənbərpa

olunacaq,buralariqtisadicəhətdən
yenidəninkişafedəcək.İnanırıq
ki,beşildənsonraburayagələndə
tamamiləbaşqamənzərəiləqarşıla
şacağıq”.
İtaliyaSenatınınüzvüAdol

foUrsoisəbildiribki:“İtaliyanın
müxtəlifpartiyalarınıtəmsiledən
deputatlardanibarətnümayəndə
heyətininburayasəfəretməkdə
məqsədimüharibəniyenidənalov

Azər Kərimli
MilliMəclisindeputatı,Azərbaycanİtaliya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri

Azər  bay  can-İta  li  ya mü  na  si  bət  lə  rin  də 
ye  ni qu  ru  cu  luq mər  hə  lə  si  

Azərbaycanİtaliyamünasibətlərinin,
şübhəsizki,dərintarixikökləri,əsasları
var.TarixdəmövcudolmuşAzərbaycan
dövlətləriiləİtaliyaarasında,əsasən,
dostluqmünasibətlərininolmasıdabu
nusübutayetirir.

Prezident İlham Əliyev İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin nümayəndə heyətini qəbul edib
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landıransəbəblər,müharibənin
nəticələri,gələcəkdəAzərbaycan
vəermənixalqlarınınbirgəyaşayışı
üçünhansışərtlərinmövcudolma
sıbarədəfikirformalaşdırmaqdır.
İnsani,dinidəyərlərəhörmətəla
mətiolaraq,ilknövbədə,həqiqətin
nədənibarətolduğunuaraşdırmaq
önəmlidir.Gördüyümüzhəqiqət
ondanibarətdirki,buradacinayət
törədilib.Yüzminlərləgünahsız
insanözyaşadıqlarıərazilərdən
qovulub.Azərbaycanöztorpaq
larınıgeriqaytarıb.Beynəlxalq
təşkilatlartərəfindənqəbulolunan
qətnamələrdəbirdahasübutedir
ki,buərazilərAzərbaycantorpaq
larıdır.Butorpaqlarıişğaldanazad
etməkAzərbaycanınhaqqıdır”.
Gəncədəerməniterrorunəti

cəsindəböyükdağıntılarınya
randığıəraziyəvəErmənistanın
işğalındanazadolunmuşAğdam
şəhərinəsəfəredənİtaliyaparla
mentininnümayəndəheyətinin
üzvləriöztəəssüratlarınısosial
şəbəkələrdəkihesablarındapay
laşıblar.EtoreRosatoAzərbayca
nınikinciböyükşəhəriGəncədə

mülkiəhalininbombalanmasının
dəhşətlinəticələriilətanışolduq
larınıvəbudramatikmənzərəni
heçzamanunutmayacağınıyazıb.
Qarabağdaşəhərvəkəndlərinta
lanolunduğunuvətamamiləyerlə
yeksanedildiyinibildirənE.Rosato
Ağdamməscidininminarəsindən
videogörüntülərdəpaylaşıb.Qa

rabağasəfəredənilkAvropaölkəsi
parlamentnümayəndəheyətinin
rəhbərivideodaAğdamşəhərin
dəkidağıntılarınümayişetdirib
vətezlikləburadahəyatınbərpa
olunacağınaümidifadəedib.
İtaliyaSenatınınXariciəlaqələr

daimikomissiyasınınüzvü,hakim
“BeşUlduzHərəkatı”Partiyasın
danolansenatorCanlukaFerrara

“QafqazınXirosiması”adlanan
Ağdamagedənyolunminalan
mışərazilərdənkeçdiyiniyazıb.
1993cüildəerməniqoşunları
tərəfindənişğaledilənvədağıdı
laraq“ruhlarşəhərinə“çevrilən
Ağdamdayeganəsalamatbina
nınşəhərməscidiolduğunuqeyd
edənFerraraişğalillərindəbu

diniməbədindonuztöv
ləsikimiistifadəedildi
yinidiqqətəçatdırıb.Bu
dəhşəti,misligörünmə
mişvəhşiliyiyaxından
görəbilənilkbeynəlxalq
missiyanınüzvükimio,
səhrayadönmüşbuəra
zilərəinsanlarıntezliklə
geriqayıdacaqlarına

inamifadəedib.
İtaliyaparlamentindəİtaliya

QardaşlarıPartiyasındanolanse
nator,Senatınxariciəlaqələrdaimi
komissiyasınınüzvüAdolfoUrso
özqeydlərindəGəncədəonlarla
qadın,uşaqvəqocanınölümü
nəsəbəbolanrakethücumundan
bəhsedib.O,məhvolanailələri,
qətləyetirilmişuşaqlarınoyuncaq

larını,evlərindağıdılmışdivarla
rınısağalmasıçətinolanyaranın
təzahürlərikimitəqdimedib.Hə
mindramatikhadisələrinbirdaha
təkrarlanmamasıüçünbuyarala
rınvəacılarınsağaldılmalıolduğu
qeydedilib.AdolfoUrsoAğdamda
məscidindonuztövləsikimiisti
fadəsiniisətəhqirnümunəsikimi
dəyərləndiribvəbugördüklərinin,
təəssüfki,ağrılıhəqiqətolduğunu
yazıb.

İtalyanparlamentariAlessand
roAlfieriGəncəvəAğdamda
gördüyüvəziyyətiətrafıtəsvir
edib.BirzamanlarAzərbayca
nınçiçəklənənşəhərlərindənbiri
olanAğdamagedənyoldabütün
üzümbağlarınınməhvedildiyi,
əkinsahələrininsəhrayaçevrildiyi,
ətrafərazilərinminalandığıvəyal
nızxüsusihərbihissələrinhəmin
ərazidətəmizləməişləriapardığı
bildirilib.Qeydedilibki,müha

ribəbaşaçatsada,mülkiəhalibu
ərazilərəgeridönəbilməküçün
səbiretməlidir.O,yaxıngünlərdə
qohumlarınınməzarlarınıziyarət
etməkistəyərkənminayadüşənbir
ailəninfaciəsinidədiqqətəçatdı
rıb.
Parlamentarilərin“Feysbuk“,

“Tviter“və“İnstaqram“sosial
şəbəkələrindəbirbaşahadisə
yerlərindənpaylaşdıqlarıfotovə
videolarErmənistanınAzərbay

canaqarşıhərbitəcavüzününağır
nəticələribarədədolğuntəsəvvür
ləryaradıb.
İtaliyanınhərikinümayəndə

heyətininAzərbaycanasəfəridost
luqjestininpraktikitəzahürükimi
ölkəmizinictimaiyyətitərəfindən
razılıqlaqarşılanıb.
44günlükVətənMüharibəsi

ninnəticələriAzərbaycanxalqının
vədövlətinintaleyindəolduğu
kimi,Azərbaycanİtaliyamünasi

bətlərindədəyenibirmərhələnin
başlanğıcıdır.Bumərhələböyük
quruculuqmərhələsidir.
Sevindiricihaldırki,İtaliyaşir

kətləriAzərbaycanınişğaldanazad
olunmuşərazilərininbərpasıpro
sesinəcəlbediliblər.Azərbaycanın
“Azərenerji”ASCvəİtaliyanın
“AnsaldoEnerji”şirkətiarasında
imzalanmıştəchizatmüqaviləsinə
əsasən,Kəlbəcər,Ağdam,Füzuli
vəQubadlırayonlarındainşaolu

nacaq110kilovoltluqyarımstansi
yalar“AnsaldoEnerji”tərəfindən
elektrikavadanlıqlarıilətəchiz
ediləcək.
İtaliyaşirkətlərienergetikainf

rastrukturununbərpasıiləyanaşı,
şəhərsalma,ərazilərinminalardan
təmizlənməsi,tarixiabidələrin
bərpası,turizm,kəndtəsərrüfatı
sahələrindəlayihələrinhəyatake
çirilməsindədəiştirakedəcəklər.

44günlükVətənMüharibəsininnəticələ
riAzərbaycanxalqınınvədövlətininta
leyindəolduğukimi,Azərbaycanİtaliya
münasibətlərindədəyenibirmərhələnin
başlanğıcıdır.Bumərhələböyükqurucu
luqmərhələsidir.

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın İtaliya parlamentinin Deputatlar Palatasının  
Sədr müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü
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landıransəbəblər,müharibənin
nəticələri,gələcəkdəAzərbaycan
vəermənixalqlarınınbirgəyaşayışı
üçünhansışərtlərinmövcudolma
sıbarədəfikirformalaşdırmaqdır.
İnsani,dinidəyərlərəhörmətəla
mətiolaraq,ilknövbədə,həqiqətin
nədənibarətolduğunuaraşdırmaq
önəmlidir.Gördüyümüzhəqiqət
ondanibarətdirki,buradacinayət
törədilib.Yüzminlərləgünahsız
insanözyaşadıqlarıərazilərdən
qovulub.Azərbaycanöztorpaq
larınıgeriqaytarıb.Beynəlxalq
təşkilatlartərəfindənqəbulolunan
qətnamələrdəbirdahasübutedir
ki,buərazilərAzərbaycantorpaq
larıdır.Butorpaqlarıişğaldanazad
etməkAzərbaycanınhaqqıdır”.
Gəncədəerməniterrorunəti

cəsindəböyükdağıntılarınya
randığıəraziyəvəErmənistanın
işğalındanazadolunmuşAğdam
şəhərinəsəfəredənİtaliyaparla
mentininnümayəndəheyətinin
üzvləriöztəəssüratlarınısosial
şəbəkələrdəkihesablarındapay
laşıblar.EtoreRosatoAzərbayca
nınikinciböyükşəhəriGəncədə

mülkiəhalininbombalanmasının
dəhşətlinəticələriilətanışolduq
larınıvəbudramatikmənzərəni
heçzamanunutmayacağınıyazıb.
Qarabağdaşəhərvəkəndlərinta
lanolunduğunuvətamamiləyerlə
yeksanedildiyinibildirənE.Rosato
Ağdamməscidininminarəsindən
videogörüntülərdəpaylaşıb.Qa

rabağasəfəredənilkAvropaölkəsi
parlamentnümayəndəheyətinin
rəhbərivideodaAğdamşəhərin
dəkidağıntılarınümayişetdirib
vətezlikləburadahəyatınbərpa
olunacağınaümidifadəedib.
İtaliyaSenatınınXariciəlaqələr

daimikomissiyasınınüzvü,hakim
“BeşUlduzHərəkatı”Partiyasın
danolansenatorCanlukaFerrara

“QafqazınXirosiması”adlanan
Ağdamagedənyolunminalan
mışərazilərdənkeçdiyiniyazıb.
1993cüildəerməniqoşunları
tərəfindənişğaledilənvədağıdı
laraq“ruhlarşəhərinə“çevrilən
Ağdamdayeganəsalamatbina
nınşəhərməscidiolduğunuqeyd
edənFerraraişğalillərindəbu

diniməbədindonuztöv
ləsikimiistifadəedildi
yinidiqqətəçatdırıb.Bu
dəhşəti,misligörünmə
mişvəhşiliyiyaxından
görəbilənilkbeynəlxalq
missiyanınüzvükimio,
səhrayadönmüşbuəra
zilərəinsanlarıntezliklə
geriqayıdacaqlarına

inamifadəedib.
İtaliyaparlamentindəİtaliya

QardaşlarıPartiyasındanolanse
nator,Senatınxariciəlaqələrdaimi
komissiyasınınüzvüAdolfoUrso
özqeydlərindəGəncədəonlarla
qadın,uşaqvəqocanınölümü
nəsəbəbolanrakethücumundan
bəhsedib.O,məhvolanailələri,
qətləyetirilmişuşaqlarınoyuncaq

larını,evlərindağıdılmışdivarla
rınısağalmasıçətinolanyaranın
təzahürlərikimitəqdimedib.Hə
mindramatikhadisələrinbirdaha
təkrarlanmamasıüçünbuyarala
rınvəacılarınsağaldılmalıolduğu
qeydedilib.AdolfoUrsoAğdamda
məscidindonuztövləsikimiisti
fadəsiniisətəhqirnümunəsikimi
dəyərləndiribvəbugördüklərinin,
təəssüfki,ağrılıhəqiqətolduğunu
yazıb.

İtalyanparlamentariAlessand
roAlfieriGəncəvəAğdamda
gördüyüvəziyyətiətrafıtəsvir
edib.BirzamanlarAzərbayca
nınçiçəklənənşəhərlərindənbiri
olanAğdamagedənyoldabütün
üzümbağlarınınməhvedildiyi,
əkinsahələrininsəhrayaçevrildiyi,
ətrafərazilərinminalandığıvəyal
nızxüsusihərbihissələrinhəmin
ərazidətəmizləməişləriapardığı
bildirilib.Qeydedilibki,müha

ribəbaşaçatsada,mülkiəhalibu
ərazilərəgeridönəbilməküçün
səbiretməlidir.O,yaxıngünlərdə
qohumlarınınməzarlarınıziyarət
etməkistəyərkənminayadüşənbir
ailəninfaciəsinidədiqqətəçatdı
rıb.
Parlamentarilərin“Feysbuk“,

“Tviter“və“İnstaqram“sosial
şəbəkələrindəbirbaşahadisə
yerlərindənpaylaşdıqlarıfotovə
videolarErmənistanınAzərbay

canaqarşıhərbitəcavüzününağır
nəticələribarədədolğuntəsəvvür
ləryaradıb.
İtaliyanınhərikinümayəndə

heyətininAzərbaycanasəfəridost
luqjestininpraktikitəzahürükimi
ölkəmizinictimaiyyətitərəfindən
razılıqlaqarşılanıb.
44günlükVətənMüharibəsi

ninnəticələriAzərbaycanxalqının
vədövlətinintaleyindəolduğu
kimi,Azərbaycanİtaliyamünasi

bətlərindədəyenibirmərhələnin
başlanğıcıdır.Bumərhələböyük
quruculuqmərhələsidir.
Sevindiricihaldırki,İtaliyaşir

kətləriAzərbaycanınişğaldanazad
olunmuşərazilərininbərpasıpro
sesinəcəlbediliblər.Azərbaycanın
“Azərenerji”ASCvəİtaliyanın
“AnsaldoEnerji”şirkətiarasında
imzalanmıştəchizatmüqaviləsinə
əsasən,Kəlbəcər,Ağdam,Füzuli
vəQubadlırayonlarındainşaolu

nacaq110kilovoltluqyarımstansi
yalar“AnsaldoEnerji”tərəfindən
elektrikavadanlıqlarıilətəchiz
ediləcək.
İtaliyaşirkətlərienergetikainf

rastrukturununbərpasıiləyanaşı,
şəhərsalma,ərazilərinminalardan
təmizlənməsi,tarixiabidələrin
bərpası,turizm,kəndtəsərrüfatı
sahələrindəlayihələrinhəyatake
çirilməsindədəiştirakedəcəklər.

44günlükVətənMüharibəsininnəticələ
riAzərbaycanxalqınınvədövlətininta
leyindəolduğukimi,Azərbaycanİtaliya
münasibətlərindədəyenibirmərhələnin
başlanğıcıdır.Bumərhələböyükqurucu
luqmərhələsidir.

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın İtaliya parlamentinin Deputatlar Palatasının  
Sədr müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü
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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

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

ATƏT PA tədbirlərində Azərbaycanın 
təqdim etdiyi yeni dialoq və unikal 
əməkdaşlıq imkanları müzakirə olundu
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məruzəsidinlənilmişdir.İclasçər
çivəsindəAzayQuliyevQarabağ
vəMinskqrupuiləbağlıqaldırılan
suallaraaydınlıqgətirərkənbildir
mişdirki,ATƏTinMinskqru
pununtəqdimetdiyiəvvəlkihəll
variantlarıözaktuallığınıitiribvə
həmsədrlikinstitutuyenireallıqla
rauyğunlaşmalıdır.ATƏTPAnın
vitseprezidenti2020ciilnoyabrın
10davə2021ciilyanvarın11də
üçtərəfiformatdaqəbulolunanbə
yanatlarınregiondadavamlısülhün
vətəhlükəsizliyinəldəolunmasın
da,eləcədəikitərəfivəçoxtərəfi
əməkdaşlığınqurulmasındayeni
imkanlaryaratmasınıvurğulamış
dır.
Azərbaycannümayəndəheyəti

niniştiraketdiyisonuncutoplantı
yanvarın27dəkeçirilmişATƏT
PAnın“Fəaliyyətəçağırış”işçi
qrupunun“Helsinki+50istiqamə
tində:ortaqməqsədinyenidən
təsdiqlənməsi”mövzusunahəsr
edilmişdəyirmimasasıolmuşdur.

Qeydedilənkonfransçərçivəsində
ATƏTinbeynəlxalqinstitutkimi
gələcəkfəaliyyətinindahasəmərəli
qurulması,institusionalislahatlar
vəqəbulolunanqərarlarınicrasına
nəzarətmexanizmlərikimiməsələ
lərmüzakirəedilmişdir.Konfransa
qatılanAzayQuliyevAzərbaycanın
özəraziləriniişğaldanazadet
məsindənsonraregionun6ölkə
siAzərbaycan,Türkiyə,Rusiya,
Gürcüstan,İranvəErmənistan
arasındaunikalregionaldialoqvə
əməkdaşlıqüçünböyükimkanların
yaranmasıhaqdaiştirakçılarıməlu
matlandırmışdır.ATƏTdəislahat
larməsələsinətoxunannümayəndə
heyətininrəhbəriəsasəndeklarasiya
xarakteridaşıyanvəkonsensusun
olmamasısəbəbindənbirçoxhallar
dakonkretnəticəverməyənATƏT
NazirlərŞurasıiclaslarınınefek
tivliyininartırılmasınınvacibliyini
vurğulamışdır.
Konfransdaçıxışedənnümayən

dəheyətinindigərüzvüÜlviyyə

AğayevaATƏTinefektivliyinin
gücləndirilməsinin,habelətəhlü
kəsizliyəhərtərəfiyanaşmanın
qurulmasının,iştirakçıdövlətlər
tərəfindənəsasöhdəliklərinic
rasınınvəəməkdaşlığıninkişaf
etdirilməsininüzvdövlətləriəhatə
edənmüasirproblemlərinhəllində
vacibliyiniqeydetmişdir.Ülviyyə
Ağayevaçıxışındazamanzaman
butəşkilatınonaüzvolandövlətlər
tərəfindənqarşıyaqoyulanprinsip
vəöhdəliklərəuyğunluğunutəmin
etməkbacarığının,siyasiiradəvə
institusionalimkanınınolmadığını
diqqətəçatdırmışdır.
Sadalananiclaslarlayanaşı,nü

mayəndəheyətininüzvləriATƏT
PAdafəaliyyətgöstərənAvropa
XalqPartiyasıvəSosialDemokrat
larSosialistlərsiyasiqruplarının
onlayntoplantılarınadaqatılmışlar.
Qeydedəkki,ATƏTPAnıncari

ilinfevralayının2426tarixlərində
onlaynformatdaqışsessiyasıkeçi
riləcək.



Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, “Şöh rət” or den li əmək dar 
jur na lis ti, ta nın mış ic ti mai xa di mi ana dan ol ma ğı nı zın 70 il li yi 
mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm.

Və tən daş-zi ya lı ki mi keç di yi niz ömür yo lu ilə ta nış ol maq 
üçün on doq quz il dən bə ri ya ra dı cı kol lek ti vi nə baş çı lıq et di yi niz 
“Azər bay can” qə ze ti nə bax maq ki fa yət dir. Mil li Məc li sin or qa nı, 
rəs mi döv lət qə ze ti olan “Azər bay can” bu il lər ər zin də öl kə miz də 
və dün ya da ge dən ic ti mai-si ya si pro ses lə rin güz gü sü nə çev ri lib. 
Azər bay can Kons ti tu si ya sın da təs bit edil miş söz və fi  kir azad lı ğı-
nı rəh bər tu tan bu mət bu or qan öl kə də de mok ra ti ya nın bər qə rar 
olun ma sı na, və tən daş cə miy yə ti nin möh kəm lən mə si nə, mil li men-
ta li te tin qo run ma sı na, to le rant lı ğın in ki şa fı na, və tən pər vər li yin 
təb li ği nə la yiq li töh fə lər ve rir. Bü tün bu nailiy yət lə rin qa za nıl ma-
sın da baş re dak tor ki mi Si zin xid mət lə ri niz da nıl maz dır.

Əl bətt  ə, bu mə qa ma yük səl mə yi niz uzun il lər çək di yi niz gər-
gin zəh mə tin bəh rə si, məq səd yön lü fəaliy yə tin nə ti cə si dir. Gənc lik 
il lə rin də ön cə Ba kı Yer li Sə na ye Tex no lo ji Tex ni ku mu nu (1969), 
son ra isə Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin Jur na lis ti ka fa kül-
tə si ni (1974) fərq lən mə dip lo mu ilə bi tir mə yi niz gə lə cək uğur la-
rı nız dan müj də ve rib. Tə lə bə lik il lə rin də yax şı oxu maq la bə ra bər 
ic ti mai iş lər də də fəal lıq gös tər mi si niz.

Əmək fəaliy yə ti nə fəh lə lik lə baş la sa nız da ça lış qan lı ğı nız və 
əzm kar lı ğı nız Si zi mət buat alə min də kor rek tor luq dan baş re dak-
tor və zi fə si nə dək yük səl dib. İş lə di yi niz hər yer də prin si pial və 
mə su liy yət li kadr ki mi ta nın mı sı nız. Oxu cu lar la ün siy yə ti niz də 
ilk kör pü olan “Ab şe ron” qə ze tin də püx tə ləş dik dən son ra da ha nü-
fuz lu mət bu or qan lar da - XX əsr mil li mət buat ta ri xi miz də xü su si 
ye ri olan “Kom mu nist” qə ze tin də, müs tə qil lik döv rü nün ay na sı 
olan “Hə yat”da öz zi ya lı sö zü nü zü de mi si niz. Hər bi və tən pər vər-
lik möv zu sun da yüz lər lə mə qa lə nin müəl li fi , I Qa ra bağ mü ha ri-
bə si nin ve te ra nı sı nız. Qə lə mi ni zin kə sə ri, seç di yi niz möv zu la rın 
ak tual lı ğı Si zi oxu cu la ra sev di rib.

Qə ləm əh li ki mi 1978-ci il dən Azər bay can Jur na list lər Bir li-
yi nin, 2001-ci il dən Ya zı çı lar Bir li yi nin, 2003-cü il dən Mət buat 
Şu ra sı İda rə He yə ti nin üz vü sü nüz. Mət buat da ça lış dı ğı nız ya rım 
əsr lik dövr də xid mət lə ri niz yük sək də yər lən di ri lib. Mil li mət-
buatı mı zın 130 il li yin də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə “Əmək dar jur na list” fəx ri adı na la yiq gö rül müş, 
“Azər bay can” qə ze ti nin 100 il lik yu bi le yin də “Şöh rət” or de ni 
ilə təl tif olun mu su nuz. Siz iki də fə Jur na list lər Bir li yi nin “Qı zıl 
qə ləm” mü ka fa tı nı al mı sı nız. “Yu sif Məm mə də li yev”, “Hər bi 
və tən pər vər lik iş lə rin də xid mə ti nə gö rə”, “Hər bi əmək daş lıq sa hə-
sin də xid mət lə ri nə gö rə” və di gər me dal lar la təl tif olun ma nız da 
qə lə mi ni zə ve ri lən qiy mət dir.

Ta nın mış jur na list, fəal si ya sət çi, baş ve rən pro ses lə rə hə mi şə 
yük sək və tən daş lıq möv qe yin dən ya na şan zi ya lı, YAP üz vü ki mi 
Siz xal qın eti ma dı nı qa za na raq II ça ğı rış dan eti ba rən beş ça ğı rış 
Mil li Məc li sin de pu ta tı man da tı na la yiq gö rül mü sü nüz. Ha zır da 
Mil li Məc li sin Mü da fi ə, təh lü kə siz lik və kor rup si ya ilə mü ba ri zə 
ko mi tə si nin üz vü ki mi qa nun ya ra dı cı lı ğı işi nə la yiq li töh fə ve rir, 
ey ni za man da, par la men tin bey nəl xalq əla qə lə ri nin ge niş lən mə-
sin də ya xın dan iş ti rak edir si niz. İna nı ram ki, bun dan son ra da 
mil li mət buatı mı zın mü tə rəq qi ənə nə lə ri nin in ki şa fı na la yiq li töh-
fə lər ve rə cək, müs tə qil Azər bay can döv lət çi li yi nin möh kəm lən mə si 
yo lun da zən gin təc rü bə ni zi əsir gə mə yə cək si niz.

Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi 70 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik 
edir, ya şı nı zın bu müd rik ça ğın da Si zə uzun ömür, can sağ lı ğı ar-
zu la yır, iş ğal dan azad olun muş doğ ma Ağ da mı nız da ye ni hə ya tın 
tə rən nü mü nə həsr edə cə yi niz ya zı la rı göz lə yir, çox şa xə li fəaliy yə-
ti niz də ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm.

Hör  mət  lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   

Bakışəhəri,10yanvar2021ciil

Hör mət li Ra sim müəl lim!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış po li to loq-
ali mi ana dan ol ma ğı nı zın 70 il li yi mü na si bə ti ilə ürək dən 
təb rik edi rəm.

Siz hə lə gənc ikən ic ti mai və təş ki la ti iş lər də fəal lıq gös-
tər miş, Azər bay can Neft və Kim ya İns ti tu tun da tə lə bə ol-
du ğu nuz il lər də həm də kom so mol ko mi tə sin də ça lış mı sı nız. 
Fəal lı ğı nız diq qət dən kə nar da qal ma yıb, tez lik lə kom so mol 
təş ki la tın da Tə lə bə gənc lər şö bə si nin mü di ri, hə min təş ki la-
tın Mər kə zi Ko mi tə Apa ra tın da mə sul təş ki lat çı və zi fə lə ri nə 
irə li çə kil mi si niz.

Siz el mi fəaliy yə tə də bö yük hə vəs gös tər miş, Kom so mol 
Təş ki la tı Mər kə zi Ko mi tə si ya nın da Ali Kom so mol Mək tə bi-
nin (in di ki Mosk va Hu ma ni tar Uni ver si te ti) as pi ran tu ra sı-
na qə bul olun mu su nuz. El mi araş dır ma la rı nı zı uğur la ba şa 
vu ra raq na mi zəd lik dis ser ta si ya sı mü da fi ə edə rək, fəl sə fə 
elm lə ri na mi zə di alim lik də rə cə si nə la yiq gö rül mü sü nüz. 

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin İc ra Apa ra tın da, son ra Ali So vet də mü şa vir 
ki mi fəaliy yət gös tər miş, 1993-1999-cu il lər də isə pe da qo ji 
fəaliy yət lə məş ğul ol muş, do sent ki mi Ba kı So sial İda rəet-
mə və Po li to lo gi ya İns ti tu tun da po li to lo gi ya el mi ni təd ris 
et mi si niz.

El mi ic ti maiy yə ti miz Si zi 300-dən ar tıq ki ta bın və el mi 
mə qa lə nin müəl li fi  ki mi ta nı yır. Əmək se vər li yi niz diq-
qət dən kə nar da qal ma yıb, “Əmək rə şa də ti nə gö rə” me da lı 
və “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 100 il li yi (1918-
2018)” yu bi ley me da lı ilə təl tif edil mi si niz.

Ötən il lər ər zin də Siz cə miy yət də ge dən pro ses lə rə hə-
mi şə prin si pial və tən daş möv qe yin dən ya na şan zi ya lı ki mi 
ge niş ic ti maiy yə tin rəğ bə ti ni qa zan mı sı nız. Əl də et di yi niz 
nailiy yət lər Si zə Azər bay can Res pub li ka sı nın IV, V və VI 
ça ğı rış Mil li Məc li si nə  seç ki lər də de pu tat man da tı qa zan-
dı rıb. 

Bu gün Siz müs tə qil Azər bay can par la men ti nin de-
pu ta tı ki mi Mil li Məc li sin Bey nəl xalq mü na si bət lər və 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər ko mi tə si nin üz vü, Cə nu bi Af ri ka 
Res pub li ka sı ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu-
nun rəh bə ri, Ru si ya, İs rail, Gür cüs tan, İr lan di ya, Lat vi ya, 
Lit va və Yu na nıs tan la iş çi qrup la rı nın üz vü ola raq par la-
ment dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fı na də yər li töh fə lər ve rir si niz.  
Siz həm də MDB Par la ment lə ra ra sı As samb le ya sın da Mil li 
Məc li sin nü ma yən də he yə ti nin, həm çi nin Mil li Məc li sin və 
Ru si ya Fe de ra si ya sı Fe de ral Məc li si nin iki tə rəfl  i əmək daş lı-
ğı üz rə par la ment lə ra ra sı ko mis si ya nın üz vü ki mi qa nun ve-
ri ci or qa nın bey nəl xalq mü na si bət lə ri nin möh kəm lən mə sin-
də ya xın dan iş ti rak edir si niz.

Hör mət li Ra sim müəl lim! 

Si zi 70 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha sə mi mi 
qəlb dən təb rik edir, ya şı nı zın bu müd rik lik ça ğın da  Si zə 
uzun ömür, möh kəm can sağ lı ğı və iş lə ri niz də ye ni-ye ni  
uğur lar di lə yi rəm. 

 Hör mət lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   
Bakışəhəri,01yanvar2021ciil
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Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, “Şöh rət” or den li əmək dar 
jur na lis ti, ta nın mış ic ti mai xa di mi ana dan ol ma ğı nı zın 70 il li yi 
mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm.

Və tən daş-zi ya lı ki mi keç di yi niz ömür yo lu ilə ta nış ol maq 
üçün on doq quz il dən bə ri ya ra dı cı kol lek ti vi nə baş çı lıq et di yi niz 
“Azər bay can” qə ze ti nə bax maq ki fa yət dir. Mil li Məc li sin or qa nı, 
rəs mi döv lət qə ze ti olan “Azər bay can” bu il lər ər zin də öl kə miz də 
və dün ya da ge dən ic ti mai-si ya si pro ses lə rin güz gü sü nə çev ri lib. 
Azər bay can Kons ti tu si ya sın da təs bit edil miş söz və fi  kir azad lı ğı-
nı rəh bər tu tan bu mət bu or qan öl kə də de mok ra ti ya nın bər qə rar 
olun ma sı na, və tən daş cə miy yə ti nin möh kəm lən mə si nə, mil li men-
ta li te tin qo run ma sı na, to le rant lı ğın in ki şa fı na, və tən pər vər li yin 
təb li ği nə la yiq li töh fə lər ve rir. Bü tün bu nailiy yət lə rin qa za nıl ma-
sın da baş re dak tor ki mi Si zin xid mət lə ri niz da nıl maz dır.

Əl bətt  ə, bu mə qa ma yük səl mə yi niz uzun il lər çək di yi niz gər-
gin zəh mə tin bəh rə si, məq səd yön lü fəaliy yə tin nə ti cə si dir. Gənc lik 
il lə rin də ön cə Ba kı Yer li Sə na ye Tex no lo ji Tex ni ku mu nu (1969), 
son ra isə Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin Jur na lis ti ka fa kül-
tə si ni (1974) fərq lən mə dip lo mu ilə bi tir mə yi niz gə lə cək uğur la-
rı nız dan müj də ve rib. Tə lə bə lik il lə rin də yax şı oxu maq la bə ra bər 
ic ti mai iş lər də də fəal lıq gös tər mi si niz.

Əmək fəaliy yə ti nə fəh lə lik lə baş la sa nız da ça lış qan lı ğı nız və 
əzm kar lı ğı nız Si zi mət buat alə min də kor rek tor luq dan baş re dak-
tor və zi fə si nə dək yük səl dib. İş lə di yi niz hər yer də prin si pial və 
mə su liy yət li kadr ki mi ta nın mı sı nız. Oxu cu lar la ün siy yə ti niz də 
ilk kör pü olan “Ab şe ron” qə ze tin də püx tə ləş dik dən son ra da ha nü-
fuz lu mət bu or qan lar da - XX əsr mil li mət buat ta ri xi miz də xü su si 
ye ri olan “Kom mu nist” qə ze tin də, müs tə qil lik döv rü nün ay na sı 
olan “Hə yat”da öz zi ya lı sö zü nü zü de mi si niz. Hər bi və tən pər vər-
lik möv zu sun da yüz lər lə mə qa lə nin müəl li fi , I Qa ra bağ mü ha ri-
bə si nin ve te ra nı sı nız. Qə lə mi ni zin kə sə ri, seç di yi niz möv zu la rın 
ak tual lı ğı Si zi oxu cu la ra sev di rib.

Qə ləm əh li ki mi 1978-ci il dən Azər bay can Jur na list lər Bir li-
yi nin, 2001-ci il dən Ya zı çı lar Bir li yi nin, 2003-cü il dən Mət buat 
Şu ra sı İda rə He yə ti nin üz vü sü nüz. Mət buat da ça lış dı ğı nız ya rım 
əsr lik dövr də xid mət lə ri niz yük sək də yər lən di ri lib. Mil li mət-
buatı mı zın 130 il li yin də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə “Əmək dar jur na list” fəx ri adı na la yiq gö rül müş, 
“Azər bay can” qə ze ti nin 100 il lik yu bi le yin də “Şöh rət” or de ni 
ilə təl tif olun mu su nuz. Siz iki də fə Jur na list lər Bir li yi nin “Qı zıl 
qə ləm” mü ka fa tı nı al mı sı nız. “Yu sif Məm mə də li yev”, “Hər bi 
və tən pər vər lik iş lə rin də xid mə ti nə gö rə”, “Hər bi əmək daş lıq sa hə-
sin də xid mət lə ri nə gö rə” və di gər me dal lar la təl tif olun ma nız da 
qə lə mi ni zə ve ri lən qiy mət dir.

Ta nın mış jur na list, fəal si ya sət çi, baş ve rən pro ses lə rə hə mi şə 
yük sək və tən daş lıq möv qe yin dən ya na şan zi ya lı, YAP üz vü ki mi 
Siz xal qın eti ma dı nı qa za na raq II ça ğı rış dan eti ba rən beş ça ğı rış 
Mil li Məc li sin de pu ta tı man da tı na la yiq gö rül mü sü nüz. Ha zır da 
Mil li Məc li sin Mü da fi ə, təh lü kə siz lik və kor rup si ya ilə mü ba ri zə 
ko mi tə si nin üz vü ki mi qa nun ya ra dı cı lı ğı işi nə la yiq li töh fə ve rir, 
ey ni za man da, par la men tin bey nəl xalq əla qə lə ri nin ge niş lən mə-
sin də ya xın dan iş ti rak edir si niz. İna nı ram ki, bun dan son ra da 
mil li mət buatı mı zın mü tə rəq qi ənə nə lə ri nin in ki şa fı na la yiq li töh-
fə lər ve rə cək, müs tə qil Azər bay can döv lət çi li yi nin möh kəm lən mə si 
yo lun da zən gin təc rü bə ni zi əsir gə mə yə cək si niz.

Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi 70 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik 
edir, ya şı nı zın bu müd rik ça ğın da Si zə uzun ömür, can sağ lı ğı ar-
zu la yır, iş ğal dan azad olun muş doğ ma Ağ da mı nız da ye ni hə ya tın 
tə rən nü mü nə həsr edə cə yi niz ya zı la rı göz lə yir, çox şa xə li fəaliy yə-
ti niz də ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm.

Hör  mət  lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   

Bakışəhəri,10yanvar2021ciil

Hör mət li Ra sim müəl lim!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış po li to loq-
ali mi ana dan ol ma ğı nı zın 70 il li yi mü na si bə ti ilə ürək dən 
təb rik edi rəm.

Siz hə lə gənc ikən ic ti mai və təş ki la ti iş lər də fəal lıq gös-
tər miş, Azər bay can Neft və Kim ya İns ti tu tun da tə lə bə ol-
du ğu nuz il lər də həm də kom so mol ko mi tə sin də ça lış mı sı nız. 
Fəal lı ğı nız diq qət dən kə nar da qal ma yıb, tez lik lə kom so mol 
təş ki la tın da Tə lə bə gənc lər şö bə si nin mü di ri, hə min təş ki la-
tın Mər kə zi Ko mi tə Apa ra tın da mə sul təş ki lat çı və zi fə lə ri nə 
irə li çə kil mi si niz.

Siz el mi fəaliy yə tə də bö yük hə vəs gös tər miş, Kom so mol 
Təş ki la tı Mər kə zi Ko mi tə si ya nın da Ali Kom so mol Mək tə bi-
nin (in di ki Mosk va Hu ma ni tar Uni ver si te ti) as pi ran tu ra sı-
na qə bul olun mu su nuz. El mi araş dır ma la rı nı zı uğur la ba şa 
vu ra raq na mi zəd lik dis ser ta si ya sı mü da fi ə edə rək, fəl sə fə 
elm lə ri na mi zə di alim lik də rə cə si nə la yiq gö rül mü sü nüz. 

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin İc ra Apa ra tın da, son ra Ali So vet də mü şa vir 
ki mi fəaliy yət gös tər miş, 1993-1999-cu il lər də isə pe da qo ji 
fəaliy yət lə məş ğul ol muş, do sent ki mi Ba kı So sial İda rəet-
mə və Po li to lo gi ya İns ti tu tun da po li to lo gi ya el mi ni təd ris 
et mi si niz.

El mi ic ti maiy yə ti miz Si zi 300-dən ar tıq ki ta bın və el mi 
mə qa lə nin müəl li fi  ki mi ta nı yır. Əmək se vər li yi niz diq-
qət dən kə nar da qal ma yıb, “Əmək rə şa də ti nə gö rə” me da lı 
və “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 100 il li yi (1918-
2018)” yu bi ley me da lı ilə təl tif edil mi si niz.

Ötən il lər ər zin də Siz cə miy yət də ge dən pro ses lə rə hə-
mi şə prin si pial və tən daş möv qe yin dən ya na şan zi ya lı ki mi 
ge niş ic ti maiy yə tin rəğ bə ti ni qa zan mı sı nız. Əl də et di yi niz 
nailiy yət lər Si zə Azər bay can Res pub li ka sı nın IV, V və VI 
ça ğı rış Mil li Məc li si nə  seç ki lər də de pu tat man da tı qa zan-
dı rıb. 

Bu gün Siz müs tə qil Azər bay can par la men ti nin de-
pu ta tı ki mi Mil li Məc li sin Bey nəl xalq mü na si bət lər və 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər ko mi tə si nin üz vü, Cə nu bi Af ri ka 
Res pub li ka sı ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu-
nun rəh bə ri, Ru si ya, İs rail, Gür cüs tan, İr lan di ya, Lat vi ya, 
Lit va və Yu na nıs tan la iş çi qrup la rı nın üz vü ola raq par la-
ment dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fı na də yər li töh fə lər ve rir si niz.  
Siz həm də MDB Par la ment lə ra ra sı As samb le ya sın da Mil li 
Məc li sin nü ma yən də he yə ti nin, həm çi nin Mil li Məc li sin və 
Ru si ya Fe de ra si ya sı Fe de ral Məc li si nin iki tə rəfl  i əmək daş lı-
ğı üz rə par la ment lə ra ra sı ko mis si ya nın üz vü ki mi qa nun ve-
ri ci or qa nın bey nəl xalq mü na si bət lə ri nin möh kəm lən mə sin-
də ya xın dan iş ti rak edir si niz.

Hör mət li Ra sim müəl lim! 

Si zi 70 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha sə mi mi 
qəlb dən təb rik edir, ya şı nı zın bu müd rik lik ça ğın da  Si zə 
uzun ömür, möh kəm can sağ lı ğı və iş lə ri niz də ye ni-ye ni  
uğur lar di lə yi rəm. 

 Hör mət lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   
Bakışəhəri,01yanvar2021ciil
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MÜŞAHİDƏ

QazaxıstanRespublikasında
keçirilmişparlamentseçkilərində
iştiraketməküçünAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininde
putatıArzuNağıyevcariilyanva
rın7dən14dəkMDBParlament
lərarasıAssambleyasıMüşahidə
MissiyasınıntərkibindəAstana
şəhərindəsəfərdəolmuşdur.
Seçkidənbirgünəvvəlyanvar
ayının9danümayəndəheyəti
seçkilərdəiştirakedənQazaxısta
nınXalqDemokratik,Adal,Xalq,
NurOtan,AkJolpartiyalarının
nümayəndələriiləgörüşlərkeçir
mişdir.
Yanvarın10daisəseçkiprose

sisakitkeçdi,hərhansıbircid
diqanunpozuntusumüşahidə
edilmədi.Seçkiprosesipandemiya
rejiminintələblərinəuyğunforma
datəşkilolunmuşdu.
MDBPAAnınMüşahidəMis

siyasıyanvarın11dəsaat15:00da
müşahidələrinyekunlarıbarədə
mətbuatkonfransıkeçirərəkmüşa
hidəapardıqlarıseçkiməntəqələ
rindəqanunpozuntusununqeydə

alınmadığınıvəsəsverməprosesi
ninseçkiqanunvericiliyinəuyğun

keçirildiyinibəyanetdilər.
MərkəziSeçkiKomissiyasının

yekunnəticəsinəgörəNurOtan
Partiyası71,09%səstoplayaraq
qalibgəldi.Ümumiyyətlə,parla
mentdəNurOtan76yer,AkJol
12yer,XalqPartiyasıisə10yer
qazandı.
Qeydedəkki,ArzuNağıyev

QazaxıstanvəAzərbaycanKİVlə
rinəseçki,AzərbaycanQazaxıstan
dostluqmünasibətləriiləbağlı
açıqlamavəmüsahibələrver
mişdir.Bildirəkki,səfərçərçivə
sindəyanvarayının14dəAstana
şəhərindəBeynəlxalqTürkAka
demiyasındaqazaxdilindəQara
bağhaqqındakitablarıntəqdimatı
keçirildi.Təqdimatmərasimində
çıxışedənlərkitablarınvacibliyini,
türkdünyasınınməlumatlandı
rılmasıbaxımındanəhəmiyyətini
qeydetdilər.

Qazaxıstanda parlament seçkiləri
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Məlumdurki,2020ciilinokt
yabrındaQırğızıstandakeçirilən
parlamentseçkilərindəməğlubolan
partiyalarınnümayəndələriküçələrə
çıxmış,etirazçılarseçkilərinləğvini
vətəkrarseçkilərinkeçirilməsinitələb
etmişdilər.QırğızıstanMərkəziSeçki
Komissiyasıdaölkədəoktyabrın4ü
keçirilənseçkilərinnəticələrinitanıma
mışdı.
Bişkekdəqarşıdurmalarınbaşver

məsinəticəsindəQırğızıstanPreziden
tiSooronbayJeenbekovistefayaget
məkbarədəqərarqəbuletdi.Bunun
ardıncaQırğızıstanMSKsı2021ciil
yanvarayının10nanövbədənkənar
prezidentseçkilərivəölkəninidarəet
məformasınımüəyyənləşdirməküçün
referendumtəyinetdi.
BizTürkdilliÖlkələrinParlament

Assambleyasınınmüşahidəmissiya
sıolaraqbuseçkilərdəiştiraketdik
vəseçkigünüçoxsaylıməntəqələrdə
müşahidəapardıq.Seçkilərdəfəallıq
oqədəryüksəkolmasada,ayrıayrı
məntəqələrdəseçkilərintəşkiliyüksək
səviyyədəidi.Seçiciləriniradəsiniən
gəlləyəcəkhərhansıqanunpozuntula
rıilərastlaşmadıq.Buseçkilərinuzun
illərinsiyasisabitsizliyindəntəngə
gəlmişvətəndaşlarüçünyeniümid
yaratmasıgözlənilirdi.

Seçkidə18namizədyarışırdıvə
seçkibülletenindəsoyadlarəlif asırası
ilədeyil,püşkatmayoluiləsıralanır
dı.Buradafavoritolaraqprezident
səlahiyyətiniicraedənBaşnazirSadır
Japarovgöstərilirdivəonuntəbliğatının
başqalarındandahagenişmasştabda
aparıldığısezilirdi.2020ciilnoyabrın
14dəJaparovseçkidəiştiraketdiyinə
görəPrezidentvəBaşnazirsəlahiyyət
lərindənimtinaetmişdi.Nümayəndə
heyətimizseçkiməntəqələrindəəhalinin
müxtəliftəbəqələriiləgörüşərkənhiss
olunurduki,hamısınınistəyibiranöncə
Qırğızıstanınsabitliyəqovuşmasıidi.
SeçkigünüTürkPAmüşahidəmis

siyasıolaraqATƏTPAnınvəMDB
PAAnınmüşahidəmissiyasınınüzvləri
ilədəgeniştərkibdəgörüşlərimizoldu
vəseçkiləringedişini,səsvermənin
detallarınımüzakirəetdik.Gəldiyimiz
əsasqənaətondanibarətidiki,seçkilər
demokratik,şəfaf,ciddiqanunpozun
tularınınolmadığıbirşəraitdəkeçirilir.
Seçkilərinilkinnəticəsindədəhər

hansısürprizbaşvermədi.SadırJapa
rov79%səsləqalibgəldi.İkinciyeri
7%əyaxınsəsləAdaxanMamudarov
qazandı.Namizədlərinbirqismiseçki
ninnəticələrinitanımaqdanimtinaetsə
lərdə,MərkəziSeçkiKomissiyasıSadır
Japarovunqələbəsinitəsdiqlədi.

Buradaölkəninidarəetməforma
sıiləbağlıəhalinintövsiyəxarakterli
rəyiniöyrənməkməqsədiiləkeçirilən
referendumdaciddisiyasiəhəmiyyət
daşıyırdı.Referendumüçünnəzərdə
tutulanbülletendəprezidentrespubli
kasınıvəyaparlamentrespublikasını
dəstəkləyənlərinvəyaxudheçbirini
dəstəkləməyənlərinmövqeyinimüəy
yənləşdirməkdüşünülürdü.Nəticəqır
ğızxalqınınçoxluğutərəfindənprezi
dentlirespublikaidarəetməformasının
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önəmliyertuturlar.Gələcəkdəölkələri
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Qırğızıstan sabitlik tərəfdarıdır

Fazil Mustafa
MilliMəclisinMədəniyyət
komitəsisədrininmüavini,
fəlsəfəüzrəfəlsəfədoktoru
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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:

 Dün  ya  da nə qə  dər ki  tab var be  lə, 
Ça  lı  şıb-vu  ru  şub gə  tir  dim ələ. 
Oxu  dum, oxu  dum, son  ra da var  dım, 
Hər dür  lü xə  zi  nə  dən min dürr çı  xar  dım.

Əsərlərindənməlumolurki,
NizamiMüsəlmanİntibahınınəsas
dilləriolanərəbvəfarsdilləriniöz
anadilitürkcəqədərdərindənbil

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:

Şeir  dən uca  lıq um  ma dün  ya  da, 
Çün  ki Ni  za  miy  lə qur  tar  dı o da.

Əlbətə,buradahəmsəmimibir
ərk,həmdədoğmaövladadüzgün
yolgöstərməkistəyivar.

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;nəqədərHəyatidirsə,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

Nizami Cəfərov
MilliMəclisindeputatı,akademik

Türkü və türklüyü fars dilində 
tərənnüm edən dahi Nizami

Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvinin 880 il-
lik yubileyi münasibəti ilə 2021-ci ili Azərbaycanda 
“Nizami İli” elan etmişdir.
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məl!)poemasınınidealqəhrəmanı

Nizami Cəfərov
MilliMəclisindeputatı,akademik

Türkü və türklüyü fars dilində 
tərənnüm edən dahi Nizami

Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvinin 880 il-
lik yubileyi münasibəti ilə 2021-ci ili Azərbaycanda 
“Nizami İli” elan etmişdir.
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“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

vəhökmdarın“türkdiliyaraşmaz
şahnəslimizə,əskiklikgətirərtürk
dilibizə”sözlərimüqabilində“qan
vurdubeynimə,əsdidodağım”
deyir.Şairinbeləbirreaksiyaver
məsininizamişünaslaronunhəm
anadilinəehtiramınınifadəsisa
yır,həmdətürkcəəsərləryazmış
olduğuqənaətinəgəlirlər.Ancaq
təəssüfki,indiyəqədərNizaminin
türkcəheçbirəsəritapılmamışdır.
DahiAzərbaycanşairi,mütə

fəkkiri1209cuildəGəncədəvəfat
etmişdir.Onunməzarıyüzillər
boyumüqəddəssayılmış,yalnız
Azərbaycandandeyil,dünyanın
həryerindənŞeyxNizamininzi
yarətinəgəlmişlər.Dəfnolunduğu
yerdəşairinadınalayiqmöhtəşəm
məqbərəucaldılmışdır.

BugünNizami
dünyanınnüfuzlu
elmvəmədəniyyət
mərkəzlərindəən
müxtəlifbaxımlardan
öyrənilirki,həmin
mərkəzləriçərisində
OksfordUniversiteti
nəzdindəakademik
NərgizPaşayevanın
təşəbbüsü(vərəh
bərliyi)iləyaradılmış
NizamiGəncəviadına

AzərbaycanvəQafqazşünaslıqEl
miMərkəzixüsusiəhəmiyyətkəsb
etməkdədir.
Ömrüboyudoğmaşəhərindən

kənaraçıxmayanNizamiGəncəvi
əsərlərininnadirəlyazmanüsxələ
riBakı,Təbriz,Tehran,Daşkənd,
İstanbul,Qahirə,Dehli,Moskva,
SanktPeterburq,Paris,London
vəs.kitabxana,muzey,əlyazma
fondlarındaənqiymətliincilər
kimiqorunubsaxlanılırki,buda
azərbaycanlışairmütəfəkkirin
dünyaşöhrətininəyanigöstərici
sidir.Neçəyüzillərdirki,huma
nizm,sülh,həmrəylik,aliinsani
hisslərtəbliğedənNizamidühası
bəşəriyyətəruh,mənəvigüc,enerji
verir.
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kimitəqdim(vətərənnüm!)etməsi
təsadüfideyil.Heçbirİranşairi
dahiyunansərkərdəsinəbucür
münasibətgöstərməzdi.Türklər
arasındaisəNizamiyəqədərkimin
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
ədəbimissiyasını)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

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?”

Ömrüboyudoğmaşəhərindənkənaraçıxma
yanNizamiGəncəviəsərlərininnadirəlyazma
nüsxələriBakı,Təbriz,Tehran,Daşkənd,İstan
bul,Qahirə,Dehli,Moskva,SanktPeterburq,
Paris,Londonvəs.kitabxana,muzey,əlyazma
fondlarındaənqiymətliincilərkimiqorunub
saxlanılırki,budaazərbaycanlışairmütəfək
kirindünyaşöhrətininəyanigöstəricisidir.
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dır”.
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səmimimünasibətləriolmuşdur.
“Sirlərxəzinə”sindənsonraqələ
məaldığıikincipoemasını“Xos
rovvəŞirin”iAtabəyMəhəmməd
CahanPəhləvanagöndərmiş,onun
ölümündənsonrataxtaçıxanQızıl
Arslanşairləgörüşübehtiraməla
mətiolaraqGəncəyaxınlığındakı
Həmdünyanadlıkəndionabağış
lamışdı.“Yeddigözəl”iisəƏləd
dinKörpəArslanahəsretmişdi.
Nizamininşairlikqüdrətindən

xəbərdarolanŞirvanhökmdarıI
Axsitanşairə“LeylivəMəcnun”
mövzusundabirəsəryazmağısifa
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yır,həmdətürkcəəsərləryazmış
olduğuqənaətinəgəlirlər.Ancaq
təəssüfki,indiyəqədərNizaminin
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BugünNizami
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elmvəmədəniyyət
mərkəzlərindəən
müxtəlifbaxımlardan
öyrənilirki,həmin
mərkəzləriçərisində
OksfordUniversiteti
nəzdindəakademik
NərgizPaşayevanın
təşəbbüsü(vərəh
bərliyi)iləyaradılmış
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əsərlərininnadirəlyazmanüsxələ
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nizm,sülh,həmrəylik,aliinsani
hisslərtəbliğedənNizamidühası
bəşəriyyətəruh,mənəvigüc,enerji
verir.
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cuddur:“Şahnamə”dəfarsdilini
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şafetmişfilolojielmlərdənsayılır
ki,onuntəşəkkülüüçünilknövbə
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tels,A.Y.Krımskikiminəhənglə
rinəminnətdarolsaqda,sonrakı
dövrlərdəhəminelminhüdudları
nıngenişlənməsində,problemləri
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nicoğrafiyanıngenişpanoramını
verən,Nizamininmillikimliyi,ya
radıcılığınıngenezisi,tipologiyası,
əsasideyaları(vəidealları)barədə
müfəssəltəsəvvürformalaşdıran
M.Ə.Rəsulzadəyazır:“Gözəlilə
böyüyətürk,gözəllikiləböyüklüyə
türklük,gözəlvəböyüksözətürk
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BİRLİK

44günlükVətənMüharibəsin
dəkitarixizəfərimizAzərbaycanın
beynəlxalqsəviyyədətanınmış
sərhədlərinivəərazibütövlüyünü
təminetməklədövlətçiliktariximi
zəqızılhərfərləəbədihəkkoldu.
BumüharibədəqəhrəmanAzər
baycanOrdusuhörmətliPrezi
dent,müzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyialtın
dadoğmatorpaqlarımızı30illik
düşmənişğalındanazadedərək
xalqımızıngücünü,dövlətimizin
qüdrətini,ölkəmizdəformalaşmış
iqtidarxalqordubirliyinidünyaya
nümayişetdirdi.AliBaşKoman
danınbirlikvəgücrəmzinəçevri
lən“dəmiryumruğu”düşmənin
uzunillərərzindəformalaşdırdığı
hərbi,siyasi,ideolojidayaqlarını
vətexnikipotensialınıqısamüd

dətdədarmadağınetdi.
VətənMüharibəsigünlərində

ölkəQHTləridəAzərbaycanxal
qıiləbirlikdədöyüşənordumuza
əlindəngələndəstəyiverdilər,
AliBaşKomandanınətrafında
yumruqkimibirləşərəkdüşmə
ninrakethücumlarınaməruz
qalancəbhəyanıbölgələrimizdə
əhaliyətibbi,psixolojiyardım
largöstərdilər,şəhidailələrinivə
qaziləridaimdiqqətdəsaxladılar,
düşmənininformasiyatəxribat
larınaqarşıözüzvlərinivəjurna
listqurumlarınısəfərbəretdilər.
AzərbaycanQHTləriErmənis
tanıntörətdiyibeynəlxalqcina
yətlərləbağlımüxtəlifölkələrəvə
beynəlxalqtəşkilatlaraçoxsaylı
müraciətlərünvanladılar,buci
nayətlərinbütünspektriniəhatə

edənçeşidlihesabatlarhazırlaya
raqonlarıdünyaictimaiyyətinə
təqdimetdilər.
44günlükVətənMüharibəsi

təkcədöyüşmeydanlarındaapa
rılmırdı,düşməntəkcəsavaşda
məğlubolmurdu.VətənMühari
bəsihəmdəsiyasi,informasiyavə
diplomatiyameydanındagedirdi,
bumüharibəbəzəndöyüşmeyda
nındakıkimişiddətliolurdu.Bü
tüncəbhələrdəeynivaxtavuruşan
AliBaşKomandanErmənistanın
maraqlarınıbirtərəfiqaydada
müdafiəedənbirçoxölkələrin,
beynəlxalqtəşkilatlarınvədün
yanınaparıcımediaqurumlarının
açıqhücumlarının,görünməmiş
dərəcədətəzyiqlərininvətəxri
batlarınınqarşısınıuğurlaalmağa
vəonlarızərərsizləşdirməyənail
oldu,döyüşdəəldəetdiyimizmöh
təşəmqələbənimasadatamolaraq
qorumağıbacardı.
İnformasiyasahəsindəvəsiyasi

cəbhədədövlətimizinapardığı
mübarizədəQHTsektorudaya
xındaniştirakedərəkbaşverənbü
tünhadisələrəvaxtındavəadekvat
münasibətbildirdi.Sentyabrın
27dənbaşlayaraqErmənistanın
hərbisiyasirəhbərliyininölkəmizə
qarşıtörətdiyibütüncinayətlərlə
bağlıQHTlərBMT,ATƏT,Avro
paŞurası,Avropaİtifaqı,İslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatı,YUNİSEF,
YUNESKObaşdaolmaqladün
yanınbütünaparıcıbeynəlxalq
təşkilatlarına,onlarınparlament
assambleyalarına,ATƏTinMinsk
qrupununhəmsədrölkələrinin
rəhbərlərinə,ocümlədənUşaqları
XilasetməBeynəlxalqTəşkilatına,
“Beynəlxalqamnistiya”(“Amnesty

Azay Quliyev
MilliMəclisindeputatı,AzərbaycanRespublikasının
PrezidentiyanındaQHTlərəDövlətDəstəyiŞurasınınsədri,
siyasielmlərüzrəfəlsəfədoktoru

Vətən Müharibəsində QHT-lərin  
fəaliyyəti və qarşıda duran vəzifələr



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

vətörətdiyidigərhüquqpozun
tularıiləəlaqədar22
kollektivvə16fərdi
olmaqla38müraciət
göndərildi.
VətənMüharibəsi

dövründəQHTsekto
rununəsasfəaliyyətis
tiqamətlərindənbiridə
Ermənistanınbeynəl
xalqkonvensiyalarla
qadağanolunmuşsilah,qadağanolunmuşsilah,
sursatlardanistifadə

hazırlandı.Onların10umilli,3ü bisininazadsözüboğmaqməqsədi
iləErmənistanAzərbay

canmünaqişəsini
obyektivişıqlandıran
beynəlxalqmedia
orqanlarınavəjurna
listlərəqarşıtəhdid
vətəzyiqlərihaqqında
hesabat;
7.Ermənivanda

lizmifaktlarındiliilə:
Azərbaycanındini,tarixiAzərbaycanındini,tarixi
vəmədəniabidələrinin
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Ermənistantərəfindəndağıdılması
vətəhqirolunmasıfaktlarınadair
hesabat;
8.ErmənistanınAzərbaycan

ərazilərindətörətdiyiekolojiterror
vəbeynəlxalqneftqazxətlərinin
qəsdənhədəfəalınmasıhaqqında
hesabat;
9.Ermənistantərəfindənxarici

ölkələrdəngətirilənmuzdluların
vəterrorçularınAzərbaycanaqarşı
döyüşlərdəistifadəsihaqqında
hesabat;

10.Ermənistanınazərbaycanlı
hərbiəsirlərəqarşıpisrəftarıvə
onlaraverdiyiişgəncələrhaqqında
hesabat;
11.ErmənistanvəAzərbaycan

arasındahərbimünaqişəbarədə
hesabat(Fransa);
12.“Mülküəhaliatəşaltında!”

adlıhesabat(BöyükBritaniya);
13.Ermənistantərəfindəndinc

əhalininqətləyetirilməsivəəm
laklarınındağıdılmasıhaqqında
hesabat(Litva).
Ümidedirəmki,QHTlər

tərəfindənhazırlananbuhesa
batlarErmənistanınhərbisiyasi
rəhbərliyinintörətdiyibeynəlxalq

cinayətlərhaqqındadünyaicti
maiyyətininməlumatlandırılmasın
damühümroloynamaqdadavam
edəcək.Bundanbaşqainanıramki,
30ilişğalaltındasaxlanmıştorpaq
larımızdakıermənivandalizminə
qarşıqurulacaqbeynəlxalqməh
kəmədəvətəzminatdavalarında
digərdəlillərləyanaşı,buhesabat
lardaəksolunmuşfaktlardanda
istifadəediləcək.
Təqdirəlayiqhaldırki,Azər

baycanadəymişmaddivəmənəvi

ziyanınhesablanmasıüzrədövləti
miztərəfindənyaradılmışfaktaraş
dırıcıkomissiyayaqeyrihökumət
təşkilatlarınınnümayəndələrinin,
ocümlədən“Ermənivandalizmi
faktlarındiliilə:Azərbaycanındini,
tarixivəmədəniabidələrininEr
mənistantərəfindəndağıdılmasıvə
təhqirolunmasıfaktlarınadairhe
sabat”ınmüəllifi,AzərbaycanTarix
vəMədəniyyətAbidələriniMüda
fiəTəşkilatıİctimaiBirliyininsədri
Faiqİsmayılovdacəlbedilib.Bu
faktınözüAzərbaycanaqarşıErmə
nistantərəfindəntörədilənçoxsay
lıcinayətlərhaqqındaQHTlərin
hazırladığıhesabatlaradövlətimiz

tərəfindənverilənyüksəkqiymət
kimidəyərləndirilməlidir.
VətənMüharibəsidövründə

QHTsektorununüzərinədüşən
əsasvəzifələrdənbiridəmüharibə
dəbirbaşaiştiraketməkləyanaşı,
əsgərlərəvəəsgərailələrinəyardım
etmək,cəbhəyanıəhaliiləyaxından
işləmək,millibirliyinvəhəmrəylin
dahadagüclənməsinətöhfəver
mək,informasiyamüstəvisində,xü
susiləsosialşəbəkələrdədüşmənin
dezinformasiyalarınınvətəxribat

larınınvaxtındaqarşısınıalmaqdan
ibarətidi.BuməqsədləQHTlərin
təşkiletdiyi“Əsgərəpay”,“Əsgər
ailələrinədəstəkolaq”,“100əsgərə
100sovqat”,“100əsgərə100mək
tub”,“Orduyadəstək”adlıaksiya
vəictimaikampaniyalarıayrıca
qeydetməkistərdim.Bukampa
niyalarçərçivəsindəəsgərlərüçün
ərzaq,istigeyimlər,tibbivədigər
zəruriləvazimatlaralınıb,tanın
mışşəxslərin,sadəvətəndaşların
ürəksözləri,arzularıcəbhədəolan
əsgərlərimizəməktubformasında
çatdırılıb.
QHTfəallarıdüşməninsosial

şəbəkələrvədigərvasitələrləAzər

baycanaqarşıaparmağaçalışdığı
informasiyatəxribatlarının,milliet
nikzəmindətörətməkistədiyifitnə
karlıqlarınqarşısınınalınmasında
damühümişlərgörmüşlər.Onların
birçoxudüşməningecəgündüz
raketvəartilleriyaatəşinəməruz
qoyduğuTərtər,Gəncə,Goran
boy,Mingəçevir,Bərdə,Ağcabədi,
Ağdam,Beyləqan,Füzuliəhalisiilə
birlikdəolmaqlasakinlərəpsixoloji
yardımetmiş,dağıntıvətələfatları
mızınqisasınıdüşməndənartıqla

masıiləalanordumuzunqüdrətinə
inamındahadaartmasınaçalışmış,
buistiqamətdəmətbuatdaçoxsay
lıçıxışlaretmişlər.Qeyrihökumət
təşkilatlarınınəsgər,gizirvəza
bitlərimizi,həmçininşəhidlərimizin
vəhərbçilərinailələrinidaimdiqqət
mərkəzindəsaxlaması,onlaramad
divəmənəvidəstəkgöstərməsi
mühümictimaivəmənəviəhəmiy
yətkəsbetmişdir.
Sondaisəpostkonfiktdövründə

QHTsektorununqarşısındaduran
birsıravəzifələrhaqqındadafikir
lərimibölüşməkistərdim.

Bi rin ci,VətənMüharibəsində
olduğukimipostkonfiktdövründə

dəxalq,cəmiyyətvədövlətolaraq
millibirliyimizivəhəmrəyliyimizi
qoruyubsaxlamalı,bubirliyipoz
maqistəyənlərəqarşıgüzəştsizvə
adekvatmünasibətbildirməliyik.
BuişdəQHTləryenədəöncülsıra
daolmalıdırlar.

İkin ci, Ermənistanıntörətdi
yicinayətlərhaqqındahazırlanan
hesabatlarınxariciölkələrdəvə
beynəlxalqtəşkilatlardayayılması,
onlarınmövzularınauyğunictimai
dinləmələrin,müzakirələrinvətəd

birlərintəşkiliçoxönəmlidir.Ermə
nistanınölkəmizəqarşıyeniinfor
masiyasavaşınabaşlamasıfonunda
QHTlərinbusahədəfəaliyyətinin
dahadaartırılmasınavətamsəfər
bərolmasınaciddiehtiyacvar.

Üçün cü,BöyükqayıdışvəQara
bağquruculuğuprosesindəQHT
lərdəfəalolmalı,özsəlahiyyətləri
çərçivəsindəmüxtəliflayihələr
hazırlayaraqyerlivəxaricitərəfdaş
larıcəlbetməkləbuvacibməsələdə
dövlətəictimaidəstəyitəminetmə
lidirlər.

Dör dün cü,Qarabağdaölkə
mizinkonstitusiyasıvəqanunları
çərçivəsindəermənilərləazərbay

canlılarınbirgəyaşayışınıtəmin
etmək,inamvəetimadmühiti
yaratmaqüçünQHTlərinictimai
təşəbbüslərləçıxışetməsiməqsədə
müvafiqdir.

Be şin ci,6ölkəniəhatəedənRe
gionalƏməkdaşlıqPlatformasının
yaradılması,buölkələrarasında
nəqliyyatinfrastrukturununvəiqti
sadiəlaqələrinbərpasıvəinkişafına
dairhörmətliPrezidentimizcənab
İlhamƏliyevinirəlisürdüyütəşəb
büsündəstəklənməsi;buistiqa

mətdəregionölkələrininvətəndaş
cəmiyyətiinstitutlarınıniştirakıilə
müvafiqlayihələrinhəyatakeçiril
məsixüsusiaktuallıqkəsbedir.
Əminəmki,xalqvədövlətolaraq

hörmətliPrezidentimiz,müzəfərAli
BaşKomandancənabİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləərazibütövlüyümüzü
bərpaetdiyimizkimi,Qarabağınye
nidənqurulmasıvəsoydaşlarımızın
özdoğmatorpaqlarınatəhlükəsiz
şəraitdəqayıtmasımissiyasınıda
uğurlayerinəyetirəcəkvəqarşı
mızdadurandigərvacibvəzifələrin
öhdəsindəndəlayiqincəgələcəyik.
Bumüqəddəsişdədövlətimizəvə
xalqımızauğurlararzulayıram.
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Ermənistantərəfindəndağıdılması
vətəhqirolunmasıfaktlarınadair
hesabat;
8.ErmənistanınAzərbaycan

ərazilərindətörətdiyiekolojiterror
vəbeynəlxalqneftqazxətlərinin
qəsdənhədəfəalınmasıhaqqında
hesabat;
9.Ermənistantərəfindənxarici

ölkələrdəngətirilənmuzdluların
vəterrorçularınAzərbaycanaqarşı
döyüşlərdəistifadəsihaqqında
hesabat;

10.Ermənistanınazərbaycanlı
hərbiəsirlərəqarşıpisrəftarıvə
onlaraverdiyiişgəncələrhaqqında
hesabat;
11.ErmənistanvəAzərbaycan

arasındahərbimünaqişəbarədə
hesabat(Fransa);
12.“Mülküəhaliatəşaltında!”

adlıhesabat(BöyükBritaniya);
13.Ermənistantərəfindəndinc

əhalininqətləyetirilməsivəəm
laklarınındağıdılmasıhaqqında
hesabat(Litva).
Ümidedirəmki,QHTlər

tərəfindənhazırlananbuhesa
batlarErmənistanınhərbisiyasi
rəhbərliyinintörətdiyibeynəlxalq

cinayətlərhaqqındadünyaicti
maiyyətininməlumatlandırılmasın
damühümroloynamaqdadavam
edəcək.Bundanbaşqainanıramki,
30ilişğalaltındasaxlanmıştorpaq
larımızdakıermənivandalizminə
qarşıqurulacaqbeynəlxalqməh
kəmədəvətəzminatdavalarında
digərdəlillərləyanaşı,buhesabat
lardaəksolunmuşfaktlardanda
istifadəediləcək.
Təqdirəlayiqhaldırki,Azər

baycanadəymişmaddivəmənəvi

ziyanınhesablanmasıüzrədövləti
miztərəfindənyaradılmışfaktaraş
dırıcıkomissiyayaqeyrihökumət
təşkilatlarınınnümayəndələrinin,
ocümlədən“Ermənivandalizmi
faktlarındiliilə:Azərbaycanındini,
tarixivəmədəniabidələrininEr
mənistantərəfindəndağıdılmasıvə
təhqirolunmasıfaktlarınadairhe
sabat”ınmüəllifi,AzərbaycanTarix
vəMədəniyyətAbidələriniMüda
fiəTəşkilatıİctimaiBirliyininsədri
Faiqİsmayılovdacəlbedilib.Bu
faktınözüAzərbaycanaqarşıErmə
nistantərəfindəntörədilənçoxsay
lıcinayətlərhaqqındaQHTlərin
hazırladığıhesabatlaradövlətimiz

tərəfindənverilənyüksəkqiymət
kimidəyərləndirilməlidir.
VətənMüharibəsidövründə

QHTsektorununüzərinədüşən
əsasvəzifələrdənbiridəmüharibə
dəbirbaşaiştiraketməkləyanaşı,
əsgərlərəvəəsgərailələrinəyardım
etmək,cəbhəyanıəhaliiləyaxından
işləmək,millibirliyinvəhəmrəylin
dahadagüclənməsinətöhfəver
mək,informasiyamüstəvisində,xü
susiləsosialşəbəkələrdədüşmənin
dezinformasiyalarınınvətəxribat

larınınvaxtındaqarşısınıalmaqdan
ibarətidi.BuməqsədləQHTlərin
təşkiletdiyi“Əsgərəpay”,“Əsgər
ailələrinədəstəkolaq”,“100əsgərə
100sovqat”,“100əsgərə100mək
tub”,“Orduyadəstək”adlıaksiya
vəictimaikampaniyalarıayrıca
qeydetməkistərdim.Bukampa
niyalarçərçivəsindəəsgərlərüçün
ərzaq,istigeyimlər,tibbivədigər
zəruriləvazimatlaralınıb,tanın
mışşəxslərin,sadəvətəndaşların
ürəksözləri,arzularıcəbhədəolan
əsgərlərimizəməktubformasında
çatdırılıb.
QHTfəallarıdüşməninsosial

şəbəkələrvədigərvasitələrləAzər

baycanaqarşıaparmağaçalışdığı
informasiyatəxribatlarının,milliet
nikzəmindətörətməkistədiyifitnə
karlıqlarınqarşısınınalınmasında
damühümişlərgörmüşlər.Onların
birçoxudüşməningecəgündüz
raketvəartilleriyaatəşinəməruz
qoyduğuTərtər,Gəncə,Goran
boy,Mingəçevir,Bərdə,Ağcabədi,
Ağdam,Beyləqan,Füzuliəhalisiilə
birlikdəolmaqlasakinlərəpsixoloji
yardımetmiş,dağıntıvətələfatları
mızınqisasınıdüşməndənartıqla

masıiləalanordumuzunqüdrətinə
inamındahadaartmasınaçalışmış,
buistiqamətdəmətbuatdaçoxsay
lıçıxışlaretmişlər.Qeyrihökumət
təşkilatlarınınəsgər,gizirvəza
bitlərimizi,həmçininşəhidlərimizin
vəhərbçilərinailələrinidaimdiqqət
mərkəzindəsaxlaması,onlaramad
divəmənəvidəstəkgöstərməsi
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olduğukimipostkonfiktdövründə
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birlərintəşkiliçoxönəmlidir.Ermə
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təşəbbüslərləçıxışetməsiməqsədə
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Bumüqəddəsişdədövlətimizəvə
xalqımızauğurlararzulayıram.



82  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2021     YANVAR-FEVRAL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  83   

TARİX TARİX

ÇarRusiyasıdövlətorqanları
nınXIXəsrinsonlarınaaidolan
rəsmisənədləritəsdiqedirki,
ermənikilsəsivədinxadimləri
sülhdiniolanxristianlığıngözdən
salınmasında,xalqlararasında
düşmənçiliktoxumununsəpilmə
sindəmüstəsnaroloynayıblar,
Rusiyayavərusxalqınanifrət
edərəkarxadanzərbəvurublar.
BununlaəlaqədarolaraqQafqaz
canişinliyinin1896cıil17fev
raltarixli195№liməlumatında
yazılırdıki,Aleksandropolda
keşişTerŞuşeqermənigənclərini
silahlıbandalaraqoşulmağatəh
rikedir.HəminbandalarCənubi
Qafqazdaictimaitəhlükəsizliyi
pozancinayətkarelementlərdən
ibarətidi.
Qantökməyəçağırantəkcəbu

dinxadimideyildi;digərləridə
varidi.Qafqazcanişinivəzifə
siniicraedəngeneralleytenant
FrezeçarRusiyasınındaxiliişlər
nazirinə1896cıilaprelin25də
göndərdiyi5205№liməlumatın
dayazırdı:“İrəvanquberniyasının
TəzəkəndkəndkeşişiTerTeve
torosMnaçakanovSarkisyanser
mənilərimüsəlmanlara(azərbay
canlılaraM.Q.)qarşıqəddarlıq
həyatakeçirməyətəhrikedir”.
Ermənikeşişləritəkcədüşmən

çiliktəbliğatıaparıbqarşıdurma
ya,qantökməyətəhriketmirdilər,
eynizamanda,Allahıneviolan
kilsələrinzirzəmilərinisilahvə
sursatanbarınaçevirirdilər.Bu

nunlabağlıolaraqİrəvanquber
natoruçarRusiyasınındaxiliişlər
nazirinə1896cıil15iyultarixli
1036№liməlumatındayazır
dı:“Arazınİranhissəsindəyerlə
şənCulfadakıkilsəTürkiyədəki
ermənilərəsilahverilməsiüçün
anbaraçevrilmişdir”.
Ermənikilsəsi,eynizamanda,

CənubiQafqazdaerməniünsürü
nünrolunuartırmaqüçünhiy
ləgərmanevrləredərəkRusiya
hakimiyyətorqanlarınıvərusların
nüfuzunuzəifətməkməqsədi
iləfəaliyyətgöstərirvəayaqları
nınaltınıqazırdı.Bütünimperiya
ərazisindəyazışmalarrusdilində
aparıldığıhalda,ermənikilsəsi
dövlətmüəssisələriiləyazışmaları
ermənidilindəaparır,kilsəpulla
rınıistədiyikimi,nəzarətsizxərc
ləyirvəhərcmərclikyaradırdı.
İmperiyaorqanlarınıgözdənsalan
bufəaliyyətbarəsindəTifisQu
berniyaJandarmİdarəsininrəisi
vəzifəsinimüvəqqətiicraedənDe
bil“ErməniarximandritiAğavel
yantsın1903cüilinfevralayında
zərərlifəaliyyətlərihaqqında”adlı
15marttarixliməruzəsindəyazır
dıki,ermənikilsəsihərcmərclik
yaradır.Busahədəqaydaqanun
yaratmaqməqsədiiləQafqazca
nişiniknyazQ.S.Qolitsın1903cü
ildəermənikilsəsininəmlakının
idarəedilməsivəhökumətinnə
zarətinəverilməsihaqqındaqərar
qəbulolunmasıməsələsiniirəli
sürdü.Təklifermənikilsəsivə
Daşnaksütyuntərəfindənetirazla
qarşılansada,imperatorIINiko
lay1903cüiliyunun12dəermə
niqriqoriankilsəsimülkiyyətinin
idarəsininhökuməttəsisatlarında
mərkəzləşdirilməsi,onunmöv
cudluğunutəminedənvəsaitvə
mülkiyyətinXalqMaarifNazirli
yininsərəncamınaverilməsihaq
qındaNazirlərŞurasınınəsasna
məsinitəsdiqetdi.
KilsəvəDaşnaksütyunbuha

disədənbütünerməniünsürünün
birləşdirilməsiüçünistifadəetdi.

Daşnaklarvəermənikilsəxadim
ləridövləthakimiyyətorqanlarına
qarşısilahlımüqavimətgöstər
dilər.1903cüilinavqustayında
TifisdəVankilsəsininyanında
ermənilərvəpolisarasındatoq
quşmabaşverdi.Qarşıdurmada
yaralananvəxəsarətalanlaroldu.
BaşverənhadisəbarədəQafqaz
canişinliyininmülkihissəsinin
rəisi1903cüil19dekabrtarix
liməktubundaçarRusiyasının
daxiliişlərnaziriV.K.fonPleveyə
yazırdıki,ermənilərTifisdəer
mənikilsəsiqarşısındasuiqəsdlər
törətdilər.
Qəbuledilənqərardanqəzəb

lənənermənikilsəsivəterrortəş

kilatlarıyüksəkrütbəlihakimiy
yətnümayəndələrinəqarşıterrora
hazırlaşmağabaşladılar.Jandarm
orqanlarınınhazırladığı“Erməni
terrorçularınınizlənməsiüzrəiş.
25.10.13.12.1903”adlısənəddə
yazılırdıki,erməniterrorçularının
imperatorIINikolayasuiqəsd
hazırlamalarıbarədəşayiələr
gəzir.Lakinsuiqəsdimperatora
deyil,canişinQ.S.Qolitsınəedildi.
Canişinöldürüləcəyiiləbağlıhələ
1903cüiloktyabrın18dəerməni
komitəçilərindənermənihərfəri
ilə“A.K.T”imzasıiləyazılmışbir
məktubalmışdı.TifisQuberniya
Jandarmİdarəsirəisinin1904cü
il15maytarixli3014saylıməx
fiməktubundacanişinə3və13
deyil,100vədahaçoxerməninin
suiqəsdetməkistədiyibarədə
məlumatlarınolduğuyazılmışdı.
Azmüddətkeçmişoktyabrın
14dəerməniterrorçularıQafqaz
canişiniknyazQ.S.Qolitsınəsui
qəsdetdilər.Lakino,sağqaldı.

SanktPeterburqaçağırılancanişin
birdahaCənubiQafqazaqayıt
madı.
Kilsəvəterrorçularınbuci

nayətkarhərəkətlərinierməni
ziyalılarıvədinadamlarıbəyənir,
tacirləronuqəbuletmir,kəndli
lərisəqorxurdular.Bununlabağlı
çarizmhakimiyyətorqanlarının
hazırladığı“Ermənihərəkatının
qısaoçerki”adlısənədindəyazı
lırdı:“Rusiyahakimiyyətiüçün
ziyanlıelementlərerməniziyalıla
rıvədinadamlarıdır”.
Ermənikilsəsidaşnakterrorçu

larınıntoplaşdığıyerəçevrilmiş
di.Daşnaksütyunkilsəxadimləri
seçilərkənöznamizədinikeçir

məyəçalışırvəonanaildə
olurdu.Bununlaəlaqədar
olaraqİrəvanQuberniya
Jandarmİdarəsininrəisi
1903cüilinnoyabrayın
daDaxiliİşlərNazirliyi
ninPolisDepartamentinə
göndərdiyi1288№liməxfi
raportundayazırdı:“İrəvan

kilsəsininkeşişiSukiasTerQri
qoryanDaşnaksütyunPartiyası
nınüzvüdür”.
Kilsəvəterrortəşkilatlarıbə

rabərhərəkətedirdilər.Onların
fəaliyyətihəmxristianlığı,həm
dəRusiyahakimiyyətinigözdən
salırdı.
Çarizmgüzəştəgedərəkermə

nikilsəsininəmlakınıgeriqay
tardı.LakinDaşnaksütyunbunu
özqələbəsikimiqələməverməyə
başladı.Bundansonraerməni
kilsəsininvəterrortəşkilatlarının
fəaliyyətləridahadagenişləndi.
İrəvanqubernatoruQafqazcanişi
ninmülkihissəüzrədirektoruna
1904cüil20iyultarixli1026№li
məxfiməktubundabubarədəya
zırdı:“...erməniterrortəşkilatları
nınfəaliyyətiqətiyyənzəifəmədi,
yerliermənigizlitəşkilatlarıheç
birciddizərərəuğramadılar.Bu
isəonlaraterrorfəaliyyətlərini
davametdirməyəinamvəimkan
verdi”.

Musa Qasımlı 
MilliMəclisinElmvətəhsilkomitəsisədrininmüavini,
AMEAnınmüxbirüzvü,professor

Erməni kilsəsinin xristianlıq 
və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri: 
tarixdən günümüzə 

Kilsəvəterrortəşkilatlarıbərabərhə
rəkətedirdilər.Onlarınfəaliyyətihəm
xristianlığı,həmdəRusiyahakimiyyətini
gözdənsalırdı.

Bu ya xın lar da ka to li kos II Qa re gi nin bü tün er-
mə ni lə ri mü ha ri bə yə ça ğır ma sın dan qə tiy yən 
təəc cüb lən mək la zım de yil. Çün ki be lə dav ra nış 
er mə ni kil sə si üçün ye ni de yil, fəaliy yə ti nin ay-
rıl maz tər kib his sə si dir. Uzun əsr lər dir ki, er-
mə ni kil sə si və din xa dim lə ri öz fəaliy yət lə ri ilə 
sülh və bir gə ya şa yış di ni olan xris tian lı ğa daim 
lə kə gə ti rib və ey ni za man da, son 200 ilə ya xın 
dövr də isə ya ran mış mü rək kəb, çə tin an lar-
da Ru si ya nın və rus xal qı nın ayaq la rı nın al tı nı 
qa zıb, ona ar xa dan zər bə vu rub lar. Elə isə bu 
ba rə də Azər bay can, Ru si ya və Gür cüs tan ar-
xiv lə rin də sax la nı lan yüz lər lə ən mö tə bər ar xiv 
sə nəd lə rin dən bə zi lə ri nə de yir!?
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qoryanDaşnaksütyunPartiyası
nınüzvüdür”.
Kilsəvəterrortəşkilatlarıbə

rabərhərəkətedirdilər.Onların
fəaliyyətihəmxristianlığı,həm
dəRusiyahakimiyyətinigözdən
salırdı.
Çarizmgüzəştəgedərəkermə

nikilsəsininəmlakınıgeriqay
tardı.LakinDaşnaksütyunbunu
özqələbəsikimiqələməverməyə
başladı.Bundansonraerməni
kilsəsininvəterrortəşkilatlarının
fəaliyyətləridahadagenişləndi.
İrəvanqubernatoruQafqazcanişi
ninmülkihissəüzrədirektoruna
1904cüil20iyultarixli1026№li
məxfiməktubundabubarədəya
zırdı:“...erməniterrortəşkilatları
nınfəaliyyətiqətiyyənzəifəmədi,
yerliermənigizlitəşkilatlarıheç
birciddizərərəuğramadılar.Bu
isəonlaraterrorfəaliyyətlərini
davametdirməyəinamvəimkan
verdi”.

Musa Qasımlı 
MilliMəclisinElmvətəhsilkomitəsisədrininmüavini,
AMEAnınmüxbirüzvü,professor

Erməni kilsəsinin xristianlıq 
və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri: 
tarixdən günümüzə 

Kilsəvəterrortəşkilatlarıbərabərhə
rəkətedirdilər.Onlarınfəaliyyətihəm
xristianlığı,həmdəRusiyahakimiyyətini
gözdənsalırdı.

Bu ya xın lar da ka to li kos II Qa re gi nin bü tün er-
mə ni lə ri mü ha ri bə yə ça ğır ma sın dan qə tiy yən 
təəc cüb lən mək la zım de yil. Çün ki be lə dav ra nış 
er mə ni kil sə si üçün ye ni de yil, fəaliy yə ti nin ay-
rıl maz tər kib his sə si dir. Uzun əsr lər dir ki, er-
mə ni kil sə si və din xa dim lə ri öz fəaliy yət lə ri ilə 
sülh və bir gə ya şa yış di ni olan xris tian lı ğa daim 
lə kə gə ti rib və ey ni za man da, son 200 ilə ya xın 
dövr də isə ya ran mış mü rək kəb, çə tin an lar-
da Ru si ya nın və rus xal qı nın ayaq la rı nın al tı nı 
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xiv lə rin də sax la nı lan yüz lər lə ən mö tə bər ar xiv 
sə nəd lə rin dən bə zi lə ri nə de yir!?
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TARİX TARİX

HəminhadisədənsonraDaş
naksütyununermənikilsəsiüzə
rindətəsiridahadaartdı.Təşkilat
ermənixalqınınikimillisərvəti
ninqaldığıbarədəgeniştəbliğat
aparırdı:məktəbvəkilsə.Məktəb
müəllimləriermənişagirdləriara
sındagüclütəbliğataparır,kilsə
isəbütünerməniləribirləşdirirdi.
BütünbufəaliyyətlərRusiyaha
kimiyyətorqanlarınınnüfuzdan
salınmasıməqsədidaşıyırdı.
Q.S.Qolitsınəsuiqəsddən

sonraDaşnaksütyunüzvləriQars
vilayətindədahaçoxgörünməyə
başladılar.Qarsıncoğrafimövqe
yivəOsmanlıdövlətiərazisində
ermənilərinvəziyyətinəartanma
raqonlarıçoxzamantəqiblərdən
xilasedirdi.Qarsvilayətidaşnak
terrorçularıüçünbazayaçevril
mişdi.Vilayətdətoplanansilahlar
CənubiQafqazdakıermənilərə
ötürülürdü.Kilsəvəterrortəşki
latlarınıntəsirialtındaolanermə
niünsürüRusiyayavəruslaranif
rətedirdi.RusiyanınBəyaziddəki
vitsekonsuluİstanbuldakırus
səfirinə1904cüil15yanvartarixli
9№liməxfiməktubundabuba
rədəyazırdı:“Buradakıermənilər
Rusiyayanifrətedirvəerməni
çarlığınıqurmaqdayeganəma
neəkimiRusiyanıgörürlər.Onlar
QafqazdaRusiyanınayaqlarının
altınıqazırlar”.
Ermənikilsəsininrusxalqına

vəRusiyayaxəyanətirusyapon
müharibəsizamanıdahadaaktiv
ləşdi.KilsəmüharibədəRusiyanın
məğlubolmasınıistəyənxarici
ölkələrinəlindəalətəçevrildi.
MüharibəiləbağlıRusiyadayeni
ictimaisiyasivəziyyətyarandıqda
Rusiyayaarxadanzərbəvurmaq
vəCənubiQafqazdaqarışıqlıq
yaratmaqüçünkilsəvədaşnaklar
hərəkətəkeçdilər.Ərzurumdan
RusiyanümayəndəsiS.Skryabi
nin1904cüilfevralın1dəverdiyi
məlumatdabunadairyazılırdı:
“ErmənikomitələriQafqazdaaçıq
döyüşlərəbaşlayacaqlar”.

Rusiyanınxariciişlərnaziri
VladimirLamsdorfdaxiliişlər
naziriV.K.fonPleveyə1904cü
il28fevraltarixli184№liməxfi
məktubundaxaricidövlətləriner
mənilərdənistifadəetməsinədair
yazırdı:“QafqazdavəTürkiyədə
erməniləriüsyanaqaldırmağa
cəhdedirlər”.
Daşnakların1904cüildəkeçi

rilənIIIqurultayınınqərarlarıkil
səvədaşnaklarınəslməqsədlərini
birdahatəsdiqetdi.Qurultayda

Daşnaksütyunun“özünümüda
fiə”adıaltındaQafqazdamüba
rizəyəhazırlaşmasıbarədəqərar
qəbuledildi.

Ermənikilsəsininvəterrortəş
kilatlarınınxristianlığaləkəvur
masının,dinlərarasıdüşmənçilik
yaratmasınındahabirnümunəsi
jandarməməkdaşlarınınBakıda
axtarışzamanıİslamdininihədəf
alanvəməsxərəyəqoyanermə
nicəkitabçalartapmasıdır.Bura
daMəhəmmədPeyğəmbər(s.ə.)
ermənikeşişiformasındatəsvir
edilmişdi.Bu,həmdəmüsəlman
larıhakimiyyətdənnarazısalmaq
laRusiyayaqarşıyönəlmişdi.

Ermənikeşişlərikilsələrdəbelə
silahvəsursatsaxlamaqlaxris
tianlığıgözdənsalırdılar.Məsə
lən,1905ciildəİrəvanQuberniya
Jandarmİdarəsitərəfindənkeşiş
Seqomonyans,1906cıildəisəke
şişRubinyanssilahsaxlamaqvə
terrortəşkilatıiləəlaqədəolmaları
iləbağlıitihamedildilər.
19051906cıillərinhadisələrin

dənsonraŞuşaşəhərindəkiermə
nikilsəsindən23bomba,2tüfəng,
152patron,2bıçaqvəpartlayıcı
maddətapıldı.Buəməllərinəgörə
keşişlərTerKareginOvanesyans,
TerArsenAxumov,TerKarapet
Varapetyansvəkilsədəçalışanbir
neçəermənisaxlanıldı.Təqsir
ləndirilənşəxslərinhamısıpolis

idarəsindəsilah,partlayıcımaddə
saxladıqlarını,bunlarıhələiyulun
1dəerməniazərbaycanlıtoqquş
malarızamanıqoyduqlarınıetiraf
etdilər.OnagörədəQaryagin,
Zəngəzur,ŞuşavəCavadqəzala
rınınmüvəqqətigeneralquber
natorugeneralmayorBauerin39
saylıqərarıiləkeşişlərəfövqəladə
vəziyyətelanedilənərazilərəgir
məkqadağanolundu.Saxlanılan
kilsəəməkdaşlarıisəüçaylıqhəbs
cəzasınaməhkumedildilər.

Kilsəninterrortəşkilatıiləəla
qədəolaraqxristianlığıgözdənsal
masınındahabirnümunəsiDaş
naksütyununEçmiədzinkilsəsinin
yanındaPatorikdinitəşkilatını
təşkiletməsiidi.Yalnızrəhbərliyə
tabeolanbuterrortəşkilatınınbaş
lıcavəzifəsiermənilərinpsixoloji
vədinihisslərinətəşkilatınmöv
qeyindəntəsiretməkidi.Patorikin
fəaliyyətindəermənikatoliko
sununşəxsəniştiraketməsiisə
kilsəvəterrortəşkilatınınbərabər
hərəkətetdiyinigöstərirdi.Cənubi
Qafqazdatökülənqanlarüçünmə
suliyyətiermənikilsəsivəterror
təşkilatlarıdaşıyırdı.
Anarxiyayaratdıqlarıüçün

kilsəxadimlərinəqarşıçarizm

hakimiyyətorqanlarıtədbirlərgö
rürdü.Məsələn,1907ciildəTifis
quberniyasındakeşişTerİsraelov,
Yelizavetpolquberniyasındaisə
ermənikilsəsininarximandriti
KoryunSaakyansilahsaxladıqları
vəterrortəşkilatıiləəlaqəliol
duqlarıüçünbarələrindəcinayət
işiaçıldı.
Terrorçularınsilahvəsursat

latəminedilməsindəermənidin
xadimlərivəDaşnaksütyunxüsusi
roloynayırdılar.PolisDepartamen

tinindirektoru“Erməniinqilabi
hərəkatınınqısatarixioçerki”adlı
1908ciil9iyuntarixli65789№li
məxfisənədindəyazırdıki,1908ci
ilinmartayındaDaşnaksütyunİrə
vaneparxiyasıTatevmonastırının
keşişiİnzakınvasitəsiiləYaponiya
dansilahlaralıbgətirdi.
Eçmiədzininbeləcinayətkar

fəaliyyətlərinəqarşıhakimiyyət

orqanlarıtədbirlərgörməyəbaş
ladıqdakatolikospullarıxəlvəti
olaraqxaricəçıxarmağabaşladı.
BununlabağlıolaraqF.D.İsayev
“Pryamoyput”qəzetindədərc
edilmiş“90cıillərdəQafqazda
inqilabitəşkilatlar(Daşnaksütyun
vəermənitatarqırğını)”adlımə
qaləsindəyazırdıki,Eçmiədzin
dəkiermənikilsəsi30milyonrubl
puluxaricəçıxardı.
Katolikosunrusxalqına,

Rusiyayavəxristianlığaqar
şıyönəlmişbufəaliyyətiRusiya
mətbuatındadahiddətləqarşı
landı.Məsələn,“Zemşina”qə
zeti1909cuil17oktyabrtarixli
sayında“Erməniriyakarlığı”adlı
məqaləsindəyazırdı:“Ermənilər
dəikilitaktikaişləyibhazırlama
ğabaşlayırlar.Bununxarakterik
təzahürüermənikatolikosudur...
Buisəriyakarlıqdır.Ermənilərbir
tərəfdən,Rusiyadaseparatçılığı
dəstəkləyənmüxalifəttəşkilatları
iləitifaqagirir,digərtərəfdənisə
ermənilərarasındaseparatçılığa
qarşıçıxırlar.Bu,riyakarlıqdan
başqabirşeydeyildirvəseparat
çılığıörtbasdıretməkdeməkdir”.
Çarizmtədbirlərgörsədə,kilsə

xadimləridaşnakfəaliyyətlərində
xüsusiroloynayırdılar.Onların
deməkolarhamısıdaşnaklaridi.
TifisQuberniyaJandarmİdarə
sininrəisi1910cuilmayın5də
6896№liməxfiməruzəsində
Qafqazcanişinininmülkihissə
üzrəköməkçisinəyazırdı:“Ha
zırdaermənisinodununüzvləri
ninçoxudaşnaklardır.Katolikos
daşnaklarınəlindədir,ikiüzlüdür.
Kilsəüzərindənəzarətetmək
üçündaşnaklarınnümayəndəsi
kilsədəoturur”.
ErmənikilsəsininRusiyavə

rusxalqıəleyhinəfəaliyyətlərində
IDünyamüharibəsiözünəməx
susyertutur.Çarizminköməyi
iləmuxtariyyətqurmaqistəyən
kilsəninvəterrortəşkilatlarınınis
təkləriniRusiyahakimiyyətirədd
etdi.BundansonraEçmiədzinin

Təpədəndırnağaqədər
silahlanmışerməniterrorçuları.
Şəkildəgördüyünüzbu
təchizatadövrününənqüdrətli
ordusununmənsububelə
həsədaparardı.Dövrününən
müasirdaraxlı“Mosin”tüfəngi
biryana,onlarınböyürlərindən
sallanan“Mouzer”odövrdə
birsərvətdəyərindəidivəən
elitxüsusihərbidəstələrin
təchizatındarastgəlinirdi.

Ermənistandadindənsiyasivə
terrorməqsədləriüçünistifadə
ənənəhalınıalıb.Tarixənqan
tökməyinvəterrorunyanında
yeralmağaböyükhəvəs
göstərənermənikeşişləribu
gündəözçirkinmissiyaların
danəlçəkmirlər.
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vəermənitatarqırğını)”adlımə
qaləsindəyazırdıki,Eçmiədzin
dəkiermənikilsəsi30milyonrubl
puluxaricəçıxardı.
Katolikosunrusxalqına,

Rusiyayavəxristianlığaqar
şıyönəlmişbufəaliyyətiRusiya
mətbuatındadahiddətləqarşı
landı.Məsələn,“Zemşina”qə
zeti1909cuil17oktyabrtarixli
sayında“Erməniriyakarlığı”adlı
məqaləsindəyazırdı:“Ermənilər
dəikilitaktikaişləyibhazırlama
ğabaşlayırlar.Bununxarakterik
təzahürüermənikatolikosudur...
Buisəriyakarlıqdır.Ermənilərbir
tərəfdən,Rusiyadaseparatçılığı
dəstəkləyənmüxalifəttəşkilatları
iləitifaqagirir,digərtərəfdənisə
ermənilərarasındaseparatçılığa
qarşıçıxırlar.Bu,riyakarlıqdan
başqabirşeydeyildirvəseparat
çılığıörtbasdıretməkdeməkdir”.
Çarizmtədbirlərgörsədə,kilsə

xadimləridaşnakfəaliyyətlərində
xüsusiroloynayırdılar.Onların
deməkolarhamısıdaşnaklaridi.
TifisQuberniyaJandarmİdarə
sininrəisi1910cuilmayın5də
6896№liməxfiməruzəsində
Qafqazcanişinininmülkihissə
üzrəköməkçisinəyazırdı:“Ha
zırdaermənisinodununüzvləri
ninçoxudaşnaklardır.Katolikos
daşnaklarınəlindədir,ikiüzlüdür.
Kilsəüzərindənəzarətetmək
üçündaşnaklarınnümayəndəsi
kilsədəoturur”.
ErmənikilsəsininRusiyavə

rusxalqıəleyhinəfəaliyyətlərində
IDünyamüharibəsiözünəməx
susyertutur.Çarizminköməyi
iləmuxtariyyətqurmaqistəyən
kilsəninvəterrortəşkilatlarınınis
təkləriniRusiyahakimiyyətirədd
etdi.BundansonraEçmiədzinin

Təpədəndırnağaqədər
silahlanmışerməniterrorçuları.
Şəkildəgördüyünüzbu
təchizatadövrününənqüdrətli
ordusununmənsububelə
həsədaparardı.Dövrününən
müasirdaraxlı“Mosin”tüfəngi
biryana,onlarınböyürlərindən
sallanan“Mouzer”odövrdə
birsərvətdəyərindəidivəən
elitxüsusihərbidəstələrin
təchizatındarastgəlinirdi.

Ermənistandadindənsiyasivə
terrorməqsədləriüçünistifadə
ənənəhalınıalıb.Tarixənqan
tökməyinvəterrorunyanında
yeralmağaböyükhəvəs
göstərənermənikeşişləribu
gündəözçirkinmissiyaların
danəlçəkmirlər.



86  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2021     YANVAR-FEVRAL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  87   

TARİX TARİX

vədaşnaklarınRusiyayamünasi
bətidəyişdi.Çarizmorqanlarının
tərtibetdiyi“Erməniməsələsinə
dairarayış.Aprel1915ciil”adlı
sənəddəyazılırdı:“Daşnaklarbil
dirirdilərki,Rusiyadanermənilər
üçünmuxtariyyətgözləməyədəy
məz,onagörədəsilahırusordu
sunaverməkolmaz,o,gələcəkdə
Rusiyayaqarşıyönəldiləbilər”.Bu
mövqe1915ciilfevralın1618də
TifisdəDaşnaksütyununnüma
yəndələrininiştirakıiləkeçirilən
yerliermənikomitələrininqurul
tayındamüzakirəolunduvəeyni
məzmunluqərarqəbuledildi.
Ermənikilsəsivəterrortəşki

latlarıRusiyadanüzdöndərərək
Avropaölkələrinəüztutdular.Av
ropayagedənbütünermənilərin
katolikosuVGevorqkeçirdiyigö
rüşlərdəbildirdiki,Rusiyaermə
nilərinistəyiniyerinəyetirmədivə

“ermənilərsizErmənistan”istəyir.
SəfərbarəsindəTifisQuberniya
JandarmİdarəsininrəisiQafqaz
canişinidəftərxanasınınxüsusi
şöbəsinə1917ciil17yanvartarixli
162№liməxfiməktubundayazır
dıki,1917ciilinəvvəllərindəLord
Braysermənilərinkatolikosunu
qəbuletmişdir.Görüşzamanıo,
xahişetmişdirki,“erməniməsə
ləsi”ninhəllinəyardımgöstərsin.
LordBraysmüharibəninsonunda
imzalanacaqsülhmüqaviləsinin
şərtlərinəbuməsələnidaxiletmək
üçünçalışacaqlarınıbildirmişdir.
Ermənikilsəsininsilahvəsur

satsaxlamaqlaxristianlığıngöz
dənsalınmasınadairfəaliyyətləri
sonrakıillərdədədavametdi.Za
qafqaziyaSovetFederativSosialist
RespublikasıDövlətSiyasiİdarəsi
nin“İrandadaşnaklarınfəaliyyəti”
adlı1932ciil15maytarixli

00313№litamamiləməxfisənə
dindəyazılırdıki,CənubiAzər
baycanCulfasından30kmaralıda
yerləşənDaraşanmonastırında
keşişGevondunnəzarətialtında
silahanbarıyaradılmışdır.
İkinciDünyamüharibəsibaşa

çatdıqdansonradaermənidin
xadimləriAllahıneviolankilsəni
silahvəsursatanbarınaçevirmək
ənənələrinidavametdirdilər.Bu
nunlabağlısovetxaricikəşfiyya
tının“Təbrizdə(İran)daşnakların
silahanbarınınüzəçıxarılmasıilə
əlaqədarolaraqtədbirlərhaqqın
da”sənədindəyazılırdıki,daşnak
larınCənubiAzərbaycandabaşlıca
məntəqəsiTəbrizdir.Buradaonlar
silahanbarıyaratmışlar.Anbar
Lilavadakıermənikilsəsində
yerləşir.1946cıildə15ciQafqaz
korpusununƏksKəşfiyyatSMERŞ
əməkdaşlarınınsəylərinəticəsin

dəhəminanbardan50mintü
fəngpatronu,19tüfəng,Naqan
vəMauzertipli23tapança,3min
bombafitili,25ədədqumbara,500
kiloqrampartlayıcımaddəvədi
gərsilahlargötürüldü.
Kilsədəsilahvəsursatsaxlanıl

masıhaqqındayayılanxəbərdən
hiddətlənənyerliəhaliermənilərlə
haqqhesabçəkməkistədilər.Bəzi
ermənilərsilahsaxladıqlarıvəİran
Azərbaycanındakıermənilərizər
bəaltınaqoyduqlarıüçündaşnak
ları,xüsusənTəbrizdəkierməni
epararxiyaşurasınınrəisiarxiye
piskopNersesMelikTangiyanı,
zərgərAykakKosayanı,ədəbiyyat
çıQaykƏcəmyanı,ermənimək
təbininkeçmişgözətçisiOvanes
QabrielyanıvəonunoğluAndra
nikQabrielyanıtəqsirləndirirdilər.
Yerliəhaliiləermənilərarasında
münaqişəninqarşısınıalmaqüçün
sovetordukomandanlığıbirsıra
həbslərhəyatakeçirdi.
ErmənikilsəsininRusiyavə

rusxalqıəleyhinəfəaliyyətlərinin
növbətimərhələsiSSRİninfaşist
Almaniyasınınişğalıaltındaolan
ərazilərindənasistlərləəməkdaşlıq
etməsiolub.Sovetkəşfiyyatsə
nədlərindəyazılırki,müharibənin
gedişindəStavropol,RostovDon
vəbaşqaşəhərlərdəaçılanermə
nikilsələrindəyaradılan“Kilsə
şuraları”,“Ermənidiniicmaları”
və“Kilsəxeyriyyəçiliyi”cəmiyyət
ləriruslarvədigərslavyanxalqla
rıəleyhinəfəalantisovettəbliğat
aparırvəCənubiQafqazınişğalına
köməketməkdənötrüvəsaittopla
yırdılar.
80ciillərinortalarındaneti

barənSSRİdəanarxiya,xaosvə
qarşıdurmanınyaradılmasında,
günahsızinsanlarınqanınıntökül
məsində,eveşiklərindəndidərgin
düşməsindəermənikilsəsiənənə
virolunudavametdirib.Erməni
kilsəsiAzərbaycanaqarşıəsassız
əraziiddialarınınirəlisürülməsi
nigeniştəşviqetməklə,münaqişə
yaradılmasındacinayətkarroloy

nayıb.1988ciilinfevralındaSum
qayıtdatəxribatıntörədilməsində
ermənikilsəsininözünəməxsuspa
yıvardır.HəmçininBakıda1990cı
ilinsonlarındatörədiləntəxribatda
daermənikilsəsininmüəyyənrolu
olub.Bununlabağlıənmötəbər
mənbələrdənbirindəyazılırki,
1988ciilmartın810daBakıdakı
ermənikilsəsinindyakonu(aşağı
rütbəlikeşişM.Q.)S.S.Davityan
EçmiədzinəgedərəkkatolikosI
Vazgeninqəbulundaolmuş,son
raisəieoromonaxlarİsaxanyan,
MkrtçyanvədyakonMatevosyan
iləgörüşmüşdü.Söhbətlərzamanı
MatevosyanBakıvəSumqayıtdakı
şəraitləmaraqlanmış,Bakıermə
nilərininDağlıqQarabağməsə
ləsindəbitərəfmövqetutmasının
səbəblərinədairsuallarverərkən

demişdi:“Onlarböyükişlərgör
məyəqadirdeyillər,böyükişlər
böyükqurbanlartələbedir,onlar
isəqorxaqdırlar”.
S.S.Davityancavabındabildir

mişdiki,Ermənistanəhalisinin
çıxışlarıBakıermənilərininvə
ziyyətinəmənfitəsiredəbilər.Bu
zamankilsəxadimlərisoyuqqan
lılıqlabeləsöyləmişdilər:“Burada
qorxuluheçnəyoxdur,onları(Bakı
ermənilərinəzərdətutulur–M.Q.)
qurbanverməkolar”.
Bu,birdahatəsdiqedirki,Ba

kıda1990cıilinsonlarındatəxri
batıntörədilməsindəermənikilsə
sibilavasitəiştirakedib.İnsanların
qanıvəacılarıermənikilsəsinin
üstündədir.

Ermənistanhakimiyyətinindin
adamlarınızorlaAzərbaycanəra
zisinəmüharibəyəgöndərməsinə
dairsonfaktQubadlırayonunda
əsirdüşənermənisilahlıların
danbirininGümrüşəhəriAd
ventistkilsəsininrahibiHovsep
AraratoviçSahakyanınolmasıdır.
Azərbaycandövlətionunişğal
çıölkəninvətəndaşıolmasına
baxmayaraq,diniayinləriniicra
etməsiüçünşəraityaradıb.Rahib
YeddinciGününAdventistləri
ninduaevindəkeçiriləngörüşdə
bildiribki,əlinəsilahgötürüb
döyüşməkistəmədiyinideməsi
nəbaxmayaraq,zorlaAzərbaycan
ərazisinəgöndərilib.Buhalterroru
dövlətsiyasətinəçevirənErmənis
tanadlıbirquramadövlətinəsl
mahiyyətidir.

* * *
Beləliklə,təqribənson

200illikfəaliyyətiermə
nikilsəsininəslsimasını
ortayaqoyur.Erməni
katolikosununbaşçılığı
altındaermənikilsəsiter
rortəşkilatlarıiləsıxbağlı
olmaqla,terrorutəşviqet
məklə,kilsəxadimlərinin
çoxuterrortəşkilatlarının
üzvləriolmaqla,kilsəzir
zəmilərinisilahvəsursat

anbarınaçevirməklə,xalqlararasın
danifaqvəkinküdurətyaratmaq
lasülhvəbirgəyaşayışdiniolan
xristianlığaləkəgətirib.Katolikosun
bütünfəaliyyətiRusiyadövlətivə
rusxalqınınəleyhinəyönəlib,onla
raxaincəsinəarxadanzərbəvurub.
Bütünbunlarbirdahatəsdiqedir
ki,həmXIXəsrinsonlarında,həm
dəindiermənikilsəsisülhyarat
maqdançoxuzaqolub.Onagörədə
katolikosIIQaregininçağırışından
təəccüblənməklazımdeyil.Onun
müvafiqçağırışıermənikilsəsinin
əsrlərboyuformalaşmışənənəsinin
yenişəraitdədavametdirilməsidir.
Dünyanınxristianxalqlarının,o
cümlədənRusiyanınvərusxalqının
bunugörməsizamanıdır.1894-cü ildə Xocavənd rayonunda inşa edilmiş Rus Pravoslav kilsəsi də erməni işğalının qurbanı olub

1946cıildə15ciQafqazkorpusununƏks
KəşfiyyatSMERŞəməkdaşlarınınsəyləri
nəticəsindəhəminanbardan50mintü
fəngpatronu,19tüfəng,NaqanvəMauzer
tipli23tapança,3minbombafitili,25
ədədqumbara,500kiloqrampartlayıcı
maddəvədigərsilahlargötürüldü.
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Ermənikilsəsivəterrortəşki

latlarıRusiyadanüzdöndərərək
Avropaölkələrinəüztutdular.Av
ropayagedənbütünermənilərin
katolikosuVGevorqkeçirdiyigö
rüşlərdəbildirdiki,Rusiyaermə
nilərinistəyiniyerinəyetirmədivə

“ermənilərsizErmənistan”istəyir.
SəfərbarəsindəTifisQuberniya
JandarmİdarəsininrəisiQafqaz
canişinidəftərxanasınınxüsusi
şöbəsinə1917ciil17yanvartarixli
162№liməxfiməktubundayazır
dıki,1917ciilinəvvəllərindəLord
Braysermənilərinkatolikosunu
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şərtlərinəbuməsələnidaxiletmək
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silahanbarınınüzəçıxarılmasıilə
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dəhəminanbardan50mintü
fəngpatronu,19tüfəng,Naqan
vəMauzertipli23tapança,3min
bombafitili,25ədədqumbara,500
kiloqrampartlayıcımaddəvədi
gərsilahlargötürüldü.
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masıhaqqındayayılanxəbərdən
hiddətlənənyerliəhaliermənilərlə
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rusxalqıəleyhinəfəaliyyətlərinin
növbətimərhələsiSSRİninfaşist
Almaniyasınınişğalıaltındaolan
ərazilərindənasistlərləəməkdaşlıq
etməsiolub.Sovetkəşfiyyatsə
nədlərindəyazılırki,müharibənin
gedişindəStavropol,RostovDon
vəbaşqaşəhərlərdəaçılanermə
nikilsələrindəyaradılan“Kilsə
şuraları”,“Ermənidiniicmaları”
və“Kilsəxeyriyyəçiliyi”cəmiyyət
ləriruslarvədigərslavyanxalqla
rıəleyhinəfəalantisovettəbliğat
aparırvəCənubiQafqazınişğalına
köməketməkdənötrüvəsaittopla
yırdılar.
80ciillərinortalarındaneti

barənSSRİdəanarxiya,xaosvə
qarşıdurmanınyaradılmasında,
günahsızinsanlarınqanınıntökül
məsində,eveşiklərindəndidərgin
düşməsindəermənikilsəsiənənə
virolunudavametdirib.Erməni
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nayıb.1988ciilinfevralındaSum
qayıtdatəxribatıntörədilməsində
ermənikilsəsininözünəməxsuspa
yıvardır.HəmçininBakıda1990cı
ilinsonlarındatörədiləntəxribatda
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demişdi:“Onlarböyükişlərgör
məyəqadirdeyillər,böyükişlər
böyükqurbanlartələbedir,onlar
isəqorxaqdırlar”.
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mişdiki,Ermənistanəhalisinin
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ziyyətinəmənfitəsiredəbilər.Bu
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lılıqlabeləsöyləmişdilər:“Burada
qorxuluheçnəyoxdur,onları(Bakı
ermənilərinəzərdətutulur–M.Q.)
qurbanverməkolar”.
Bu,birdahatəsdiqedirki,Ba

kıda1990cıilinsonlarındatəxri
batıntörədilməsindəermənikilsə
sibilavasitəiştirakedib.İnsanların
qanıvəacılarıermənikilsəsinin
üstündədir.

Ermənistanhakimiyyətinindin
adamlarınızorlaAzərbaycanəra
zisinəmüharibəyəgöndərməsinə
dairsonfaktQubadlırayonunda
əsirdüşənermənisilahlıların
danbirininGümrüşəhəriAd
ventistkilsəsininrahibiHovsep
AraratoviçSahakyanınolmasıdır.
Azərbaycandövlətionunişğal
çıölkəninvətəndaşıolmasına
baxmayaraq,diniayinləriniicra
etməsiüçünşəraityaradıb.Rahib
YeddinciGününAdventistləri
ninduaevindəkeçiriləngörüşdə
bildiribki,əlinəsilahgötürüb
döyüşməkistəmədiyinideməsi
nəbaxmayaraq,zorlaAzərbaycan
ərazisinəgöndərilib.Buhalterroru
dövlətsiyasətinəçevirənErmənis
tanadlıbirquramadövlətinəsl
mahiyyətidir.

* * *
Beləliklə,təqribənson

200illikfəaliyyətiermə
nikilsəsininəslsimasını
ortayaqoyur.Erməni
katolikosununbaşçılığı
altındaermənikilsəsiter
rortəşkilatlarıiləsıxbağlı
olmaqla,terrorutəşviqet
məklə,kilsəxadimlərinin
çoxuterrortəşkilatlarının
üzvləriolmaqla,kilsəzir
zəmilərinisilahvəsursat

anbarınaçevirməklə,xalqlararasın
danifaqvəkinküdurətyaratmaq
lasülhvəbirgəyaşayışdiniolan
xristianlığaləkəgətirib.Katolikosun
bütünfəaliyyətiRusiyadövlətivə
rusxalqınınəleyhinəyönəlib,onla
raxaincəsinəarxadanzərbəvurub.
Bütünbunlarbirdahatəsdiqedir
ki,həmXIXəsrinsonlarında,həm
dəindiermənikilsəsisülhyarat
maqdançoxuzaqolub.Onagörədə
katolikosIIQaregininçağırışından
təəccüblənməklazımdeyil.Onun
müvafiqçağırışıermənikilsəsinin
əsrlərboyuformalaşmışənənəsinin
yenişəraitdədavametdirilməsidir.
Dünyanınxristianxalqlarının,o
cümlədənRusiyanınvərusxalqının
bunugörməsizamanıdır.1894-cü ildə Xocavənd rayonunda inşa edilmiş Rus Pravoslav kilsəsi də erməni işğalının qurbanı olub

1946cıildə15ciQafqazkorpusununƏks
KəşfiyyatSMERŞəməkdaşlarınınsəyləri
nəticəsindəhəminanbardan50mintü
fəngpatronu,19tüfəng,NaqanvəMauzer
tipli23tapança,3minbombafitili,25
ədədqumbara,500kiloqrampartlayıcı
maddəvədigərsilahlargötürüldü.
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Məşhuravstriyalıhərbnəzəriyyəçisi
KarlFonKlauzevitsyazırdıki,hərçağın
özünəməxsusmüharibəsiolur.Butezis
dənirəligələrək,tarixinmüxtəlifdövrlə
rindəbaşverənmüharibələrinmüqayi
səlitəhliliniaparsaq,görərikki,müasir
zamanda“informasiyaməkanı”anlayışı
spesifikbirfenomenolaraqdiqqəticəlb
edir.Yeninəsilmüharibələritədqiqedən
alimlərinyekunqənaətiondanibarətdir
ki,informasiyamüstəvisindətəhlükəsiz
liyitəminetmədəntəcavüzkarıtamamilə
rametməkmümkünsüzdür.Yaxudda
müharibəninyalnızsəngərlərdəaparıldı
ğınıdüşünəndövlətlərarzuetdikləritam
qələbəyəheçvaxtnailolabilməyəcəklər.
Dolayısıiləinformasiyatəhlükəsizliyihər
birölkəninmillitəhlükəsizliyininənva
cibvəstratejihalqasıhesabolunmalıdır.

İnformasiyatəhlükəsizliyininzəruri
liyindənsöhbətgedirsə,deməli,infor
masiyasferasıdamüharibələrintəzahür
etdiyiəsasməkanlardanbirinəçevrilirvə
beləliklə,leksikonumuza“informasiya
müharibəsi”adlıbirməf umdaxilolur.
Kommunikasiyatexnologiyalarınınsü

rətləinkişafetdiyibirçağdayaşadığımız
üçünyeninəsilmüharibələriinforma
siyafaktoruolmadantəsəvvüretmək
mümkünsüzdür.Birsözlə,Klauzevitsin
paradiqmasındançıxışetsək,müasir
dövrdəmüharibələrinözünəməxsusluğu
informasiyaamilininartanroluiləizah
olunabilər.

İnformasiyaməkanındaqarşıdurma2
istiqamətdəözünügöstərir:

1)qlobalinformasiyaməkanında
efektivmübarizəalətlərindənisti
fadəedərəkdüşməninbeynəlxalq
imicinikorlamaq;

2)özmilliinformasiyaməkanınıdüş
mənintəxribatlarındanqorumaq.

Hərikihaldaprosesinpeşəkarlıqla
idarəolunmasıbirbaşamüharibəninnəti
cələrinətəsirgöstərir.

Təəssüfəqeydetməliyikki,Azərbay
canxalqı30ildənartıqmüddətərzində
dünyanınənmənfurdövlətinintəca
vüzkarlıqsiyasətininobyektiolub.Ötən
dövrəqısatarixisəyahətetsək,görərik
ki,Ermənistandövlətininapardığıişğal
siyasətitəkcəAzərbaycanxalqınaqarşı

etniktəmizləmə,terrorvəəraziişğalıilə
məhdudlaşmayıb,eynizamanda,bukimi
mənfurəməlləriörtbasdıretməkvəhəta
buəməlləridahagenişmiqyasdareallaş
dırmaqməqsədiiləqlobalinformasiya
məkanındaölkəmizəqarşıçoxistiqamətli
təxribatstrategiyasınıözündəehtivaedir.
Hələötənəsrin90cıillərininəvvəllərində
aşkarşəkildəişğalavəetniktəmizləməyə
məruzqaldığıhaldadünyaictimaiyyəti
ninqınaqobyektinətuşgələn,ermənilərə
qarşıguyadözümsüzyanaşmaitihamı
iləüzüzəqalanAzərbaycanxalqıovaxt
laryarıtmazinformasiyasiyasətininən
ağırnəticələriniyaşamışdı.ABŞKonq
resinin“Azadlığımüdafiəaktı”naetdiyi
907cidüzəlişisəhəmindövrinformasiya
siyasətimizinqaraləkəsiolaraqindidə
hüquqiqüvvəsinisaxlamaqdadır.

2003cüildəxalqınmütləqəksəriyyə
tinindəstəyiiləPrezidentseçiləncənab
İlhamƏliyevinqarşısındadayananən
mühümvəzifələrdənbiridəölkəmizin
qlobalinformasiyaməkanındakımövqelə
riniəhəmiyyətlidərəcədəyaxşılaşdırmaq
vəermənilobbisininbirəsrdənçoxzaman
müddətindəyaratdığımifəridarmada
ğınetməyənailolmaqidi.Dövlətimizin
başçısıcəmi17iləbuümdəməqsədinila
yiqincəreallaşdırmağamüvəfəqoldu.100
illikerməniyalanlarıbütündünyayaifşa
edildi,Azərbaycanınhaqlımövqeyibütün
beynəlxalqdairələrtərəfindənqəbulolun
duvəişğalçıözhəqiqiadıiləçağırılmağa
başladı.Sözyoxki,buistiqamətdəqətolu
nanyolunfinalmərhələsişanlızəfərimizlə
sonuclanan44günlükmüharibəidi.

İnformasiyastrategiyasıuzunmüd
dətliperspektivəsöykəndiyiüçünVətən
Müharibəsinininformasiyacinahında
qazandığımıznailiyyətlərintəhlilinəkeç
məzdənəvvəlötən17ilinqısaicmalına
diqqətyetirək.Nəzərəalaqki,44günlük
proseshəmdəözübirnəticəidi17illik
prinsipial,ardıcıl,müdrikvəməqsədyön
lüsiyasətinnəticəsi...

Prezidentlikfəaliyyətininilkdövr
lərindənetibarəncənabİlhamƏliyev
bütünmüsahibəvəçıxışlarındamünaqi
şənintarixivəhüquqiəsaslarınıntəhlil
olunmasınagenişyerayırdı.Eləbir
beynəlxalqplatformaqalmadıki,orada
Azərbaycanınhaqqdavasıiləbağlıtarixi
həqiqətlərsəslənməsin.Bütünaparıcı
beynəlxalqtəşkilatlarAzərbaycanınəda
lətlimövqeyinidəstəkləyənqərarvəqət
namələrqəbuletdilər.BMTBaşAssamb
leyası,hətaAvropaŞurasıvəAvropa
ParlamentikimiantiAzərbaycanmöv
qeləriiləseçilənqurumlardaAzərbayca
nınefektivinformasiyastrategiyasının
sayəsindəmünaqişəiləbağlıədalətliqət
namələrqəbuletməkməcburiyyətində
qaldılar.Azərbaycan2011ciildəQoşul
mamaHərəkatınaüzvolmaqistəyəndə
bununheçdədoğruaddımolmadığını
irəlisürəndairələrvaridi,ammabu
təşkilatçərçivəsindəölkəmizinapardığı
informasiyasiyasətiolduqcasəmərəli
nəticələrəgətiribçıxardı.Dünyanın120
ölkəsininbirləşdiyibunəhəngtəsisatbü
tüntoplantılarındaAzərbaycanınərazi
bütövlüyüvəsuverenliyinidəstəkləyən
sənədlərqəbuletdi.Yerigəlmişkən,Və
tənMüharibəsidavamedərkən19və29
oktyabrtarixlərindəBMTTəhlükəsizlik
ŞurasındaAzərbaycanınmaraqlarına
qətiyyəncavabverməyən,ədalətsizbir
sənədinqəbulumüzakirəedilirdi.Məhz
AzərbaycanınQoşulmamaHərəkatı
üzvüolaraqqazandığıdostölkələrin
təşəbbüslərisayəsindəhəminsənədlər
qəbuledilmədi.Azərbaycanböyükmü
səlmandünyasınımünaqişəhəqiqətləri
ilədavamlışəkildəməlumatlandırdı.
İslamKonfransıTəşkilatıçərçivəsində
aparılanuğurlufəaliyyətnəticəsində
Ermənistanıaçıqşəkildəişğalçıölkəkimi
təqdimedənsənədlərqəbuledildi.Düş
mənindiniabidələrimizəqarşıtörətdiyi
təhqiramizdavranışlarıtutarlıfaktlarla
müsəlmanaləminəyayıldı.Azərbaycan
Prezidentinin“Məscidləridağıdanölkə
heçvaxtmüsəlmanölkələrinindostu
olabilməz”tezisimüsəlmandünyasın
daəhəmiyyətliəkssədadoğurduvəbu
günbəzikiçikistisnalarıçıxmaqşərtiilə
Ermənistanınİslamaləminəqapısıbağlı
vəziyyətdədir.

Ermənistanındünyayatəqdimetdi
yimifologiyadarmadağınedildi.Real
tarixifaktlarasöykənərəkəsaslandırıldı
ki,ermənilərmüxtəlifölkələringeosi
yasiambisiyalarınınnəticəsiolaraqson
200ildəQarabağərazisinəköçürülüblər.
HeydərƏliyevFondununqlobalmiqyas
daapardığısəmərəlitəbliğatsayəsində13
ölkəXocalısoyqırımınısoyqırımcinayəti
kimirəsməntanıdı.Bütündünyahəqi
qətinkimintərəfindəolduğundan,kimin
təcavüzkar,kiminsülhpərvərmissiya
daşıdığındanagaholdu.DünyaErmənis
tandövlətininfaşistmahiyyətinibütün
çılpaqlığıiləgördü.

17ilərzindəinformasiyamüstəvisin
dəaparılanbuəzmkarmillimübarizənin
nəticələri44günlükVətənMüharibəsinin
gedişatındabarizşəkildəözünügöstərdi.

DöyüşlərinilkgünündənetibarənPrezi
dentİlhamƏliyevAzərbaycanxalqının
informasiyacəbhəsininkomandanıkimi
müharibəiləbağlıədalətlivəobyektiv
beynəlxalqictimairəyinformalaşması
üçünsondərəcəyüksəkbacarıqvəprin
sipiallıqnümayişetdirdi.Şanlıordumu
zunzəfəryürüşününbeynəlxalqhüquqa
söykəndiyireallığıdünyaictimaiyyətinə
təlqinolundu.Müharibəninilkhəftələrin
dədünyaictimaiyyətibalanslıvəistisna
hallardaermənipərəstmövqeiləyadda
qalırdısa,zamanlabubalansəhəmiyyətli
dərəcədəAzərbaycanınxeyrinədəyişdi.
Sözyoxki,informasiyabumundakıbitə
rəfiyinAzərbaycanınxeyrinədəyişməsi
bilavasitəPrezidentİlhamƏliyevinxarici
kütləviinformasiyavasitələrinəverdiyi
müsahibələrləbağlıidi.ÖlkəPrezidenti

Elşad Mirbəşir oğlu
MilliMəclisindeputatı,siyasielmlərdoktoru,professor

Vətən Müharibəsinin 
informasiya seqmenti
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üzvüolaraqqazandığıdostölkələrin
təşəbbüslərisayəsindəhəminsənədlər
qəbuledilmədi.Azərbaycanböyükmü
səlmandünyasınımünaqişəhəqiqətləri
ilədavamlışəkildəməlumatlandırdı.
İslamKonfransıTəşkilatıçərçivəsində
aparılanuğurlufəaliyyətnəticəsində
Ermənistanıaçıqşəkildəişğalçıölkəkimi
təqdimedənsənədlərqəbuledildi.Düş
mənindiniabidələrimizəqarşıtörətdiyi
təhqiramizdavranışlarıtutarlıfaktlarla
müsəlmanaləminəyayıldı.Azərbaycan
Prezidentinin“Məscidləridağıdanölkə
heçvaxtmüsəlmanölkələrinindostu
olabilməz”tezisimüsəlmandünyasın
daəhəmiyyətliəkssədadoğurduvəbu
günbəzikiçikistisnalarıçıxmaqşərtiilə
Ermənistanınİslamaləminəqapısıbağlı
vəziyyətdədir.

Ermənistanındünyayatəqdimetdi
yimifologiyadarmadağınedildi.Real
tarixifaktlarasöykənərəkəsaslandırıldı
ki,ermənilərmüxtəlifölkələringeosi
yasiambisiyalarınınnəticəsiolaraqson
200ildəQarabağərazisinəköçürülüblər.
HeydərƏliyevFondununqlobalmiqyas
daapardığısəmərəlitəbliğatsayəsində13
ölkəXocalısoyqırımınısoyqırımcinayəti
kimirəsməntanıdı.Bütündünyahəqi
qətinkimintərəfindəolduğundan,kimin
təcavüzkar,kiminsülhpərvərmissiya
daşıdığındanagaholdu.DünyaErmənis
tandövlətininfaşistmahiyyətinibütün
çılpaqlığıiləgördü.

17ilərzindəinformasiyamüstəvisin
dəaparılanbuəzmkarmillimübarizənin
nəticələri44günlükVətənMüharibəsinin
gedişatındabarizşəkildəözünügöstərdi.

DöyüşlərinilkgünündənetibarənPrezi
dentİlhamƏliyevAzərbaycanxalqının
informasiyacəbhəsininkomandanıkimi
müharibəiləbağlıədalətlivəobyektiv
beynəlxalqictimairəyinformalaşması
üçünsondərəcəyüksəkbacarıqvəprin
sipiallıqnümayişetdirdi.Şanlıordumu
zunzəfəryürüşününbeynəlxalqhüquqa
söykəndiyireallığıdünyaictimaiyyətinə
təlqinolundu.Müharibəninilkhəftələrin
dədünyaictimaiyyətibalanslıvəistisna
hallardaermənipərəstmövqeiləyadda
qalırdısa,zamanlabubalansəhəmiyyətli
dərəcədəAzərbaycanınxeyrinədəyişdi.
Sözyoxki,informasiyabumundakıbitə
rəfiyinAzərbaycanınxeyrinədəyişməsi
bilavasitəPrezidentİlhamƏliyevinxarici
kütləviinformasiyavasitələrinəverdiyi
müsahibələrləbağlıidi.ÖlkəPrezidenti

Elşad Mirbəşir oğlu
MilliMəclisindeputatı,siyasielmlərdoktoru,professor

Vətən Müharibəsinin 
informasiya seqmenti
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ninbumüsahibələriVətənMüharibəsində
Azərbaycanıninformasiyasavaşınınən
təsirlisilahınaçevrilmişdi.Öncəbhədə
olduğukimi,PrezidentİlhamƏliyevöl
kəmizininformasiyacəbhəsindəapardığı
mübarizəyədəlayiqincəkomandanlıq
edərəkmünaqişəiləbağlırealmənzərə
ni,Azərbaycanxalqınınhaqlımövqeyini
dünyaictimaiyyətinindiqqətinəçatdır
dı.Bütündünyamünaqişəhəqiqətlərini
Azərbaycanınbirincişəxsinindilindən
eşitdi.Nəzərəalaqki,dövlətbaşçımızın
müsahibəverdiyimediaqurumlarının
böyükbirqismiötəndövrlərərzindəan
tiAzərbaycanmövqeyiiləseçiliblər.Belə
liklə,PrezidentİlhamƏliyevməhzhəmin
kütləviinformasiyavasitələrinəmüsahi
bəverməkləbirnövdüşmənintəxribat
planlarınıaltüstedirdi.Qərbdəkierməni

lobbisininmətbəxindənçıxmışjurnalistlə
rinqərəzlisuallarına,jurnalistetikasından
uzaqdavranışlarınavəsankiprokuror
ritorikasıiləçıxışetmələrinəbaxmayaraq,
AzərbaycanPrezidentipeşəkarsiyasətçi
yə,dünyasəviyyəliliderəxasböyüksəbir,
qətiyyət,soyuqqanlılıqnümayişetdirdi,
həmin“jurnalistlərə”sözünəslmənasında
tarix,etikavəbeynəlxalqhüquqdərsikeç
di.Bumənada,cənabPrezidentinAlma
niyanın“ARD”televiziyasınamüsahibəsi
xüsusiolaraqdiqqəticəlbedir.Jurnalistin
ermənipərəstruhdasuallarınadövlətimi
zinbaşçısıtəmkinvərasionalməntiqlə
cavabverdi.PrezidentİlhamƏliyevçox
səlisşəkildəizahetdiki,DağlıqQarabağın
Azərbaycanüçünönəmionunresurs
larınagörədeyil,buərazibizimüçün
milliqürur,ədalətvəbeynəlxalqhüquq
məsələsidir.Bucavabhəminjurnalistin
timsalındabütünqlobalermənişəbəkəsi
nə“masterklass”üslubundabirdərsidi.
Xüsusəndəəlindəhəmişədemokratiyavə
insanhaqlarıkimiməf umlarıbayraqtu
tanQərbsiyasidairələrinəbundantutarlı

cavabolabilməzdi.Şübhəsizki,Prezident
İlhamƏliyevinxaricijurnalistlərqarşısın
datəmkinliduruşuvəməntiqicavabları
həminmediaqurumlarınınçoxmilyonlu
izləyicilərinindüşüncələrinədətəsirsiz
qalabilməzdi.Əslində,prioritetməqsəd
dəbundanibarətidi.CənabPrezident
jurnalistlərinqıcıqlandırıcıvəqərəzdolu
suallarıqarşısındamüdrikliksərgiləməklə
həminKİVlərintamaşaçıkontingentinə
kiminhaqlı,kiminhaqsızolduğunu,ən
əsasıhərbitəxribatınkimtərəfindəntörə
dildiyinidərketməkvəhadisələridüzgün
qiymətləndirməkimkanıyaratmışoldu.

Düşmənmüharibədövründəçoxqəd
darvəqeyriinsaniaddımlarıiləyadda
qaldı.Azərbaycancəmiyyətindəqorxuvə
narahatlıqyaratmaqməqsədiiləGəncə
vəBərdəşəhərlərindəsivilhədəfərin

vurulmasınəticəsindəon
larlamülkivətəndaşımız
həyatınıitirdi.Doğrudur,
Azərbaycanmülkiinsan
larayönəlmişbuterror
əməllərininqisasınıdöyüş
meydanındaartıqlama
sıiləaldı,ammaeyni
zamanda,Ermənistanın

hərbisiyasirəhbərliyininbuterrorakt
larınagörədünyadaifşaolunmasıüçün
məqsədyönlüvəefektivaddımlaratıldı.
Hadisədəndərhalsonradünyanınən
nüfuzlutelekanallarınınhadisəyerindən
reportajlarhazırlamasıtəminedildi,er
məniterrorizmibiranıniçərisindədünya
mətbuatınınmanşetinədaşındı.Bundan
başqaölkəmizdəakkreditəolunmuşxari
cidiplomatlarınsözügedənərazilərəsə
fərləritəşkilolundu,onlaraErmənistanın
terrorsiyasətininnəticələriəyanişəkildə
nümayişetdirildi.Beləliklə,ötənəsrin
90cıillərininəvvəllərindəkivəziyyətdən
fərqliolaraqdünyaerməniterrorizmi
ninrealsimasınıəyanişəkildəgörəbildi.
Beynəlxalqmətbuatınermənifaşizmiilə
bağlıdərcetdiyiməqalələrdüşməniçaş
qınvəziyyətəsaldı,çünkionlareləzənn
edirdilərki,birinciQarabağsavaşında
olduğukimiyenədəmüharibəcinayət
ləriniörtbasdıredəbiləcəklər.Amma
beləolmadı,çünkiAzərbaycanhəmin
Azərbaycandeyil...Ermənistanbizimreal
hərbiimkanlarımızıdüzgünqiymətləndi

rəbilmədiyikimi,informasiyaməkanın
dakıgücümüzədəbələdolmamışdı.

PrezidentİlhamƏliyevtəkbaşı
nadünyaermənitəşviqatşəbəkəsiilə
savaşdıvəqalibgəldi.Hərikicəbhədə
komandanlığıyüksəkpeşəkarlıqlahəyata
keçirərəkdüşməninbütüncinahlardadiz
çökməsinitəminetdi.Ermənistanhərb
meydanındaolduğukimi,informasiya
məkanındadarüsvayçıməğlubiyyətə
düçaroldu.CənabPrezidentinsəsləndir
diyirealstatistikrəqəmlər,münaqişənin
tarixikökləriiləbağlıirəlisürdüyütutarlı
faktlarvəarqumentlər,nümayişetdirdiyi
əzmkarlıq,qətiyyətvəprinsipiallıqAzər
baycanamünasibətdəqərəzlibeynəlxalq
ictimairəyintədricəndəyişərəkobyektiv
məzmunkəsbetməsinişərtləndirdi.Bu
müsbəttendensiyamüharibəningedişa
tındahazırlananbeynəlxalqhesabatlarda
aydınşəkildətəsbitolundu.Əməliyyatla
rınilkgünlərindəqlobalermənişəbəkə
sininəlindəalətəçevrilən,Ermənistanın
hərbicinayətlərinigörməzdəngələnvə
hətaAzərbaycanüzərinəəsassızitiham
larqoyan“İnsanhaqlarınınmüdafiəçisi”
(“HumanRightsWatch”),“Beynəlxalq
amnistiya”(“Amnestyİnternational”)
kimibeynəlxalqtəsisatlarAzərbaycan
Prezidentininfaktolojiçıxışlarındansonra
obyektivhesabatlarhazırlamaqməc
buriyyətindəqaldılar.Birqaydaolaraq
Azərbaycanaqarşıqərəzlimövqeyiilə
seçilənsözügedənqurumlarınsonhesa
batlarındaErmənistanın44günlükmüha
ribədətörətdiyihərbicinayətlərbarədə
təfsilatlıməlumatlarəksolunmuşdur.
Buhesabatlarhəmdəgələcəkdəerməni
cinayətlərinindahaböyükmiqyasdaifşa
olunmasıbaxımındanpresedentrolunda
çıxışedəbilər.

Bütünbunlarqlobalinformasiyamə
kanındadövlətimizinapardığıefektiv
mübarizənixarakterizəedir.Lakinpro
sesinbirdədaxiliseqmentivaridi.Yuxa
rıdadaqeydetdiyimizkimi,informasiya
müharibəsinindigərəsasistiqamətini
milliinformasiyaməkanınıxaricitəhdid
lərdənqorumaqtəşkiledir.Tədqiqatçı
larıngəldiyiümumiqənaətəgörə,hibrid
təhdidlərəqarşıənefektivmübarizəcə
miyyətifasiləsizinformasiyaaxınıilətə
minetməkvəinformasiyamərkəzlərinin

koordinasiyalıfəaliyyətinitəşkiletmək
dir.Buxüsusda,düşmənininformasiya
məkanımızamümküntəhdidlərininqar
şısınıalmaqüçünilknövbədəcəmiyyətin
informasiyailətəminatındakıboşluqları
aradanqaldırmalıidik.Bunagörədə
müharibəninilkgünündənetibarəncə
miyyətininformasiyailətəminindəməsul
qurumlarınvahidmərkəzdənefektiv
koordinasiyasıtəşkiledildi.İnsanlarımız
cəbhədəbaşverənhadisələrləbağlıeti
barlıkanallarvasitəsiləoperativşəkildə
məlumatlandırıldı.Aparılanefektiv
təbliğatnəticəsindəhərbirazərbaycanlı
özünüarxacəbhəninəsgərihesabetdi.
İnformasiyastrategiyasıeləqurulmuşdu
ki,hərkəsözünübusahədəməsulbir
şəxsqismindəgörür,dezinformasiyalara,
təxribatxarakterliməlumatlarınyayılma
sınaqarşıbütüngücünüsəfərbəretməyə
çalışırdı.Cəmiyyətimizdəunikalbirhəm
rəylikruhuhökmsürürdü.Sözyoxki,bu
prosesinhərəkətvericiqüvvəsiPrezident
İlhamƏliyevinxalqamütəmadimüra
ciətləriidi.Bumüraciətlərxalqınbirlik
rəmzinəçevrildi.CənabPrezidentinbu
çıxışlarındangötürülənsitatlaruşaqdan
böyüyəhərkəsindilindəəzbərəçevril
mişdi.Dövlətbaşçısınınmüraciətləricə
miyyətinnəzərindəənetibarlıinformasi
yamənbəyihesabolunduğunagörəonun

hərbirçıxışımilyonlarlaazərbaycanlını
televiziyaqarşısınayığırdı.Hətavəziy
yətohəddəçatmışdıki,özdövlətinin
informasiyaresurslarınaetibaretməyən
ermənilərmüharibəningedişatıiləbağlı
məlumatlarıAzərbaycanPrezidentinin
çıxışlarınıizləməkləəldəedirdilər.“Də
miryumruq”birliyisankicəmiyyətimizin
bütünsahələriniəhatəetmişdi.Bütün
vətəndaşlarımız,dünyaazərbaycanlı
larıvahidmilliideyaətrafındaoqədər
sıxbirləşdiki,düşməninbütünpozucu,
təxribatxarakterlicəhdlərifiaskoilənəti
cələndi.Xalqımızıqələbəyəkökləyənbu
müraciətlərcəmiyyətdəbirləşdiricifunk
siyayerinəyetirərəkdüşmənintəxribat
planlarınıaltüstetdi.

VətənMüharibəsidövründəölkəmi
zinhaqlımövqeyinindünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasıvəcəmiyyətimizdə
həmrəylikruhununmöhkəmlənməsində
BirincivitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanındaroludanılmazdır.Mehri
banxanımƏliyevanınmillimücadiləmiz
uğrundaetdiyivətənpərvərçağırışlarhər
birazərbaycanlınısosialşəbəkəplat
formalarındamübarizəyəsəfərbəretdi.
HələİyulhadisələrindənsonraMehriban
xanımıngəncliyəxitabedənaşağıdakı
müraciətimüharibəgünlərindəminlərlə
gəncinideolojigücvəilhammənbəyinə

çevrilmişdi:“HərbirimizinborcuAzər
baycanınmövqeyinimüdafiəetməkdir.
Nəinkidöyüşmeydanında,həmdəkom
püterqarşısında.Unutmayaqki,bugün
bizbiramalımızolanmillət,xalqıq.Bizə
zəfərlazımdır.Hamımızüçünbirqələbə.
Qalibgələnisəgücübirlik,ağılvəiradə
iləmöhkəmlənənolur”.

Tərəddüdsüzdeyəbilərikki,Azər
baycaninformasiyamüharibəsininbütün
komponentlərinəgörəqarşıtərəfigeridə
qoydu.Həmbeynəlxalqmüstəvidə,həm
dədaxiliseqmentdədüşməninbütün
mümküntəhdidlərineytrallaşdırıldı.Ötən
əsrin90cıillərininəvvəllərindənfərqli
olaraqdünyamətbuatıhəqiqətləritirajladı,
ölkəmizəqarşıqarayaxmakampaniyasının
tribunasınaçevrilmişbəziqlobalKİVlər
beləhadisələrigerçəkliyəvəbeynəlxalq
hüquqauyğunişıqlandırdı.Hətabəziləri
Azərbaycanınhaqlımövqeyinimüdafiə
etdi.SaxtaermənitəbliğatıisəAzərbaycan
Prezidentininardıcılvəprinsipialsiya
sətinəticəsindədarmadağınedildi.Milli
informasiyaməkanımızdüşməntəxribat
larındanetibarlışəkildəmühafizəolundu.
Beləliklə,milliliderinbütünkeyfiyyətləri
nəmalikolancənabPrezidentİlhamƏli
yevinrəhbərliyialtındaAzərbaycanVətən
Müharibəsinininformasiyaseqmentində
dətarixizəfərqazandı.

Ermənilər müharibənin gedişatı ilə bağlı məlumat almaq üçün Azərbaycan Prezidentinin çıxışını izləyirlər
PrezidentİlhamƏliyevtəkbaşınadünyaer
mənitəşviqatşəbəkəsiiləsavaşdıvəqalib
gəldi.Hərikicəbhədəkomandanlığıyüksək
peşəkarlıqlahəyatakeçirərəkdüşməninbü
tüncinahlardadizçökməsinitəminetdi.
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ni,Azərbaycanxalqınınhaqlımövqeyini
dünyaictimaiyyətinindiqqətinəçatdır
dı.Bütündünyamünaqişəhəqiqətlərini
Azərbaycanınbirincişəxsinindilindən
eşitdi.Nəzərəalaqki,dövlətbaşçımızın
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uzaqdavranışlarınavəsankiprokuror
ritorikasıiləçıxışetmələrinəbaxmayaraq,
AzərbaycanPrezidentipeşəkarsiyasətçi
yə,dünyasəviyyəliliderəxasböyüksəbir,
qətiyyət,soyuqqanlılıqnümayişetdirdi,
həmin“jurnalistlərə”sözünəslmənasında
tarix,etikavəbeynəlxalqhüquqdərsikeç
di.Bumənada,cənabPrezidentinAlma
niyanın“ARD”televiziyasınamüsahibəsi
xüsusiolaraqdiqqəticəlbedir.Jurnalistin
ermənipərəstruhdasuallarınadövlətimi
zinbaşçısıtəmkinvərasionalməntiqlə
cavabverdi.PrezidentİlhamƏliyevçox
səlisşəkildəizahetdiki,DağlıqQarabağın
Azərbaycanüçünönəmionunresurs
larınagörədeyil,buərazibizimüçün
milliqürur,ədalətvəbeynəlxalqhüquq
məsələsidir.Bucavabhəminjurnalistin
timsalındabütünqlobalermənişəbəkəsi
nə“masterklass”üslubundabirdərsidi.
Xüsusəndəəlindəhəmişədemokratiyavə
insanhaqlarıkimiməf umlarıbayraqtu
tanQərbsiyasidairələrinəbundantutarlı

cavabolabilməzdi.Şübhəsizki,Prezident
İlhamƏliyevinxaricijurnalistlərqarşısın
datəmkinliduruşuvəməntiqicavabları
həminmediaqurumlarınınçoxmilyonlu
izləyicilərinindüşüncələrinədətəsirsiz
qalabilməzdi.Əslində,prioritetməqsəd
dəbundanibarətidi.CənabPrezident
jurnalistlərinqıcıqlandırıcıvəqərəzdolu
suallarıqarşısındamüdrikliksərgiləməklə
həminKİVlərintamaşaçıkontingentinə
kiminhaqlı,kiminhaqsızolduğunu,ən
əsasıhərbitəxribatınkimtərəfindəntörə
dildiyinidərketməkvəhadisələridüzgün
qiymətləndirməkimkanıyaratmışoldu.

Düşmənmüharibədövründəçoxqəd
darvəqeyriinsaniaddımlarıiləyadda
qaldı.Azərbaycancəmiyyətindəqorxuvə
narahatlıqyaratmaqməqsədiiləGəncə
vəBərdəşəhərlərindəsivilhədəfərin

vurulmasınəticəsindəon
larlamülkivətəndaşımız
həyatınıitirdi.Doğrudur,
Azərbaycanmülkiinsan
larayönəlmişbuterror
əməllərininqisasınıdöyüş
meydanındaartıqlama
sıiləaldı,ammaeyni
zamanda,Ermənistanın

hərbisiyasirəhbərliyininbuterrorakt
larınagörədünyadaifşaolunmasıüçün
məqsədyönlüvəefektivaddımlaratıldı.
Hadisədəndərhalsonradünyanınən
nüfuzlutelekanallarınınhadisəyerindən
reportajlarhazırlamasıtəminedildi,er
məniterrorizmibiranıniçərisindədünya
mətbuatınınmanşetinədaşındı.Bundan
başqaölkəmizdəakkreditəolunmuşxari
cidiplomatlarınsözügedənərazilərəsə
fərləritəşkilolundu,onlaraErmənistanın
terrorsiyasətininnəticələriəyanişəkildə
nümayişetdirildi.Beləliklə,ötənəsrin
90cıillərininəvvəllərindəkivəziyyətdən
fərqliolaraqdünyaerməniterrorizmi
ninrealsimasınıəyanişəkildəgörəbildi.
Beynəlxalqmətbuatınermənifaşizmiilə
bağlıdərcetdiyiməqalələrdüşməniçaş
qınvəziyyətəsaldı,çünkionlareləzənn
edirdilərki,birinciQarabağsavaşında
olduğukimiyenədəmüharibəcinayət
ləriniörtbasdıredəbiləcəklər.Amma
beləolmadı,çünkiAzərbaycanhəmin
Azərbaycandeyil...Ermənistanbizimreal
hərbiimkanlarımızıdüzgünqiymətləndi

rəbilmədiyikimi,informasiyaməkanın
dakıgücümüzədəbələdolmamışdı.

PrezidentİlhamƏliyevtəkbaşı
nadünyaermənitəşviqatşəbəkəsiilə
savaşdıvəqalibgəldi.Hərikicəbhədə
komandanlığıyüksəkpeşəkarlıqlahəyata
keçirərəkdüşməninbütüncinahlardadiz
çökməsinitəminetdi.Ermənistanhərb
meydanındaolduğukimi,informasiya
məkanındadarüsvayçıməğlubiyyətə
düçaroldu.CənabPrezidentinsəsləndir
diyirealstatistikrəqəmlər,münaqişənin
tarixikökləriiləbağlıirəlisürdüyütutarlı
faktlarvəarqumentlər,nümayişetdirdiyi
əzmkarlıq,qətiyyətvəprinsipiallıqAzər
baycanamünasibətdəqərəzlibeynəlxalq
ictimairəyintədricəndəyişərəkobyektiv
məzmunkəsbetməsinişərtləndirdi.Bu
müsbəttendensiyamüharibəningedişa
tındahazırlananbeynəlxalqhesabatlarda
aydınşəkildətəsbitolundu.Əməliyyatla
rınilkgünlərindəqlobalermənişəbəkə
sininəlindəalətəçevrilən,Ermənistanın
hərbicinayətlərinigörməzdəngələnvə
hətaAzərbaycanüzərinəəsassızitiham
larqoyan“İnsanhaqlarınınmüdafiəçisi”
(“HumanRightsWatch”),“Beynəlxalq
amnistiya”(“Amnestyİnternational”)
kimibeynəlxalqtəsisatlarAzərbaycan
Prezidentininfaktolojiçıxışlarındansonra
obyektivhesabatlarhazırlamaqməc
buriyyətindəqaldılar.Birqaydaolaraq
Azərbaycanaqarşıqərəzlimövqeyiilə
seçilənsözügedənqurumlarınsonhesa
batlarındaErmənistanın44günlükmüha
ribədətörətdiyihərbicinayətlərbarədə
təfsilatlıməlumatlarəksolunmuşdur.
Buhesabatlarhəmdəgələcəkdəerməni
cinayətlərinindahaböyükmiqyasdaifşa
olunmasıbaxımındanpresedentrolunda
çıxışedəbilər.

Bütünbunlarqlobalinformasiyamə
kanındadövlətimizinapardığıefektiv
mübarizənixarakterizəedir.Lakinpro
sesinbirdədaxiliseqmentivaridi.Yuxa
rıdadaqeydetdiyimizkimi,informasiya
müharibəsinindigərəsasistiqamətini
milliinformasiyaməkanınıxaricitəhdid
lərdənqorumaqtəşkiledir.Tədqiqatçı
larıngəldiyiümumiqənaətəgörə,hibrid
təhdidlərəqarşıənefektivmübarizəcə
miyyətifasiləsizinformasiyaaxınıilətə
minetməkvəinformasiyamərkəzlərinin

koordinasiyalıfəaliyyətinitəşkiletmək
dir.Buxüsusda,düşmənininformasiya
məkanımızamümküntəhdidlərininqar
şısınıalmaqüçünilknövbədəcəmiyyətin
informasiyailətəminatındakıboşluqları
aradanqaldırmalıidik.Bunagörədə
müharibəninilkgünündənetibarəncə
miyyətininformasiyailətəminindəməsul
qurumlarınvahidmərkəzdənefektiv
koordinasiyasıtəşkiledildi.İnsanlarımız
cəbhədəbaşverənhadisələrləbağlıeti
barlıkanallarvasitəsiləoperativşəkildə
məlumatlandırıldı.Aparılanefektiv
təbliğatnəticəsindəhərbirazərbaycanlı
özünüarxacəbhəninəsgərihesabetdi.
İnformasiyastrategiyasıeləqurulmuşdu
ki,hərkəsözünübusahədəməsulbir
şəxsqismindəgörür,dezinformasiyalara,
təxribatxarakterliməlumatlarınyayılma
sınaqarşıbütüngücünüsəfərbəretməyə
çalışırdı.Cəmiyyətimizdəunikalbirhəm
rəylikruhuhökmsürürdü.Sözyoxki,bu
prosesinhərəkətvericiqüvvəsiPrezident
İlhamƏliyevinxalqamütəmadimüra
ciətləriidi.Bumüraciətlərxalqınbirlik
rəmzinəçevrildi.CənabPrezidentinbu
çıxışlarındangötürülənsitatlaruşaqdan
böyüyəhərkəsindilindəəzbərəçevril
mişdi.Dövlətbaşçısınınmüraciətləricə
miyyətinnəzərindəənetibarlıinformasi
yamənbəyihesabolunduğunagörəonun

hərbirçıxışımilyonlarlaazərbaycanlını
televiziyaqarşısınayığırdı.Hətavəziy
yətohəddəçatmışdıki,özdövlətinin
informasiyaresurslarınaetibaretməyən
ermənilərmüharibəningedişatıiləbağlı
məlumatlarıAzərbaycanPrezidentinin
çıxışlarınıizləməkləəldəedirdilər.“Də
miryumruq”birliyisankicəmiyyətimizin
bütünsahələriniəhatəetmişdi.Bütün
vətəndaşlarımız,dünyaazərbaycanlı
larıvahidmilliideyaətrafındaoqədər
sıxbirləşdiki,düşməninbütünpozucu,
təxribatxarakterlicəhdlərifiaskoilənəti
cələndi.Xalqımızıqələbəyəkökləyənbu
müraciətlərcəmiyyətdəbirləşdiricifunk
siyayerinəyetirərəkdüşmənintəxribat
planlarınıaltüstetdi.

VətənMüharibəsidövründəölkəmi
zinhaqlımövqeyinindünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasıvəcəmiyyətimizdə
həmrəylikruhununmöhkəmlənməsində
BirincivitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanındaroludanılmazdır.Mehri
banxanımƏliyevanınmillimücadiləmiz
uğrundaetdiyivətənpərvərçağırışlarhər
birazərbaycanlınısosialşəbəkəplat
formalarındamübarizəyəsəfərbəretdi.
HələİyulhadisələrindənsonraMehriban
xanımıngəncliyəxitabedənaşağıdakı
müraciətimüharibəgünlərindəminlərlə
gəncinideolojigücvəilhammənbəyinə

çevrilmişdi:“HərbirimizinborcuAzər
baycanınmövqeyinimüdafiəetməkdir.
Nəinkidöyüşmeydanında,həmdəkom
püterqarşısında.Unutmayaqki,bugün
bizbiramalımızolanmillət,xalqıq.Bizə
zəfərlazımdır.Hamımızüçünbirqələbə.
Qalibgələnisəgücübirlik,ağılvəiradə
iləmöhkəmlənənolur”.

Tərəddüdsüzdeyəbilərikki,Azər
baycaninformasiyamüharibəsininbütün
komponentlərinəgörəqarşıtərəfigeridə
qoydu.Həmbeynəlxalqmüstəvidə,həm
dədaxiliseqmentdədüşməninbütün
mümküntəhdidlərineytrallaşdırıldı.Ötən
əsrin90cıillərininəvvəllərindənfərqli
olaraqdünyamətbuatıhəqiqətləritirajladı,
ölkəmizəqarşıqarayaxmakampaniyasının
tribunasınaçevrilmişbəziqlobalKİVlər
beləhadisələrigerçəkliyəvəbeynəlxalq
hüquqauyğunişıqlandırdı.Hətabəziləri
Azərbaycanınhaqlımövqeyinimüdafiə
etdi.SaxtaermənitəbliğatıisəAzərbaycan
Prezidentininardıcılvəprinsipialsiya
sətinəticəsindədarmadağınedildi.Milli
informasiyaməkanımızdüşməntəxribat
larındanetibarlışəkildəmühafizəolundu.
Beləliklə,milliliderinbütünkeyfiyyətləri
nəmalikolancənabPrezidentİlhamƏli
yevinrəhbərliyialtındaAzərbaycanVətən
Müharibəsinininformasiyaseqmentində
dətarixizəfərqazandı.

Ermənilər müharibənin gedişatı ilə bağlı məlumat almaq üçün Azərbaycan Prezidentinin çıxışını izləyirlər
PrezidentİlhamƏliyevtəkbaşınadünyaer
mənitəşviqatşəbəkəsiiləsavaşdıvəqalib
gəldi.Hərikicəbhədəkomandanlığıyüksək
peşəkarlıqlahəyatakeçirərəkdüşməninbü
tüncinahlardadizçökməsinitəminetdi.
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- İrek Xay  da  ro  viç, si  zi Mil  li 
Məc  lis  də sa  lam  la  yı  rıq.  Bil -
di  yi  miz ki  mi, Ros  sot  rud  ni -
çest  vo təş  ki  la  tın  da fəaliy  yət 
gös  tər  mək üçün siz  Ru  si  ya 
Du  ma  sın  da  kı fəaliy  yə  ti  ni  zə 
xi  tam ver  mi  si  niz. De  pu  tat 
man  da  tın  dan im  ti  na et  mə  yi -
ni  zə nə sə  bəb ol  du?
İnsandaiminkişafedərək,

özüüçünyenisahələrkəşfetmə
lidir.Busəbəbdəndəmənözümü
yeni,mənimaraqlandıransahədə
sınamağaqərarverdim.Rossot
rudniçestvonümayəndəliyinin
rəhbərliyinəkeçməmişdənöncə
RusiyaFederasiyasıDövlətDuma
sınınMDBməsələləri,Avrasiyaya
inteqrasiyavəhəmvətənlərləəla
qələrüzrəkomitəninüzvüolmu
şam.FəaliyyətimləəlaqədarMDB
ölkələrindəsıxsıxişçisəfərlərdə
olurdum,eləcədəseçkilərdəmü
şahidəçiqismindəiştirakedirdim.

- Qeyd et  di  yi  niz ki  mi, MDB 
döv  lət  lə  ri ilə ya  xın  dan ta  nış -
sı  nız və bu öl  kə  lə  rin xü  su  siy -
yət  lə  ri  nə bə  ləd  si  niz.  Am  ma 
hər şe  yə rəğ  mən siz Azər -
bay  ca  nı seç  di  niz. Öl  kə  miz 
si  zi nə ilə cəlb et  di? 
BundanəvvəlRusiyaFede

rasiyasınınDövlətDumasında
RusiyaAzərbaycanparlament
lərarasıdostluqqrupununüzvü
kimiAzərbaycanüzrəəlaqələrə
cavabdehidim.OzamanAzər
baycantərəfindənqrupunrəhbəri
indikiBirincivitsespikerƏliHü
seynliidi,hazırdaisəbumissiyanı
millətvəkiliNizamiSəfərovyerinə
yetirir.Dostluqqrupununüzvləri
daimçoxaktivvəməhsuldarçalı
şıblar.

Azərbaycanınpaytaxtımüasir
həyatlabərabərözündəölkənin
zənginmillimədəniyyətinibirləş
dirir.MənAzərbaycanaişçisəfər
lərimzamanıMingəçevirşəhə
rindədəolmuşam,respublikanın
digərregionlarıilədətanışlığımı
davametdirməkistərdim.
Sizinölkənizbütünsahələrdə

dinamikvəuğurlainkişafedir,
çoxmühümnailiyyətlərəldəolu
nur.DövlətbaşçısıİlhamƏliyev
Azərbaycanaməharətlərəhbərlik
edirvəözxalqınaböyükuğurlar
qazandırır.

- Ru  si  ya ilə Azər  bay  can əmək -
daş  lı  ğı  na dair konk  ret 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş han  sı 
is  ti  qa  mət  lər möv  cud  dur və 
mü  na  si  bət  lə  rin gə  lə  cək in -
ki  şa  fı üçün si  zin plan  la  rı  nız 
nə  dən iba  rət  dir? 
Qarşılıqlıanlaşma,yüksək

səviyyəlidövlətdəstəyivədərin
köklərəmalikdostluqəlaqələri
əməkdaşlığımızınbundansonra
dauğurlainkişafetməsinəimkan
yaradır.Dövlətlərimizarasında
çoxsaylıikitərəfirazılaşmalar
imzalanıb,eləcədəbirsırabirgə
layihələrişlənilir.
Rossotrudniçestvonümayəndə

liyininAzərbaycandakıfəaliyyəti
mədəniyyət,elmvətəhsil,gənclik
vəidman,eləcədərusiyalısoydaş
larımızınburadadəstəklənməsinə
yönəlib.
Məlumdurki,Rusiyadaazər

baycanlılarınböyükçoxluğukimi,
Azərbaycandadaçoxsaylırus
diasporuvar.Beləliklə,bizbu
istiqamətlərinuğurluinkişafını
planlaşdırırıq.

- Öz tor  paq  la  rı  nı iş  ğal  dan 
azad edən Azər  bay  can ha  zır -
da post  mü  ha  ri  bə dö  nə  mi  ni 
ya  şa  yır. Bu isə ye  ni si  ya  si-iq -
ti  sa  di şə  rait dik  tə edir. Ha  zır -
kı və  ziy  yət  də əmək  daş  lı  ğın 
pers  pek  tiv  lə  ri  ni ne  cə də  yər -
lən  di  rir  si  niz?

Məlumolduğukimi,buil
yanvarın11dəRusiyanınpaytaxtı
MoskvadaRusiya,Azərbaycanvə
Ermənistanliderlərininiştirakıilə
görüşkeçirildi.Bugörüşünəsas
aspektihumanitaryardımidi;da
hadəqiqdesək,müharibəninbaş
verdiyiərazilərinmülkivətəndaş
larınınnormalhəyataqayıtmasını
bərpaetmək.Humanitaryardım

mərkəziməhzbununlaməşğul
dur.RusiyaFederasiyasınınPre
zidentiVladimirPutinintapşırığı
iləregiona800tontikintiinşaat
materialları,1,5milyonhumanitar
yükgətirilib.Nəqliyyatkommu
nikasiyalarınınaçılmasıregionun
inkişafınayenitəkanverməklə
bərabər,yeniiqtisadiimkanlar
açacaqdır.

Rusiya-Azərbaycan əlaqələri 
bundan sonra da uğurla davam edəcək

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın qo  na  ğı Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın  Ros -
sot  rud  ni  çest  vo nü  ma  yən  də  li  yi  nin - Ru  si  ya İn  for  ma  si  ya və 
Mə  də  niy  yət Mər  kə  zi  nin Azər  bay  can üz  rə rəh  bə  ri Zin -
nu  rov İrek Xay  da  ro  viç  dir.
Qeyd edək ki, İrek Zin  nu  rov 2016-cı il  dən Ru  si  ya Döv  lət Du -
ma  sı  nın de  pu  ta  tı və ha  kim Va  hid Ru  si  ya Par  ti  ya  sı  nın üz  vü 
olub və Ba  kı  da ye  ni və  zi  fə  si  nin ic  ra  sı ilə əla  qə  dar mil  lət və  ki  li 
sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə xi  tam ve  ri  lib. Si  ya  si fəaliy  yə  tə baş  la  maz  dan 
ön  cə isə mü  sa  hi  bi  miz  olim  pi  ya oyun  la  rı  nın iki  qat priz  yo  ru, 
Dün  ya və Av  ro  pa çem  piona  tı  nın qa  li  bi, su po  lo  su üz  rə əmək -
dar id  man us  ta  sı olub. Du  ma  da  kı fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  dar də  fə -
lər  lə öl  kə  mi  zə sə  fər edib. Azər  bay  can  da iş  lə  mək se  çi  mi də bu 
təəs  sü  rat  lar  la bağ  lı  dır.
Qu  ru  mun fəaliy  yə  ti  nə  gəl  dik  də isə Azər  bay  can  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən Ros  sot  rud  ni  çest  vo  nun nü  ma  yən  də  li  yi  nin - Ru  si  ya 
İn  for  ma  si  ya və Mə  də  niy  yət Mər  kə  zi  nin  Ba  kı  da açı  lı  şı 2009-cu 
ilin mar  tın  da baş tu  tub. 2011-ci ilin yan  va  rın  da isə mər  kə  zin 
ye  ni bi  na  sı  nın açı  lı  şı olub.  Mər  kə  zin fəaliy  yə  ti Ru  si  ya Fe  de  ra -
si  ya  sı ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da mə  də  niy  yət, təh  sil, 
el  mi-tex  ni  ki və in  for  ma  si  ya sa  hə  lə  rin  də əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın -
dan iba  rət  dir.

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

Azərbaycanda “Rus dilinin səfirləri” təhsil layihəsi 
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BundanəvvəlRusiyaFede

rasiyasınınDövlətDumasında
RusiyaAzərbaycanparlament
lərarasıdostluqqrupununüzvü
kimiAzərbaycanüzrəəlaqələrə
cavabdehidim.OzamanAzər
baycantərəfindənqrupunrəhbəri
indikiBirincivitsespikerƏliHü
seynliidi,hazırdaisəbumissiyanı
millətvəkiliNizamiSəfərovyerinə
yetirir.Dostluqqrupununüzvləri
daimçoxaktivvəməhsuldarçalı
şıblar.

Azərbaycanınpaytaxtımüasir
həyatlabərabərözündəölkənin
zənginmillimədəniyyətinibirləş
dirir.MənAzərbaycanaişçisəfər
lərimzamanıMingəçevirşəhə
rindədəolmuşam,respublikanın
digərregionlarıilədətanışlığımı
davametdirməkistərdim.
Sizinölkənizbütünsahələrdə

dinamikvəuğurlainkişafedir,
çoxmühümnailiyyətlərəldəolu
nur.DövlətbaşçısıİlhamƏliyev
Azərbaycanaməharətlərəhbərlik
edirvəözxalqınaböyükuğurlar
qazandırır.

- Ru  si  ya ilə Azər  bay  can əmək -
daş  lı  ğı  na dair konk  ret 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş han  sı 
is  ti  qa  mət  lər möv  cud  dur və 
mü  na  si  bət  lə  rin gə  lə  cək in -
ki  şa  fı üçün si  zin plan  la  rı  nız 
nə  dən iba  rət  dir? 
Qarşılıqlıanlaşma,yüksək

səviyyəlidövlətdəstəyivədərin
köklərəmalikdostluqəlaqələri
əməkdaşlığımızınbundansonra
dauğurlainkişafetməsinəimkan
yaradır.Dövlətlərimizarasında
çoxsaylıikitərəfirazılaşmalar
imzalanıb,eləcədəbirsırabirgə
layihələrişlənilir.
Rossotrudniçestvonümayəndə

liyininAzərbaycandakıfəaliyyəti
mədəniyyət,elmvətəhsil,gənclik
vəidman,eləcədərusiyalısoydaş
larımızınburadadəstəklənməsinə
yönəlib.
Məlumdurki,Rusiyadaazər

baycanlılarınböyükçoxluğukimi,
Azərbaycandadaçoxsaylırus
diasporuvar.Beləliklə,bizbu
istiqamətlərinuğurluinkişafını
planlaşdırırıq.

- Öz tor  paq  la  rı  nı iş  ğal  dan 
azad edən Azər  bay  can ha  zır -
da post  mü  ha  ri  bə dö  nə  mi  ni 
ya  şa  yır. Bu isə ye  ni si  ya  si-iq -
ti  sa  di şə  rait dik  tə edir. Ha  zır -
kı və  ziy  yət  də əmək  daş  lı  ğın 
pers  pek  tiv  lə  ri  ni ne  cə də  yər -
lən  di  rir  si  niz?

Məlumolduğukimi,buil
yanvarın11dəRusiyanınpaytaxtı
MoskvadaRusiya,Azərbaycanvə
Ermənistanliderlərininiştirakıilə
görüşkeçirildi.Bugörüşünəsas
aspektihumanitaryardımidi;da
hadəqiqdesək,müharibəninbaş
verdiyiərazilərinmülkivətəndaş
larınınnormalhəyataqayıtmasını
bərpaetmək.Humanitaryardım

mərkəziməhzbununlaməşğul
dur.RusiyaFederasiyasınınPre
zidentiVladimirPutinintapşırığı
iləregiona800tontikintiinşaat
materialları,1,5milyonhumanitar
yükgətirilib.Nəqliyyatkommu
nikasiyalarınınaçılmasıregionun
inkişafınayenitəkanverməklə
bərabər,yeniiqtisadiimkanlar
açacaqdır.

Rusiya-Azərbaycan əlaqələri 
bundan sonra da uğurla davam edəcək

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın qo  na  ğı Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın  Ros -
sot  rud  ni  çest  vo nü  ma  yən  də  li  yi  nin - Ru  si  ya İn  for  ma  si  ya və 
Mə  də  niy  yət Mər  kə  zi  nin Azər  bay  can üz  rə rəh  bə  ri Zin -
nu  rov İrek Xay  da  ro  viç  dir.
Qeyd edək ki, İrek Zin  nu  rov 2016-cı il  dən Ru  si  ya Döv  lət Du -
ma  sı  nın de  pu  ta  tı və ha  kim Va  hid Ru  si  ya Par  ti  ya  sı  nın üz  vü 
olub və Ba  kı  da ye  ni və  zi  fə  si  nin ic  ra  sı ilə əla  qə  dar mil  lət və  ki  li 
sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə xi  tam ve  ri  lib. Si  ya  si fəaliy  yə  tə baş  la  maz  dan 
ön  cə isə mü  sa  hi  bi  miz  olim  pi  ya oyun  la  rı  nın iki  qat priz  yo  ru, 
Dün  ya və Av  ro  pa çem  piona  tı  nın qa  li  bi, su po  lo  su üz  rə əmək -
dar id  man us  ta  sı olub. Du  ma  da  kı fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  dar də  fə -
lər  lə öl  kə  mi  zə sə  fər edib. Azər  bay  can  da iş  lə  mək se  çi  mi də bu 
təəs  sü  rat  lar  la bağ  lı  dır.
Qu  ru  mun fəaliy  yə  ti  nə  gəl  dik  də isə Azər  bay  can  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən Ros  sot  rud  ni  çest  vo  nun nü  ma  yən  də  li  yi  nin - Ru  si  ya 
İn  for  ma  si  ya və Mə  də  niy  yət Mər  kə  zi  nin  Ba  kı  da açı  lı  şı 2009-cu 
ilin mar  tın  da baş tu  tub. 2011-ci ilin yan  va  rın  da isə mər  kə  zin 
ye  ni bi  na  sı  nın açı  lı  şı olub.  Mər  kə  zin fəaliy  yə  ti Ru  si  ya Fe  de  ra -
si  ya  sı ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da mə  də  niy  yət, təh  sil, 
el  mi-tex  ni  ki və in  for  ma  si  ya sa  hə  lə  rin  də əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın -
dan iba  rət  dir.

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

Azərbaycanda “Rus dilinin səfirləri” təhsil layihəsi 
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- 2021-ci il yan   va   rın 13-də İs   la   ma  -
bad   da Azər   bay   can, Pa   kis   tan və 
Tür   ki   yə xa   ri   ci iş   lər na   zir   lə   ri   nin 
üç   tə   rəf   i dialo   qu   nun ikin   ci gö  -
rü   şü ke   çi   ril   di. Gö   rü   şün so   nun  -
da qə   bul edi   lən bə   ya   nat hər üç 
öl   kə   nin gə   lə   cək əmək   daş   lı   ğı   nın 
da   ha da güc   lən   di   ril   mə   si   nə və 
əla   qə   lə   rin koor   di   nə edil   mə   si   nə 
yö   nə   lib. Bu is   ti   qa   mət   də konk   ret 
han   sı ad   dım   lar atı   la   caq?
Pakistanməmnuniyyəthissiilə

AzərbaycanvəTürkiyəxariciişlər

nazirlərininiştirakıiləüçtərəfidialo
qunikinciiclasınaevsahibliyietmişdir.
İclasınsonundaqəbulolunmuşİslama
badBəyannaməsiiddialıvəgələcəyə
yönəlmişbirsənəddir.O,üçqardaşölkə
arasındasiyasi,təhlükəsizlik,müdafiə,
iqtisadiyyat,ticarətvəsərmayəkimi
sahələrdədahadagenişəməkdaşlığavə
koordinasiyayaçağırır.İslamabadBə
yannaməsimüvafiqnazirlərinCammu
vəKəşmir,KiprvəDağlıqQarabağkimi
ümumimaraqkəsbedənməsələlərə
qeydşərtsizdəstəyinitəsdiqləyir.İqtisa

diəməkdaşlıqkontekstindəİslamabad
Bəyannaməsiüçölkəninmüvafiqnazir
liklərinitarifvətarifdənkənarəngəllə
rinazaldılması,banksektorlarıarasında
koordinasiyanınyaxşılaşdırılmasıvə
qarşılıqlıinvestisiyalarınqorunmasıilə
bağlıkonkrettövsiyələriolanmöhkəm
birFəaliyyətPlanıhazırlamağaçağırır.
Analojiolaraqbəyannaməregional,
ticarət,enerjivəhumanitarəlaqələr,təh
sil,sosialvəmədənimübadilədədaxil
olmaqlagenişləndirilmişəməkdaşlığı
təşviqedir.Ümidedirəmki,üçölkənin

müvafiqnazirlikləributəlimatlarınəzə
rəalıbonlarınhəyatakeçirilməsiüçün
hərtərəfiplanlarhazırlayacaqlar.

- Azər   bay   can-Pa   kis   tan iki   tə   rəf   i 
mü   na   si   bət   lə   ri   nin gün   də   li   yin   də 
hər   bi əmək   daş   lı   ğın in   ki   şa   fı ilə 
bağ   lı nə ki   mi plan   lar möv   cud  -
dur?
PakistanAzərbaycanınmaraqlarına

hörmətgöstərərəkdünyadaErmənista
nıtanımayanyeganəölkədir.Pakistan
VətənMüharibəsindəqardaşAzərbay
canxalqınaardıcılolaraqdiplomatikvə
mənəvidəstəkgöstərmişdir.Müdafiə
sahəsindəəməkdaşlıqAzərbaycanla
münasibətlərimizinvacibsütunudur.
PakistanAzərbaycanəsgərlərinəhərbi
strategiyavətaktikalarhaqqındalazımi
təlimlərverməyəhazırdır.Birbirinin
müasirdöyüşlərdəkitəcrübələriniöy
rənməkməqsədiiləəməkdaşlığıdərin
ləşdirməküçündəplanlarvar.

- Azər   bay   can   la Pa   kis   tan ara   sın   da 
si   ya   si mü   na   si   bət   lər yük   sək sə   viy  -
yə   də   dir, la   kin iq   ti   sa   di və ti   ca   rət 
sa   hə   sin   də möv   cud və   ziy   yət bu   na 
adek   vat de   yil. Bu is   ti   qa   mət   də 
bö   yük pers   pek   tiv   lər vəd edən 
po   ten   sial   lar ba   rə   də nə de   yə bi  -
lər   si   niz?
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 Azər   bay   can da iş   ğal   dan azad 
edil   miş tor   paq   la   ra hə   yat ver   mək 
və ri   fah gə   tir   mək üçün ilk növ  -
bə   də Pa   kis   tan ki   mi dost öl   kə   lə   rin 
iş   ti   ra   kın   da ma   raq   lı   dır. Pa   kis   tan 
bu yön   də han   sı iş   lər hə   ya   ta ke   çi  -
rə bi   lər?
Əvvəldəqeydetdiyimkimi,həm

PakistanHökuməti,həmdəşirkətləri
Azərbaycandayenidənqurmavəinkişaf
işlərindəiştiraketməkdəmaraqlıdır.
Azərbaycanınxariciişlərnaziri2021ciil
yanvarayınınikincihəftəsindəkisəfəri
zamanıbuperspektivdəİslamabadda
bəzivacibgörüşlərkeçirmişdir.Səmimi
qəlbdənümidedirikki,yaxınaylardavə
illərdəbuvacibəməkdaşlıqreallığaçev
riləcəkvəikitərəfiəlaqələrimizindaha
damöhkəmlənməsinəköməkedəcəkdir.

- Qa   ra   bağ sa   va   şı   nın Azər   bay   ca   nın 
qə   lə   bə   si ilə ba   şa çat   ma   sın   dan 
son   ra Meh   ri dəh   li   zi   nin açıl   ma  -
sı ye   ni bir bey   nəl   xalq tran   zit 
nəq   liy   yat xət   ti   nin işə düş   mə   si 
de   mək   dir. Bu ye   ni kom   mu   ni   ka  -
si   ya xət   ti   nin Pa   kis   ta   na və qon   şu 
re   giona nə ki   mi fay   da   sı var   dır?
İcazəverin,Azərbaycanhöku

mətinivəxalqınıAzərbaycanınana
torpağıiləNaxçıvanMuxtarRespub
likasıarasındaMehridəhlizivasitəsilə

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

- Cə   nab sə   fir, yu   xa   rı   da to   xun   du  -

ğu   muz iq   ti   sa   di əmək   daş   lı   ğın ən 
çe   vik qo   lu tu   rizm   dir. Bu mə   na   da 
Pa   kis   ta   nın Azər   bay   can tu   rist   lə   ri 
üçün cəl   be   di   ci tə   rəf   ə   ri han   sı  -
lar   dır?
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.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
“Mil  li Məc  lis” jurnalının 

baş redaktorunun müavini

Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığın 
inkişafına dair fəaliyyət planı hazırlayacaq

Azər   bay   can tor   paq   la   rı   nı iş   ğal et   di   yi   nə gö   rə Er   mə   nis   ta   nı in   di   yə   dək ta   nı   ma   yan Pa   kis   tan 44 gün   lük Və  -
tən Mü   ha   ri   bə   sin   də də qar   daş   lı   ğı   nı bir da   ha nü   ma   yiş et   dir   di. Öl   kə   lə   ri   miz ara   sın   da si   ya   si-st   ra   te   ji mü  -
na   si   bət   lər yük   sə   lən xətt üz   rə in   ki   şaf et   mək   də   dir. Ca   ri ilin yan   var ayın   da Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın 
xa   ri   ci iş   lər na   zi   ri   nin Pa   kis   ta   na sə   fə   ri çər   çi   və   sin   də də bir çox önəm   li sə   nəd   lər im   za   lan   dı. Bü   tün bun   lar 
və Azər   bay   can-Pa   kis   tan əla   qə   lə   ri   nin gə   lə   cək pers   pek   tiv   lə   ri ba   rə   də sual   la   rı   mı   zı Pa   kis   ta   nın Azər  -
bay   can   da   kı föv   qə   la   də və sə   la   hiy   yət   li sə   fi   ri cə   nab Bi   lal Ha   ye ca   vab   lan   dı   rır.
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- 2021-ci il yan   va   rın 13-də İs   la   ma  -
bad   da Azər   bay   can, Pa   kis   tan və 
Tür   ki   yə xa   ri   ci iş   lər na   zir   lə   ri   nin 
üç   tə   rəf    i dialo   qu   nun ikin   ci gö  -
rü   şü ke   çi   ril   di. Gö   rü   şün so   nun  -
da qə   bul edi   lən bə   ya   nat hər üç 
öl   kə   nin gə   lə   cək əmək   daş   lı   ğı   nın 
da   ha da güc   lən   di   ril   mə   si   nə və 
əla   qə   lə   rin koor   di   nə edil   mə   si   nə 
yö   nə   lib. Bu is   ti   qa   mət   də konk   ret 
han   sı ad   dım   lar atı   la   caq?
Pakistanməmnuniyyəthissiilə

AzərbaycanvəTürkiyəxariciişlər

nazirlərininiştirakıiləüçtərəfidialo
qunikinciiclasınaevsahibliyietmişdir.
İclasınsonundaqəbulolunmuşİslama
badBəyannaməsiiddialıvəgələcəyə
yönəlmişbirsənəddir.O,üçqardaşölkə
arasındasiyasi,təhlükəsizlik,müdafiə,
iqtisadiyyat,ticarətvəsərmayəkimi
sahələrdədahadagenişəməkdaşlığavə
koordinasiyayaçağırır.İslamabadBə
yannaməsimüvafiqnazirlərinCammu
vəKəşmir,KiprvəDağlıqQarabağkimi
ümumimaraqkəsbedənməsələlərə
qeydşərtsizdəstəyinitəsdiqləyir.İqtisa

diəməkdaşlıqkontekstindəİslamabad
Bəyannaməsiüçölkəninmüvafiqnazir
liklərinitarifvətarifdənkənarəngəllə
rinazaldılması,banksektorlarıarasında
koordinasiyanınyaxşılaşdırılmasıvə
qarşılıqlıinvestisiyalarınqorunmasıilə
bağlıkonkrettövsiyələriolanmöhkəm
birFəaliyyətPlanıhazırlamağaçağırır.
Analojiolaraqbəyannaməregional,
ticarət,enerjivəhumanitarəlaqələr,təh
sil,sosialvəmədənimübadilədədaxil
olmaqlagenişləndirilmişəməkdaşlığı
təşviqedir.Ümidedirəmki,üçölkənin

müvafiqnazirlikləributəlimatlarınəzə
rəalıbonlarınhəyatakeçirilməsiüçün
hərtərəfiplanlarhazırlayacaqlar.

- Azər   bay   can-Pa   kis   tan iki   tə   rəf    i 
mü   na   si   bət   lə   ri   nin gün   də   li   yin   də 
hər   bi əmək   daş   lı   ğın in   ki   şa   fı ilə 
bağ   lı nə ki   mi plan   lar möv   cud  -
dur?
PakistanAzərbaycanınmaraqlarına

hörmətgöstərərəkdünyadaErmənista
nıtanımayanyeganəölkədir.Pakistan
VətənMüharibəsindəqardaşAzərbay
canxalqınaardıcılolaraqdiplomatikvə
mənəvidəstəkgöstərmişdir.Müdafiə
sahəsindəəməkdaşlıqAzərbaycanla
münasibətlərimizinvacibsütunudur.
PakistanAzərbaycanəsgərlərinəhərbi
strategiyavətaktikalarhaqqındalazımi
təlimlərverməyəhazırdır.Birbirinin
müasirdöyüşlərdəkitəcrübələriniöy
rənməkməqsədiiləəməkdaşlığıdərin
ləşdirməküçündəplanlarvar.

- Azər   bay   can   la Pa   kis   tan ara   sın   da 
si   ya   si mü   na   si   bət   lər yük   sək sə   viy  -
yə   də   dir, la   kin iq   ti   sa   di və ti   ca   rət 
sa   hə   sin   də möv   cud və   ziy   yət bu   na 
adek   vat de   yil. Bu is   ti   qa   mət   də 
bö   yük pers   pek   tiv   lər vəd edən 
po   ten   sial   lar ba   rə   də nə de   yə bi  -
lər   si   niz?
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 Azər   bay   can da iş   ğal   dan azad 
edil   miş tor   paq   la   ra hə   yat ver   mək 
və ri   fah gə   tir   mək üçün ilk növ  -
bə   də Pa   kis   tan ki   mi dost öl   kə   lə   rin 
iş   ti   ra   kın   da ma   raq   lı   dır. Pa   kis   tan 
bu yön   də han   sı iş   lər hə   ya   ta ke   çi  -
rə bi   lər?
Əvvəldəqeydetdiyimkimi,həm

PakistanHökuməti,həmdəşirkətləri
Azərbaycandayenidənqurmavəinkişaf
işlərindəiştiraketməkdəmaraqlıdır.
Azərbaycanınxariciişlərnaziri2021ciil
yanvarayınınikincihəftəsindəkisəfəri
zamanıbuperspektivdəİslamabadda
bəzivacibgörüşlərkeçirmişdir.Səmimi
qəlbdənümidedirikki,yaxınaylardavə
illərdəbuvacibəməkdaşlıqreallığaçev
riləcəkvəikitərəfiəlaqələrimizindaha
damöhkəmlənməsinəköməkedəcəkdir.

- Qa   ra   bağ sa   va   şı   nın Azər   bay   ca   nın 
qə   lə   bə   si ilə ba   şa çat   ma   sın   dan 
son   ra Meh   ri dəh   li   zi   nin açıl   ma  -
sı ye   ni bir bey   nəl   xalq tran   zit 
nəq   liy   yat xət   ti   nin işə düş   mə   si 
de   mək   dir. Bu ye   ni kom   mu   ni   ka  -
si   ya xət   ti   nin Pa   kis   ta   na və qon   şu 
re   giona nə ki   mi fay   da   sı var   dır?
İcazəverin,Azərbaycanhöku

mətinivəxalqınıAzərbaycanınana
torpağıiləNaxçıvanMuxtarRespub
likasıarasındaMehridəhlizivasitəsilə

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

- Cə   nab sə   fi r, yu   xa   rı   da to   xun   du  -

ğu   muz iq   ti   sa   di əmək   daş   lı   ğın ən 
çe   vik qo   lu tu   rizm   dir. Bu mə   na   da 
Pa   kis   ta   nın Azər   bay   can tu   rist   lə   ri 
üçün cəl   be   di   ci tə   rəf    ə   ri han   sı  -
lar   dır?
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.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
“Mil  li Məc  lis” jurnalının 

baş redaktorunun müavini

Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığın 
inkişafına dair fəaliyyət planı hazırlayacaq

Azər   bay   can tor   paq   la   rı   nı iş   ğal et   di   yi   nə gö   rə Er   mə   nis   ta   nı in   di   yə   dək ta   nı   ma   yan Pa   kis   tan 44 gün   lük Və  -
tən Mü   ha   ri   bə   sin   də də qar   daş   lı   ğı   nı bir da   ha nü   ma   yiş et   dir   di. Öl   kə   lə   ri   miz ara   sın   da si   ya   si-st   ra   te   ji mü  -
na   si   bət   lər yük   sə   lən xətt üz   rə in   ki   şaf et   mək   də   dir. Ca   ri ilin yan   var ayın   da Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın 
xa   ri   ci iş   lər na   zi   ri   nin Pa   kis   ta   na sə   fə   ri çər   çi   və   sin   də də bir çox önəm   li sə   nəd   lər im   za   lan   dı. Bü   tün bun   lar 
və Azər   bay   can-Pa   kis   tan əla   qə   lə   ri   nin gə   lə   cək pers   pek   tiv   lə   ri ba   rə   də sual   la   rı   mı   zı Pa   kis   ta   nın Azər  -
bay   can   da   kı föv   qə   la   də və sə   la   hiy   yət   li sə   fi    ri cə   nab Bi   lal Ha   ye ca   vab   lan   dı   rır.
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İmam  za  də 
pi  ri  nin ha  va  dar  la  rı
HərşeydənəvvəlŞeyxzaman

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

həmşeyxünvanıilədəşeiryaz
ması,ŞeyxNizamininqəbrininvə
türbəsinintaqədimdənbərisahib
olduqlarıtorpaqlardayerləşməsi.

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

bildirirlər,ammaortadabunutəsdiq
edənbirvəsiqəvəyasənədyoxdur.
Lakinİmamzadəİbrahimin

(Göyİmam)vəNizamiGəncəvinin
türbəsiyerləşənərazininŞeyxzama
novlaraməxsusluğunusübutedən
sənədlərvar.Keçənəsrinəvvəllə
rindəGəncəXeyriyyəCəmiyyəti
iləİmamzadəmütəvəlliləri,yəni
idarəçiləriarasındaİmamzadəpiri
iləbağlımübahisəyaranandaməsə
ləyəTifisdəQafqazCanişinliyinin
dəftərxanasındabaxılmışvəSəfəvi
şahıIITəhmasibinverdiyifərman

üzəçıxmışdır.Sənədəgörə,Gəncədə
İmamzadəpirininyerləşdiyiərazi
vəətraftorpaqlarŞeyxzamanlıların
irsimalıdır.
Sözümüzondadırki,Şeyxzama

novlarAzərbaycanıntanınmışqə
dimnəsillərindənbiridir.İmamzadə
pirinəhavadarlıqmüasirdövrədək
fasiləsizŞeyxzamanlılartərəfindən
yerinəyetirilməkləbahəm,onlar
Gəncədəxüsusimövqeyəsahib
olmuşlar.Bunəslinnümayəndəsi
ŞeyxünvanıiləGəncəninruhani
başçısısayılmış,Məmmədbağırvə

NağınınatasıŞeyxSalehəqədər
kəbiniyalnızonlarakəsdirərmiş
lər.Bunəsləehtiramoqədərimiş
ki,Gəncəninhakimləriəsrdənəsrə,
sülalədənsülaləyədəyişsədə,Şeyx
zamanlılarınGəncədəkimövqeyi
dəyişməzolaraqqalmışdır.
Şeyxzamanovlarınnəsilşəcərəsi,

İmamzadəpirinəhavadarlığı,onla
rınGəncədəkinizamınabolşeviklə
ringəlişinəqədərgəlibkeçənbütün
hakimlərinehtiramgöstəribtəsdiq
ləməsivədigərməsələlərayrıcabir
mövzudurvədahadetallıaraşdırma
tələbedir.Bubizimməqaləninəsas
mövzusudeyil.Bizimməqsədimiz
bunəslinAzərbaycanXalqCümhu
riyyətininparlaqxadimləriolmuş
ikinümayəndəsinin–Nağıbəyvə
MəmmədrzabəyŞeyxzamanlıların
istiqlaluğrundamübarizələrdəke
çənömüryolunaişıqtutmaqdır.

Üç qar  daş
MəmmədrzaŞeyxzamanlıvə

NağıŞeyxzamanlıqardaşlarının
amalları,əqidələri,cümhuriyyət
dövründəfəaliyyətləribirolduğu
üçünbizdə“Şəxsiyyət”rubrikasın
daonlarıayırmadıq.
MəmmədbağırvəNağınınva

lideynləriolanŞeyxSalehbəylə
MəşədiRüqəyyaxanımınəvvəlcə9
qızıdünyayagəlib.Onlardanuşaq
vaxtıdünyasınıdəyişənlərdəolub.
9qızdansonraRüqəyyaxanımŞeyx
Salehədeyirki,“mənsənəoğulbəxş
edəbilmədim,onagörəyenidən
evlənki,biroğlunolsun”.Lakin
ŞeyxSalehRüqəyyaxanımabildirib
ki:“Xanım,buAllahıntəqdiridir,
məsləhətbilsə,inşallahoğuldabəxş
edər”.
ÇoxkeçmirAllahsankibu

təvəkküləmükafatolaraqmömin
ailənioğulsevincinəqərqedir.
Beləki,birbirininardıncaonların
üçoğludünyayagəlir;1880ciildə
Məmmədbağır,1882ciildəİsrafilvə
1883cüildəNağı.
HərüçqardaşAzərbaycan

Cümhuriyyətiuğrundafədakar
mübarizəaparıblar.Ailəişlərinin

Şeyx  za  man  lı  lar:
ADR mil  li təh  lü  kə  siz  li  yi  nin ba  ni  lə  ri

Müəy  yən ailə  lər, əsa  sən də kök  lü nə  sil  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri ta  ri  xin keş  mə  keş  li vaxt  la  rın  da, tə  la -
tüm  lü ha  di  sə  lə  rin  də xal  qın önü  nə ke  çə  rək mil  lə  tin ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  lin  də, cə  miy  yə  tin 
in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  mış  lar. Bə  zən bu  nu za  də  gan qa  nı ilə bağ  la  ma  ğa ça  lı  şan  lar da var, 
am  ma əs  lin  də, mə  sə  lə ailə  nin ir  sən ke  çən tər  bi  yə sis  te  mi  nin, ənə  nə  lə  ri  nin, ta  ri  xi yad  da  şı  nın 
da  vam  lı  lı  ğı ilə da  ha çox bağ  lı  dır. Be  lə soy  lar  dan bi  ri Şeyx  za  ma  nov  lar (Şeyx  za  man  lı) nəs  li  dir. Bu 
nə  sil Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yin  də, mə  də  niy  yə  tin  də, maarif  çi  li  yin  də, el  mi  nin in  ki  şa  fın  da bö  yük 
rol oy  na  mış  dır. Şeyx  za  man  lı  la  rın iki nü  ma  yən  də  si -  Məm  məd  ba  ğır bəy və Na  ğı bəy 
Azər  bay  ca  n Xalq Cümhuriyyətinin döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi or  qa  nı – Ək  sin  qi  lab  la Mü  ba  ri  zə Təş  ki -
la  tı  nın ilk qu  ru  cu  la  rı və ilk rəh  bər  lə  ri ol  muş, həm cüm  hu  riy  yət döv  rün  də, həm də on  dan əv  vəl 
Azər  bay  can üçün yo  rul  ma  dan ça  lış  mış, ömür  lə  ri  nin so  nu  na  dək bu mis  si  ya  ya sa  diq qal  mış  lar.

Nağı bəy Şeyx  za  man  lı ailəsi ilə Şeyx  za  man  lıların Gəncədəki evi
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yerinəyetirilməkləbahəm,onlar
Gəncədəxüsusimövqeyəsahib
olmuşlar.Bunəslinnümayəndəsi
ŞeyxünvanıiləGəncəninruhani
başçısısayılmış,Məmmədbağırvə

NağınınatasıŞeyxSalehəqədər
kəbiniyalnızonlarakəsdirərmiş
lər.Bunəsləehtiramoqədərimiş
ki,Gəncəninhakimləriəsrdənəsrə,
sülalədənsülaləyədəyişsədə,Şeyx
zamanlılarınGəncədəkimövqeyi
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Şeyxzamanovlarınnəsilşəcərəsi,

İmamzadəpirinəhavadarlığı,onla
rınGəncədəkinizamınabolşeviklə
ringəlişinəqədərgəlibkeçənbütün
hakimlərinehtiramgöstəribtəsdiq
ləməsivədigərməsələlərayrıcabir
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riyyətininparlaqxadimləriolmuş
ikinümayəndəsinin–Nağıbəyvə
MəmmədrzabəyŞeyxzamanlıların
istiqlaluğrundamübarizələrdəke
çənömüryolunaişıqtutmaqdır.

Üç qar  daş
MəmmədrzaŞeyxzamanlıvə

NağıŞeyxzamanlıqardaşlarının
amalları,əqidələri,cümhuriyyət
dövründəfəaliyyətləribirolduğu
üçünbizdə“Şəxsiyyət”rubrikasın
daonlarıayırmadıq.
MəmmədbağırvəNağınınva

lideynləriolanŞeyxSalehbəylə
MəşədiRüqəyyaxanımınəvvəlcə9
qızıdünyayagəlib.Onlardanuşaq
vaxtıdünyasınıdəyişənlərdəolub.
9qızdansonraRüqəyyaxanımŞeyx
Salehədeyirki,“mənsənəoğulbəxş
edəbilmədim,onagörəyenidən
evlənki,biroğlunolsun”.Lakin
ŞeyxSalehRüqəyyaxanımabildirib
ki:“Xanım,buAllahıntəqdiridir,
məsləhətbilsə,inşallahoğuldabəxş
edər”.
ÇoxkeçmirAllahsankibu

təvəkküləmükafatolaraqmömin
ailənioğulsevincinəqərqedir.
Beləki,birbirininardıncaonların
üçoğludünyayagəlir;1880ciildə
Məmmədbağır,1882ciildəİsrafilvə
1883cüildəNağı.
HərüçqardaşAzərbaycan

Cümhuriyyətiuğrundafədakar
mübarizəaparıblar.Ailəişlərinin

Şeyx  za  man  lı  lar:
ADR mil  li təh  lü  kə  siz  li  yi  nin ba  ni  lə  ri

Müəy  yən ailə  lər, əsa  sən də kök  lü nə  sil  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri ta  ri  xin keş  mə  keş  li vaxt  la  rın  da, tə  la -
tüm  lü ha  di  sə  lə  rin  də xal  qın önü  nə ke  çə  rək mil  lə  tin ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  lin  də, cə  miy  yə  tin 
in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  mış  lar. Bə  zən bu  nu za  də  gan qa  nı ilə bağ  la  ma  ğa ça  lı  şan  lar da var, 
am  ma əs  lin  də, mə  sə  lə ailə  nin ir  sən ke  çən tər  bi  yə sis  te  mi  nin, ənə  nə  lə  ri  nin, ta  ri  xi yad  da  şı  nın 
da  vam  lı  lı  ğı ilə da  ha çox bağ  lı  dır. Be  lə soy  lar  dan bi  ri Şeyx  za  ma  nov  lar (Şeyx  za  man  lı) nəs  li  dir. Bu 
nə  sil Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yin  də, mə  də  niy  yə  tin  də, maarif  çi  li  yin  də, el  mi  nin in  ki  şa  fın  da bö  yük 
rol oy  na  mış  dır. Şeyx  za  man  lı  la  rın iki nü  ma  yən  də  si -  Məm  məd  ba  ğır bəy və Na  ğı bəy 
Azər  bay  ca  n Xalq Cümhuriyyətinin döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi or  qa  nı – Ək  sin  qi  lab  la Mü  ba  ri  zə Təş  ki -
la  tı  nın ilk qu  ru  cu  la  rı və ilk rəh  bər  lə  ri ol  muş, həm cüm  hu  riy  yət döv  rün  də, həm də on  dan əv  vəl 
Azər  bay  can üçün yo  rul  ma  dan ça  lış  mış, ömür  lə  ri  nin so  nu  na  dək bu mis  si  ya  ya sa  diq qal  mış  lar.

Nağı bəy Şeyx  za  man  lı ailəsi ilə Şeyx  za  man  lıların Gəncədəki evi
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vəİmamzadətürbəsininidarəçiliyi
İsrafilbəyŞeyxzamanlıyahəvalə
olunduğuüçünonunictimaisiyasi
fəaliyyətihaqqındaməlumatka
saddır,ammaodaqardaşlarıkimi
Milliİstiqlalmübarizlərindənolub.
İsrafilbəyiqardaşlarısiyasi

qovğalardanuzaqtutsada,o,Milli
İstiqlalHərəkatında,xüsusəndə
madditəminatvətəchizatməsə
lələrininhəllindəfəaliştirakedib.
Buüçqardaşıəqidəvəmübarizədə
ayırmaqmümkünolmasada,Azər
baycanınistiqlalmübarizəsində,
1918ciildəAXCninqurulmasında,
onundövlətçilikəsaslarınınmöh
kəmləndirilməsində,xüsusəndə
xaricivədaxilidüşmənlərləmü
barizədəMəmmədbağırvəNağı
mühümroloynadığıüçünbizdaha
çoxonlarhaqqındadanışacağıq.
Hərikiqardaşşeyxövladları

kimiuşaqvaxtlarındandinitəlim
görsələrdə,yaşlarıçatandadün
yəviməktəblərdəMəmmədbağır
GəncəRealnıMəktəbində,Nağı
isəGəncəGimnaziyasındatəhsil
alıblar.

Qardaşlarhələgənc
yaşlarındanGəncənin
ictimaisiyasihəyatına
qoşulub,mədənifəaliy
yətləməşğulolublar.
Xüsusəndəböyükqar
daşMəmmədbağırın
dramsənətinəböyük
meylivaridi.O,1906cı
ildəGəncədədram
cəmiyyətitəşkiletmiş,
Azərbaycan,rusvə
Avropadramaturqları
nınəsərlərinitamaşaya
qoymuşdur.
Qeydedəkki,

Məmmədbağırbəy
RəfibəylilərdənHə
cərxanımlaailəhəyatı
qurub,Ruqiyyəadlı
qızıolub.Məmmədba
ğırbəyhəyatyoldaşı
Həcərxanımlabirgə
Gəncədəqızlarməktə
bininyaradılmasındada,
xeyriyyəçilikfəaliyyətin

dədəbirgəçalışıb.

Məmmədbağırbəyinkiçikqar
daşıNağıbəyəböyüktəsiriolub.
NağıbəydaimMəmmədbağırbəylə
birgəaddımlayıb,onunbütünişlə
rindəyardımçısı,istiqlalmübarizə
sindəyaxınsilahdaşı,siyasifəaliyyə
tindəsirdaşıolub;kiçikqardaşkimi
bütüntapşırıqlarınıyerinəyetirib,
birsözünüikietməyib.
Əldəolanməlumatlaragörə,

Şeyxzamanlıqardaşlarıhələgənc
yaşlarındanaktivsiyasifəaliyyət
ləməşğulolublar.Onlarınhərikisi
1905ciildəerməniqəddarlıqlarının
qarşısınınalınmasında,erməniter
rorçudaşnaklaraqarşımübarizədə
mühümişlərgörmüşvəazərbay
canlılarıqorumaqüçün1906cıildə
“Difai”Partiyasınınyaradılmasında
yaxındaniştiraketmişlər.Qardaşlar
“Difai”ninGəncəşöbəsininənfəal
üzvləriolmuşlar.
“Difai”ninikisilahlıdəstəsindən

biriolan“Gənclik”qolununlideri
kimiənçətintapşırıqlarınöhdəsin
dənmüvəfəqiyyətləgələnNağı
bəyintəşəbbüsüiləbirsıraerməni

vəhşiliklərininqarşısıalınmışdır.
Onunvətənpərvərgənclərinhazırlı
ğındaböyükəməyiolmuşdur.Çarın
xəfiyyəsistemiQafqazdahəryerdə
“Difai”ninizinədüşməyəcanatırdı,
təşkilatınbirüzvünüxəbərverənə
vəyamöhürünüəldəedənə50min
rublvədetmişdi,ammatəşkilatqa
yətməxfisaxlanılır,xalqtərəfindən
dəsevilirdi.
Yalnız1909cuildəmöhürünsax

lanıldığıMirzəMəhəmmədadlışəxs
sosialistkimitəsadüfənhəbsolu
nandamöhürdəruslarınəlinəkeçir.
Möhüriləbirlikdəmüsadirəolunan
sənədlərGəncədəpolisidarəsində
seyfəqoyulurki,ertəsigüntərcü
məedilibaraşdırılsın.Qeydedəkki,
“Difai”ninmöhürdənbaşqaheçbir
rəsmisənədimövcudolmayıbvə
onagörədəmöhürəsankipartiya
nınruhunudaşıyanbirəsrarəngiz
əşyakimibaxıblar.Bukifayətqədər
ciddivəziyyətdəndəNağıbəyin
qurduğuplanlaçıxırlar.Möhürelə
həmingecərəisinseyfindəngötürü
lərək,eləotaqdakısobadacayandırı

lır,əvəzindəorabaşqa
birsosialisttəşkilatının
möhürüqoyulur.
Qeydedəkki,

qardaşlarodövrdə
Gəncəninyerliözü
nüidarəorqanlarının
üzvükimidəşəhərin
ictimaiiqtisadihəya
tındayaxındaniştirak
etmişlər.

Gə  lə  cək gün  lər 
üçün ha  zır  lıq  lar
Möhürvaqiəsin

dənsonra“Difai”nin
fəaliyyətisəngisədə,
təşkilatınNağıbə
yinrəhbərliketdiyi
“Gənclik”qoluta
ADRqurulanaqədər
özfəaliyyətinidavam
etdirir.Bu,əsasəngizli
tapşırıqlar,xəfiyyə
fəaliyyətləriiləbağlıidi.
Məsələn,hələIDün
yamüharibəsidövründəəllərində
olanköhnə“Berdanka”tipsilahları
yeniçıxanrusbeşaçılanlarıiləəvəz
etmək,gələcəkdəlazımolacaqsilah
ehtiyatınıyaratmaqüçünsistemli
işlərgörülürdü.Buməqsədləigid
gəncləröncəbhəyəkimigedibçıxır,
rusəsgərlərindənbeşaçılanlarıpulla
satınalırvəyamüxtəlifyollarlaəldə
edibGəncəyəgətirirdilər.Azərbay
canınbəziyerlərində,xüsusəndə
Bakıdaüstünlük,hakimiyyətvəida
rəetmədüşmənlərinəlindəolduğu
üçünbütünmillihakimiyyətGəncə
dəcəmləşmişdi.Azərbaycanınistiq
lalmübarizəsininağırlığıtamamilə
Gəncəninüzərinədüşmüşdü.Təbiri
caizsə,Gəncədəsankibirdərindöv
lətfəaliyyətgöstərirdi:millihöku
mətinqurulmasıüçünmüəzzəm
işlərhəyatakeçirilirdi,bütünzəruri
ehtiyatlargörülürvəmüstəqillik
üçünzəminhazırlanırdı.
Budövrdə,yəni191418ciillərdə

Şeyxzamanlıqardaşlarınınfəaliyyət
ləribuvəyadigərformadaTürki
yəyəköməketməklədəbağlıdır.

Bildiyimizkimi,1914cüildənsonra,
yəniIDünyamüharibəsindəRusi
yaTürkiyəsavaşındaminlərlətürk
əsgəriruslartərəfindənəsiralınmış,
əsasəndəqatarlarlaRusiyanındaxili
quberniyalarınasürgünedilmişdir.
Bundanbaşqamüharibədənəvvəl
Rusiyanıncənubəyalətlərindəişlə
yən,biznesquran,hətamüəyyən
səbəblərdənqaçqınolantürklərdə
çartərəfindənhəbsdüşərgələrinə
salınmışdılar.
Şeyxzamanlıqardaşlarımüha

ribədəəsirdüşmüştürkəsirlərinin
müalicəsində,ərzaqla,geyimlə
təminedilməsindəiştirakedirdilər.
Bundanbaşqasürgünvəhəbslər
dənqaçantürklərgizlədilir,himayə
edilir,fürsətdüşənkimivətənlərinə
yolasalınırdılar.
1917ciildəGəncədəyaranan

TürkƏdəmiMərkəziyyətFirqəsinə
daxilolanŞeyxzamanlıqardaşları
partiyanın“Müsavat”labirləşməsin
dənsonraMüsavatPartiyasısırala
rındaAzərbaycanınictimaisiyasi
həyatındafəaliştiraketmişlər.Məm
mədbağırvəNağıŞeyxzamanlılar

Məm  məd  ba  ğır bəy Şeyx  za  man  lı Nağı bəy Şeyx  za  man  lı
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lətfəaliyyətgöstərirdi:millihöku
mətinqurulmasıüçünmüəzzəm
işlərhəyatakeçirilirdi,bütünzəruri
ehtiyatlargörülürvəmüstəqillik
üçünzəminhazırlanırdı.
Budövrdə,yəni191418ciillərdə

Şeyxzamanlıqardaşlarınınfəaliyyət
ləribuvəyadigərformadaTürki
yəyəköməketməklədəbağlıdır.

Bildiyimizkimi,1914cüildənsonra,
yəniIDünyamüharibəsindəRusi
yaTürkiyəsavaşındaminlərlətürk
əsgəriruslartərəfindənəsiralınmış,
əsasəndəqatarlarlaRusiyanındaxili
quberniyalarınasürgünedilmişdir.
Bundanbaşqamüharibədənəvvəl
Rusiyanıncənubəyalətlərindəişlə
yən,biznesquran,hətamüəyyən
səbəblərdənqaçqınolantürklərdə
çartərəfindənhəbsdüşərgələrinə
salınmışdılar.
Şeyxzamanlıqardaşlarımüha

ribədəəsirdüşmüştürkəsirlərinin
müalicəsində,ərzaqla,geyimlə
təminedilməsindəiştirakedirdilər.
Bundanbaşqasürgünvəhəbslər
dənqaçantürklərgizlədilir,himayə
edilir,fürsətdüşənkimivətənlərinə
yolasalınırdılar.
1917ciildəGəncədəyaranan

TürkƏdəmiMərkəziyyətFirqəsinə
daxilolanŞeyxzamanlıqardaşları
partiyanın“Müsavat”labirləşməsin
dənsonraMüsavatPartiyasısırala
rındaAzərbaycanınictimaisiyasi
həyatındafəaliştiraketmişlər.Məm
mədbağırvəNağıŞeyxzamanlılar

Məm  məd  ba  ğır bəy Şeyx  za  man  lı Nağı bəy Şeyx  za  man  lı
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GəncəMüsəlmanMilliKomitəsinin
dəüzvüidilər.

Tür  ki  yə yar  dı  mı  nın 
tə  min edil  mə  si
1918ciilinəvvəllərindəGəncə

MüsəlmanMilliKomitəsiNağıbəy
ŞeyxzamanlınıtürkzabitiHüsa
məddinTuğaclabirgəOsmanlı
DövlətininAzərbaycanayardımının
əməlitəşkiliüzrəxüsusitapşırıqla
Türkiyəyəgöndərir.Rusvəerməni
silahlılarıilədoluQafqazcəbhələ
rinikeçərəkTürkiyəyəçatan,orada
Ənvər,TələtvəNuripaşalar,digər
yüksəkhərbirütbəlilər,eləcədəSul
tanVMehmedReşadlagörüşənNa
ğıbəytapşırığınöhdəsindənuğurla
gəlir,türkordusununAzərbaycana
yardımınıntəminedilməsinənail
olur.Nağıbəyinerudisiyasına,dərin
biliyinəheyranqalanƏnvərpa
şaonuAzərbaycanayardımüçün
yaradılanhərbiqüvvənintəşkilati
məsələlərinəcəlbedir.Ənvərpaşa
yardımüçüngöndəriləcəkhərbi
qüvvələrəNağıbəyinxahişiilənə
zərdətutulanadamıdeyil,özqarda
şıNuripaşanıkomandantəyinedir.
NuripaşanıTürkiyədənQafqaza
yolçuedəndənsonraNağıbəyonu
Azərbaycandaqarşılamaqüçünvə
tənədönür.
GəncədəolduğumüddətcəNuri

paşanınqaldığıŞeyxzamanlıların
eviAzərbaycanınMilliİstiqlalda
vasınınhərbiqərargahınaçevrilir.
QafqazİslamOrdusununBakının
azadedilməsiəməliyyatlarının
hazırlanmasındavəhəyatakeçiril
məsindəŞeyxzamanlıqardaşları
önəmlivəzifələryerinəyetirirlər.
Bakıazadediləndənsonra1918ciil
dekabrın7dəçağırılanilkAzərbay
canparlamenti–MəclisiMəbusanın
tərkibindəMəmmədbağırŞeyxza
manlınıdagörürük.

Döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
qo  run  ma  sı
ŞeyxzamanlıqardaşlarınınADR

dövründədəfəaliyyətlərininkəsiş
diyinigörürük.Onlaryeniqurulan

cümhuriyyətindövləttəhlükəsizlik
xidmətininformalaşmasında,xarici
vədaxilidüşmənlərdənqorunma
sındaönəmlixidmətgöstərmişlər;
Azərbaycanındövləttəhlükəsizli
yininqorunmasıiləbağlıyaradılan
təşkilatınilksədrləriolaraqAzər
baycanındövlətçiliyivəmüstəqil
liyininkeşiyindədayanmış,eləcə
dəbutəşkilatınformalaşmasında
böyükişlərgörmüşlər.
Beləki,1919cuiliyunun11də

əkskəşfiyyatorqanıolanƏksin
qilablaMübarizəTəşkilatı(ƏMT)
yaradılandaonunilksədriparla
mentinMüsavatfraksiyasınınüzvü
MəmmədbağırbəyŞeyxzamanlıtə
yinedilir.M.Şeyxzamanlıbirmüd
dətbuvəzifədəişlədikdənsonra
1919cuilinavqustayındaözərizəsi
ilətutduğuvəzifədənazadolunur.

Onunistefasındansonrayerinə
qardaşıNağıbəyŞeyxzamanlıtəyin
edilir.Nağıbəybuvəzifənitəşkilat
ləğvedilənədək1920ciilmartın
6naqədəricraetmişdir.

27 Ap  rel iş  ğa  lı
1920ciilaprelin27dəAzərbay

canıişğaledənbolşeviklərilkgün
dənmüsavatçılarıməhvetməküçün
həbslərə,qətliamlarabaşlayırlar.
OnlarınŞeyxzamanlılardanilkhəbs
etdikləriböyükqardaşMəmməd
bağırolur.Qardaşınıhəbsxanadan
qurtarmaqüçünyollararayanNağı
bəyöyrənirki,bolşeviklərMəm
mədbağıra–“QardaşınNağıbəy
gəlibözütəslimolsa,səniburaxaca
ğıq”–deyiblər.
“Çeka”yagedənNağıbəybina

yayaxınlaşandaqardaşınınsəsini



eşidir.O,binanınyuxarımərtəbəsin
dəkikameranınpəncərəsindənona
səslənirdi:“Gəlmə,uzaqlaş,mənə
birşeyedəbilməzlər...Əgərmənə
qulaqasmayıbiçərigirsən,özümü
pəncərədənküçəyəatacağam.Bura
danuzaqlaş...”
Böyükqardaşınınsözündənheç

vaxtçıxmayanNağıbəyonundedi
yikimiedir.Bu,doğmaqardaşların,
həmdəənyaxınsilahdaşlarınson
görüşüolur.NağıbəyGəncəyəgəl
dikdənsonraöyrənirki,qardaşını
bolşeviklərgüllələyiblər.
Digərailəüzvləridətəqiblərə

məruzqalırlar.Nağıbəyinyoldaşı
Səliməxanımhəbsedilirvədindiri
lir.LakinsonralarSəliməxanımfür
səttapıbTürkiyəyəhəyatyoldaşının
yanınagedəbilmişdir.
Ortancılqardaşİsrafilbəyinba

şınagələnlərdəfaciələrlədoludur.
Onuhəbsedibşəhərmeydanında
edametməkistəyirlər.Gəncəlilər
toplaşıbetirazedirlər,onagörədə
İsrafilbəyiedametməyibsürgünə
yollayırlar.Sürgünhəyatıuzunsür
mür;camaatıntəkidiiləonusürgün
dənqaytarırlar.Qayıdandansonra

daİsrafilbəyitəqibedirlər:gecələr
“qaramaşın”daaparır,səhərəyaxın
gətiribyarımcanhaldaqapınınağ
zınaburaxırdılar...İşoyerəçatırki,
İsrafilbəyözühərgecəailəüzvləri
iləgörüşübsağollaşırvəoturub“qa
ramaşın”ıgözləyirdi.
Evəşyalarınaqədərbütünvar

dövlətlərimüsadirəolunmuşailə
sovetdönəmindəuzunillərqorxu,
səksəkəiçindəyaşayıb,ammaİsrafil
bəyölənəqədərkimsəsizləriyenə
dəhimayəedib,sontikəsiniacqa
lanlarlabölüşüb.

Mü  ha  cir hə  ya  tı
27Aprelişğalındansonramü

hacirhəyatıkeçirməyəməcbur
olanNağıbəyŞeyxzamanlıuzun
müddətTürkiyədə,1964cüildən
sonraABŞaövladlarınınyanına
gedərəkoradayaşamışdır.
Azərbaycanınazadlığıuğrunda

mübarizəaparanvəonundövlət
çiliyinədaimsadiqqalanNağıbəy
mühacirətdəolduğuzamanda
vətəniunutmamış,həmişəonun
taleyiiləmaraqlanmışdır.Türkiyə
dəyaşayarkənhəmvətənləriiləsıx

əlaqədəolmuşvəonlarınyaratdı
ğı“Azərbaycan”jurnalınınişində
fəaliştiraketmişdir.Mühacirətdəo,
Azərbaycandabaşverənictimaisi
yasihadisələrləbağlıfikirlərinivə
xatirələriniəksetdirənbirsıraəsər
lərnəşretdirmişdir.
ÜrəyidaimAzərbaycanladöyü

nənNağıbəyömrününsonlarına
yaxınAmerikadaxəstələnir,Azər
baycanadahayaxınyerdəbasdı
rılmaqüçünTürkiyəyəqayıdır.O,
1967ciildəvəfatedirvəİstanbulun
Feriköyməzarlığındadəfnedilir.
Şeyxzamanlıqardaşlarınınən

aydınvəsfiAzərbaycanistiqlalmü
barizəsinədərindənbağlıolmaları,
bütünömürləriboyuncabuməsə
lədəheçbirkimsəyəvəhərhansı
cərəyanakiçikgüzəştəbeləget
məmələridir.Onlarömürləriboyu
vətənin,xalqınişıqlısabahıuğrunda
mübarizəaparmış,millətintaleyük
lüməsələlərininhəllindəmühüm
vəzifələrə,çətintapşırıqlaraüstlən
miş,üzərilərinədüşənmissiyanı
ləyaqətləyerinəyetirmiş,soyadlarını
daimucaetmişlər.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
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