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Щямишя аьа аь, гарайа гара 
демяйи,  

щаггы, ядаляти мцдафия етмяйи 
тювсиййя  

едян цмуммилли лидеримиз Щейдяр  
Ялийевин язиз хатирясиня итаф 

едирям.  

 
MÜƏLLИFDƏN 

 

Bu cilddə mənim deputatlığımla bağlı fəaliyyətimdən söhbət açılır. 

Mən  iki dəfə yerli sovetə, iki dəfə də Milli Məclisə deputat seçilmişəm. 

İlk dəfə  1959-cu ildə Dərələyəzdə orta məktəb direktoru olduğum 

zaman deputat  seçilmişəm. Lakin həmin dövrə aid deputat 

vəsiqəsindən başqa əlimdə heç bir  sənəd qalmamışdır. Bakıda 

deputat seçildiyim dövrlərə aid faktları isə əsasən  burada vermişəm.   

Kitabın birinci bölməsinə Milli Məclisdə etdiyim çıxışlar, qəbul 

olunan  qanunlar haqqında söylədiyim fikirlər daxil edilmişdir. Yerdə 

qalan bölmələrdə isə deputatlığa necə seçilməyim, seçicilərimin və 

digər vətəndaşların mənə etdiyi müraciətlər, yazdıqları məktublar, 

vurduqları teleqramlar, bu işlərlə bağlı mənim əlaqədar təşkilat və 

şəxslərə yazdığım məktublar, verdiyim deputat sorğuları, onlardan 

aldığım cavablar verilmişdir. Bundan başqa, deputatlıq dövründə və 

həmin ərəfələrdə olan fotoşəkillərin də bir qismi kitaba daxil edilmişdir. 

Belə bir sual meydana çıxa bilər. Deputatlıqla və seçki ilə bağlı bir 

sıra  sənədlərin kitaba daxil edilməsinə ehtiyac var idimi? Mənim 

fikrimcə var idi.  Belə ki, bu sənədlər və fotoşəkillər mənim keçdiyim 

inkişaf yolunun  göstəriciləridir. Bunlar mənim kimliyimi 

müəəyyənləşdirməyə, deputatlıq  fəaliyyətimi qiymətləndirməyə, bu 

məsələlər haqqında tam təsəvvür yaratmağa imkan verir, keçid 

dövrlərində hansı çətinliklərin meydana çıxdığı haqqında təsəvvür 

yaradır. 
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Kitab birinci dəfə nəşr olunduğu üçün yəqin ki, qüsurlardan da xali  

deyildir. Belə qüsurlar kitabın gələcək nəşrlərində yəqin ki 

düzəldiləcəkdir. 

Yekun olaraq deyim ki, mənim birinci və ikinci çağırışda deputat  

seçilməyimə yaşıl işıq yandıran ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

ruhu  qarşısında baş əyirəm. 
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I HISSƏ 

 

Milli Məclisdəki çıxışlar 

 

QANUNLARDA FИKИR AYDIN OLMALIDIR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли Милли Мяълис цзвляри! Bилдийиниз кими, бц эцн 

мцзакиря етдийимиз ганун лайищяси чох ваъиб бир мясяляни ящатя едир, 

чох ваъиб бир мясяляйя щяср олунмушдур. Ганунларда фикир айдын 

олмалыдыр. Мясяляйя бу бахымдан йанашанда мясялянин чох диггятля 

юйрянилмяси, дцзялдилмяси зяруридир. Ящалинин бюйцк яксяриййяти ямякля 

баьлыдыр. Идарялярля, тяшкилатларла, орган ишчиляри иля ишчиляр арасында эет-эял 

олмасын дейя биз бурада щяр бир маддяни, щяр бир бянди чох дягигликля, 

айдынлыгла вермялийик ки, щамы буну баша дцшсцн. Бу мянада дейярдим 

ки, лайищядя бир сыра гцсурлар вар. Мясялян, 302 маддядян мян бешдя 

бирини эютцрцрям, 65 маддянин 30 бяндиндя бюйцк гцсурлар вар. 

Бязисиндя мяна сящви вар, бязисиндя фикир долашыглыьы вар, бязисиндя 

цслуб, бязисиндя орфографийа сящви вар вя с. vя с. Qanunun bу шякилдя 

мятбуата эетмяси, еля билирям ки, Милли Мяълисин нцфузуна тясир едя биляр. 

Щяр щалда мятбуата эедяндя мян истярдим ки, она бир дя бахсынлар, 

щяддиндян артыг гцсур эетмясин.  

Сонра, бязи бяндлярдя Азярбайъан дилиня мяхсус хцсусиййятляр 

нязяря алынмамышdır. Cümlələr  рус дилинdən тяръцмя кими нязяря чарпыр. 

Ona görə də фикир айдынлашмыр. Мян онларын щамысыны бянд-бянд, маддя-

маддя дя дейя билярям, амма буна щялялик лцзум эюрмцрям. Юзц дя мян 

охудуьум йерлярин щамысында юз билдийим кими редактя елямишям. Йягин ки, 

işçi qrupu  ондан истифадя едяъякляр. Мян истярдим ки, бу лайищя мятбуатда 

чап олунаркян редаксийа щейяти буна бир дя бахсын. Бу мясялянин 

мцзакиряси чох ваъибдир, мятбуатда чап олунмасы лазымдыр. Мян бу лайищяни, 

ясасян, мягбул щесаб едирям вя bunun эяляъякдя цмумхалг 

мцзакирясиня верилмяси йахшыдыр. Саь олун.  
 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 191,23-cü cild,20 oktyabr 1998-ci 

il, 

səh., 146-147. 

QANUNDA FИKИRLƏR TƏKRAR OLUNMAMALIDIR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян бу ганун 

лайищясини яввялдян ахыра гядяр чох диггятля охумушам. Йахшы 

ишлянибдир, вахтында йазылыбдыр вя мян онун лещиня сяс веряъяйям. 

Бунунла йанашы, икинъи охунуша гядяр бязи гцсурларын дцзялдилмясинин 

ваъиб олдуьуну демяк истяйирям. Фикирляримин бир щиссясини Яли Ялирзайев 

дедийи цчцн тякрар елямирям. Deyilməyən bир нечя мясяляни дейирям. 

Ганунун гурулушу щаггында. 8-ъи, 18-ъи, 20-ъи, 21-ъи маддялярдя 

иъаряйя верянлярля иъарячи щаггында сющбят эедир. 8-ъи маддядя 

субйектляр щаггында, 18-дя иъаряйяверян щаггында, 21-дя иъарячи 

щаггында мялумат верилир. 21-ъи маддядя айрыъа бянд йохдур. Йа бунун 

щяр икиси олмамалыдыр, йа да 18-ъи маддяйя ялавя олунмалыдыр. Иъарячи 

щаггында мялумат верилдийи кими, иъаряверян щаггында да айрыъа бянд 

олмалыдыр.  

Лайищянин 5-ъи, 8-ъи, 9-ъу, 10-ъу, 15-ъи, 22-ъи маддяляриндя бир сыра 

гцсурлар, анлашылмазлыглар вар ки, онлар индидян дцзялся, даща йахшы олар. 

Сонра, layihədə тякрарлара йол верилибдир. Мясялян, 10-ъу маддянин дюр-

дцнъц вя сяккизинъи абзаслары демяк олар ки, ейнидир. Бириндя «щяйата 

кечирилир», о бириндя «иъра едилир» йазылыр. Ейни фикирдир,  щесаб едирям ки, бу-

нун тякрарына,  ещтийаъ йохдур.  

Сонра, мялум олдуьу кими, бу ганундан йалныз игтисадчылар дейил, 

ящалинин бюйцк яксяриййяти истифадя едяъяк. Йахшы олар ки, бурада анлашыл-

майан, баша дцшцлмяйян сюз олмасын. Бурада бир сыра терминляр вар. 

Мясялян, форс-мажор, ягд, субиъаря  və s. Cамаатын чоху буну баша 

дцшмцр. Йахшы олар ки, онлара йа мютяризядя, йа да щансы шякилдяся изащ 

верилсин. Nəhayət  бир гцсуру da демяк истяйирям. Бялядиййя торпаглары 

вя физики шяхсляря аид олан торпаглар dəqiq deyilməli və  
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айдынлашдырылmalıdır ки, эяляъякдя сюз-сющбятя, сорьуйа ещтийаъ 

галмасын. Диггятиниз цчцн саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 192, 23-cü cild,23 oktyabr 1998-

ci il, 

səh., 220-221. 
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KИTABXANA XALQIN SƏRVƏTИDИR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Мцзакиря 

олунан ганун лайищясини мягбул щесаб едирям вя онун лещиня сяс 

веряъяйям. Бунунла йанашы, 3-ъц маддяйя бир нечя ялавям вар. 

Принсипиал мясялялярдир, ганун лайищясиндя юз яксини тапмайыбдыр. Еля 

билирям ки, бунларын ялавяси зяруридир.  

Биринъи, мялум олдуьу кими, Китаб Палатасы, китабхана коллектору, 

Ялйазмалар Институту вя няшриййатлар, китабханалар иля сыхı сурятдя 

баьлыдыр. Лакин бунларын ялагяси щал-щазырда о гядяр дя йахшы вязиййятдя 

дейил. Мясялян, китаб коллектору китаб чап едир. О, китаб салнамясиni, 

Азярбайъан китабыnı няшр едир və oну китабханалара вермяк цчцн 80 фаиз 

бунун гиймятини артырыр. Китабханалар isə bunu ала билмир, oнларын буна 

эцъц чатмыр, чятин вязиййятя дцшцрляр. Няшриййатда китабlar няшр олунур, 

lakin bunlardan kitabxanalara göndərilmir. Сяййад Аран деди ki, bunlar 

кянд китабханаларыna göndərilmir. Mян дейярдим ки, шящярдяки ян бюйцк 

китабханалара да щеч ня эюндярилмир. Шящяримиздя бу саат бюйцк китаб-

ханалар Дювлят китабханасы, Елмляр Академийасынын китабханасы, Бакы 

Дювлят Университетинин, Нефт Академийасынын, Туси адына Университетин 

китабханаларыдыр. Бунларда китабларын сайы 700 миндян чохдур. Еляси дя 

вар ки, милйондан да чохдур. Няшриййатларда чап олунан китаблар щятта 

бунлара da эедиб чатмыр. Мян еля билирям ки, бу ганунда юз яксини 

тапмалыдыр ки, няшриййат китабы сифаришчинин юзцня вермямишдян яввял 

щямин йерляря эюндярмяли, ondan сонра о китабын сатышына иъазя 

верилмялидир. Nəşriyyatlar дейирляр ki, пулумуз йохдур, эюндяря билмирик, 

тяъщизатымыз йохдур.  Mян дейярдим ки, сон 5 илдя чыхан китабларын бялкя 

дя 70 фаизи китабханалара эетмяйибляр. Мян дедийимя görə мясулиййят 

дашыйырам. Чцнки бизим институтда да няшриййат вар, башга няшриййатларла 

да баьлыйам, мяним дя китабларым чыхыр вя мян бу вязиййятля йахындан 

таныш олдуьум цчцн буну дейирям. Бу чох ъидди мясялядир. Bu gedişlə 

gяляъяк нясля щеч бир ирс галмыр.  

Икинъи ялавям. Мялум олдуьу кими, хариъи юлкялярин китаб-

ханаларында, музейляриндя вя йахуд щямин юлкялярдя йашайан айры-айры 

адамларда Азярбайъана мяхсус елми ясярляр вя башга ясярляр чохдур. 
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Бир щалда ки, мцстягил дювлят гуруруг, эяляъякдя кянарда Азярбайъан 

иля баьлы ня гядяр ядябиййат варса, онларын юзц, йа да суряти эялиб бура 

чыхмалыдыр. Амма бу мясяля китабхананын иши дейил. Китабхананын буна 

эцъц чатмаз. Онун буна сялащиййяти чатмыр. Она эюря дя бура дювлят 

гайьысы лазымдыр. Бу мясялядя дювлят гайьысыны эцъляндирмяк лазымдыр.  

Цчцнъцсц, щал-щазырда бцтцн дцнйада компцтерляшдирмя сцрятля 

инкишаф едир. Дцнйанын щансы юлкясиндя сян йени мялуматлары, елми ядя-

биййаты, щяр щансы бир мялуматы билмяк истяйирсянся, компцтер васитяси иля 

бир-бир ону юйряня билярсян. Амма башга информасийа васитяляри иля ону 

сян бир айа да ала билмязсян. Она эюря дя илк нювбядя мяркязи 

китабханаларын вя сонра бцтцн китабханаларын компцтерляшдирилмяси 

зяруридир. Дцздцр, buna çoxlu вясаит тяляб олунур. Buna baxmayaraq bu 

iş görülməlidir. Биринъи нювбядя дювлят китабханасы компцтерляшдирилмяли, 

о системя гошулмалыдыр ки, дцнйанын щансы юлкясиндя щансы мясяля 

варса, дцймяни бассıн, дярщал ону юйрянсин ки, щансы йенилик вар. Даща 

бу мяктуб иля, ня билим, елан иля щяйата кечирилмясин. Бу, башга 

ъящятдян дя сярфялидир. Каталоглар щазырланыр, журналлар щазырланыр, учот 

дяфтярляри щазырланыр. Компцтерлярдя ися бу йыьылыб бир дискдя олаъагдыр. 

Щеч бу гядяр вясаит сярф етмяйя ещтийаъ да олмайаъаг. Йер дя 

эенишляняъяк, иш дя асанлашаъагдыр.  

Дюрдцнъц тяклифим. Шяхси китабханалар вар. Бязи адамларын шяхси 

китабханасы, дювлят китабханасынын бязи ихтисас цзря сащяляриндян дя 

зянэин олур. Амма бязян онлар гайьыдан кянарда галыр, мящв олуб 

эедир. Мян бир факты демяк истяйирям. Мяшщур дилчи Мяммядаьа 

Ширялийев дцнйасыны дяйишяндян сонра бир эцн бизим института щай дцшдц 

ки, бяс онун шяхси китабханасында олан китаблары кцчяйя тюкцбляр. 

Ъамаат эетди щяряси бирини эютцрдц. Бир щиссясини дя йандырмышдылар. Ким 

ися евини дяйишиб, evi тямир едиrdi.  Бах, беля щаллар вар. Демяк 

истяйирям, еля шяхси китабханалар вар ки, чох зянэиндир. Бунлар 

Азярбайъан халгына чох лазымдыр. Бунлары дярщал дювлят китабханасына 

эютцрмяк цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 



 10 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 193,23-cü cild,27 oktyabr 1998-

ci il, 

səh., 282- 284. 
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SƏRBƏST TOPLAŞMAQ AZADLIĞI HAQQINDA 

 

Həsən Mirzəyev. Mən fikrimi qыса şəkildə дейяъяyəm. Редактя 

характерли бир нечя гейдими демяк истяйирям. Mən əсас анлайышларла 

баьлы йолдашларын деdiyi  фикирляри иля шярикям, орада, o maddədə 

мцъяррядлик вар, bu бир гядяр конкретляшдирилмялидир. 2-ъи маддянин 1-ъи 

щиссясинин 1-ъи бяндиндя йазылыр ки, «щямин мясяляйя даир гярар гябул 

етмяк мягсяди иля топланмаlыдыр». Гярар цмумидир, щямин йыьынъагда 

бяйанат да вериля биляр, мцраъият дя гябул едиля биляр, тяклиф дя вериля 

биляр вя башга формаларда, мцхтялиф сяпкили гярарлар гябул едиля биляр. 

Орайа «мцяййян» сюзц ялавя олунмалыдыр ки, «мцяййян гярарлар 

йазылсын». Сабащ дейяъяк, гярар дейяндя мян филан шейи баша дцшцрям, 

о бириляри нязяря алмырам. 2-ъи бянддя йазылыр: «Митинг» - топланмыш 

шяхслярин цмуми фикирлярини ифадя етмяк вя (вя йа) цмуми чаьырышлар 

етмяк вя тялябляр иряли сцрмяк цчцн кечирилян кцтляви тядбирдир». Мян 

бунун ашаьыдакы редаксийада верилмясини мягсядямцвафиг щесаб 

едирям: «Митингя топланмыш шяхслярин цмуми фикирлярини бяйан етмяк». 

Məncə «Ифадя етмяк» anlayışı ilə «бяйан етмяк» anlayışı bir qədər  

фярглидир. Fikrimcə, bəyan etmək məntiqi cəhətdən даща дягигдир.  Бура-

дан «вя (вя йа)» чыхарылмалыдыр, онун йериня верэцл гойулмалыдыр. 3-ъц вя 

4-ъц  бяндlərin щяр икисиндя йазылыр ки, «шяхслярин фикирлярин ифадясидир». Hяр 

ики бянdдя шякилчи дцшдцйцня эюря мяна дяйишир. «Фикирляринин ифадясидир» 

олмалыдыр, щяр бириня «нин» шякилчиси артырылмалыдыр.  

Нящайят, мцбащисяйя сябяб олан ахырынъы мясялянин бу шякилдя 

редактя едилмясинин тяряфдарыйам. Демяли 4-ъц маддянин 20-ъи 

щиссясинин сонунъу абзасы: «Той вя дяфн мярасимляриндян, байрам 

тядбирляриндян, дини мярасимлярдян йыьынъаг, митинг, нцмайиш, кцчя 

йцрцшц вя пикет кечирилмяси цчцн истифадя етмяк гадаьандыр». Мян 

истяйирям ашаьыдакы кими верилсин: «Той вя дяфн мярасимлярини, байрам 

тядбирлярини, дини мярасимляри йыьынъаг, митинг, нцмайиш, кцчя йцрцшlərini   

пикетя чевирмяк гадаьандыр». Bu  dаща дягигдир, даща сяррастдыр. Саь 

олун. 
 

Birinci  çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 



 12 

    Məclisi  iclasının protokolları və stenoqramları, 

                                      protokol № 194, 23-cü cild,30 oktyabr 

1998-ci il, səh., 354- 355. 
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VƏTƏNDAŞLARA DÖVLƏT MÜDAFИƏSИ HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарлар! Мян бир мясяляни юй-
рянмяк истяйирям. Закир мцяллим, Конститусийада щамыйа ейни дяряъядя 
щцгуг верилир вя бцтцн вятяндашларын щцгугуну горумаг бизим 
боръумуздур. Ахы, дювлятин башга структурларында ишляйян адамларын да 
бязиляринин дювлят мцдафиясиня ещтийаъы ола биляр. Щятта орган ишчиляриндян 
дя чох иши вя хейри олан адамлары мян нязярдя тутурам. Бу ъящятдян 
онларын щцгуглары позулмурму? Яэяр биз эяляъякдя беля бир ганун гябул 
едяъяйикся, олмазмы ки, еля онлары да бура ялавя едяк, бирдяфялик 
гуртарсын? Чцнки цмуми мцддяалар ейнидир. 4-ъц маддянин 8-ъи бянди дя 
еля онунла баьлыдыр. Бурада йазылыб: «Азярбайъан Республикасынын мцвафиг 
иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш диэяр шяхсляр». Бу 
müddəa чох мцъярряддир, цмумидир. Бурада башга структурларда 
ишляйянляр дя ола биляр. Она эюря дя йа ганунун ады дяйишдирилмялидир, йа да 
бу бянд башга шякилдя верилмялидир.  

Бурада редактя характерли сящвляр чохдур. Онлар эяляъякдя 
дейиляр. Амма ЫЫЫ фяслин 12-ъи маддяси тамамиля йенидян ишлянмялидир. 
Бурада мясяляляр чох гарышыгдыр, айдын дейил. Мяндян йолдашлар 
инъимясинляр. Онларын савадына, билийиня, зякасына щеч кимин шцбщяси 
йохдур. Амма бурада долашыглыг чохдур. Мясялян, йухарыда орган 
дейилир, адлар тутулур, щаким, прокурор və s. Яввяла, щаким, прокурор 
орган дейил, онун ишчиляриндян биридир. Сонра да, мянъя, прокурорлуг, 
мящкямя дейилирся, щцгуг-мцщафизя органларынын башга структурларынын 
да ады чякилмялидир.  

Мян йолдашларын фикрийля там шярикям ки, мцвафиг иъра щакимиййяти органы 
дейяндя бурада мясяля чох цмумиляшир, гарышыр, мцъяррядляшир. Сонра, яэяр 
бунларын щамысы цчцн конкрет мейарлар гойулмаса, Азярбайъанда йашайан 
ящалинин 20 фаизи дейяъяк ки, тез олун, мяни дя мцдафия един. Бу, 
Азярбайъан шяраитидир. Биз щяля о йцксяк сявиййяляря эялиб чыхмамышыг. Она 
эюря дя бундан ютрц мцяййян щядляр гойулмалы вя о щядляр бу ганунда юз 
яксини тапмалыдыр.  

Нящайят, бир тяклифим дя вар. Мянъя, щяр идарянин юз ишчиляри цчцн 
гярар чыхармасы бир гядяр мягсядяуйьун дейил. Чцнки бурада субйектив 
щаллара, мцнасибятляря йол вериля биляр. Мян тяклиф едярдим ки, бурада ор-
ган башчыларынын щамысынын бирэя ряйи ясас эютцрцлсцн. Туталым, проку-
рорлуьун, мящкямянин вя йахуд башга структурларын рящбярляринин 
цмуми ряйи олсун. Щеч олмаса, ора имза атсынлар ки, бу лазымдыр. Ола 
билсин ки, еля оланда, бах, беля вязиййятин сайы да, дювлят хяръи дя азала 
биляр вя эяляъякдя артыг сюз-сющбятя сябяб олмаз. Диггятинизя эюря саь 
олун.  
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 195, 23-cü cild,3noyabr 1998-ci 

il,  
səh., 431- 432. 

TƏSADÜFИ ADAMLAR PARTИYADAN GETMƏLИDИR 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян чох тяяссцф еди-
рям ки, Тоьрул Ибращимли беля бир бяйанат верди. Амма истяйирям мясяляни ачыг-
лайым, миллят вякилляри буну билсинляр вя еля билирям ки, мяним сюзцмц республика-
нын башга вятяндашлары да ешидяъякдир. Тоьрул мцяллим яввялдян ЙАП-чы 
олмайыбдыр.  

Йердян. (ешидилмир) 
Щ.Мирзяйев. Асйа ханым, хащиш едирям иъазя верин.  
Йердян. (ешидилмир) 
Щ.Мирзяйев. Гойун сюзцмц дейим дя!... Яввяла, тябии ки, тясадцфи 

адамлар партийадан эетмялидирляр. Рцфят Аьайев Bakı şəhərinə иъра щакими 
кечян кими, Тоьрулу Бинягяди район иъра щакимиййятиня биринъи мцавин гойду. 
Онун гощумудур. O zaman Azərbaycanda Ali Sovetə deputat seçilmək 
üçün Binəqədinin bir dairəsindən 11 няфяр намизядлийини вермишди, seçkinin 
axırında dedilər ki, guya кворум yoxdur. О мясяляни еля билирям ки, Ряфаел 
мцяллим даща йахшы билир. Özü  бурададыр, бурада дейил, bilmirəm. Йахшы ки, о 
мясяляляри башга йолдашлар да билирляр. Binəqədidə təkrar seçki keçirildi və 
Toğrulu Rəfael deputat seçdirdi. Амма чох тяяссцф ки, сийаси шуранын цзвц 
öz əvvəlki ягидяsиni дяйишмяди, яввялки ягидясини йеня дя давам елятдирди. 
Халг Ъябщяси щакимиййятя эялян кими, Тоьрул Ибращимлини dərhal ишдян азад 
еляди, говду. Ондан сонра бу да эедиб ЙАП-дан йапышды, чыхыш йолуну 
бурада эюрдц. Тябиидир ки, ЙАП-а да садиг адам дейил. Бу игтидары  цздя ня 
ъцр мцдафия едир, ону дейя билмярям. Amma mən olan bir hadisəni 
deyəcəyəm. 90-ъы илдя Бакы шящяр Советиня депутат сечилирдим. Тоьрул да 
мяним рягибимин вякили иди. О, вякил кими Мцтяллибову мцдафия едирди. Мян 
намизяд кими Щейдяр Ялийевин идейаларыны мцдафия едирдим. Хейли 
мцбащисяляримиз олуб. Мяммяд Ямин Рясулзадя адына гясябянин вя 6-ъы 
микрорайонун ящалиси бунун canlı шащидидир. Щятта Heydər Əliyevlə bağlı yaş 
сензини кечирянляря гаршы мцбаризя апаранларын бири дя Toğrul  иди. Истяйирям, 
Муртуз мцяллим, сизя бир шейи хатырладым. Сизин, Сяфйар мцяллимин, мяним 
шякилляримиз дя вар. Цстцмцзя щцъум едирдиляр. О щцъум едян дястянин 
габаьында эялянлярин бири дя Тоьрул idi. Сиз буна qətiyyən  тяəссцфлянмяйин, 
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эедир, гой эетсин. ЙАП  Toğrulun getməsi ilə  щеч бир шей итирмир. Яксиня, 
ЙАП газаныр ки, саьлам олмайанлар сыраларымыздан эедир, сыраларымыз 
тямизлянир. Буна тяəссцфлянмяк лазым дейил. Qoy  башга гцввяляр , müxalifət 
ЙАП-ы бящаня елямясинляр,  эюрцнцр, ону, Toğrulu itələyən гцввяляр вардыр. 
Сиз мясяляни дягиг юйрянмяк истяйирсинизся, Ряфаел мцяллимя дейин. О чох 
шейляри билир, сизя дейяр, мян бурада чох шейи ачыгламаг истямирям. Саь 
олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 
Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 
stenoqramları, 

    protokol№ 197,23-cü cild, 13 noyabr 1998-ci 
il, 
   səh., 560 -561. 

AИLƏ MƏCƏLLƏSИ HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! 3-ъц маддядя 

йазылыр: «аиля мцнасибятляриндя кечмиш зярярли галыг вя адятляринин арадан 

галдырылмасы». Еля билирям ки, бу мцхтялиф адамлар тяряфиндян башга ъцр 

баша дцшцля биляр. Бу «ганун иля вя мцяййян актларла юз яксини тапан 

зярярли кечмишин галыглары şəklində » олмалыдыр. Сонра щямин маддядя 

йазылыр: «аилядя ушагларын иътимаи тярбийя иши иля цзви ялагядар шякилдя 

Вятяня сядаqят рущунда тярбийя едилмяси». Еля билирям ки, бу ifadə 

йарымчыгдыр, мясяляни там щялл елямир. Бурайа Вятяня мящяббят вя 

сядагят, həm дя валидейнлярин мясулиййяти мцтляг ялавя олунмалыдыр.  

Сонра 12-ъи маддядя ниэащын баьланмасына мане олан щаллар 

садаланыр. Тяклифим одур ки, бурайа «дяри-зющряви хястялийи олан, ган 

тяркиби уйьун эялмяйян шяхсляр» сюзляри мцтляг артырылсын. Ниэаща дахил 

олан шяхслярин тибби мцайинядян кечмяси мяъбуридир. Бу тяклифим мцтляг 

орайа ялавя олунмалыдыр, чцнки, бу эяляъяк няслин саьламлыьына, аилянин 

мющкямлянмясиня мцсбят тясир едяр. «Сахта вя дцзэцн олмайан 

арайыш верян щяким вя мцяссисяляр ганун гаршысында мясулиййят 

дашыйырлар» ъцмляси ялавя олунмалыдыр, чцнки щяким арайыш веря биляр, 

мцяссися юз йахасыны kənara чякя биляр. Щюрмятли Закир мцяллим деди ки, 

бурада ясасян дяри-зющряви хястялийиндян вя кямаьыллыгдан сющбят 

эедир. Еля билирям ки, бу, мцяййян поликлиникаларда, тибб оъагларында 
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мяркязляшдирился, даща йахшы олар, чцнки онлар даща дягиг арайыш веря 

билярляр, онларын мясулиййятляри арта биляр. Sонра йазылыр: «никаща дахил 

олан шяхслярин тибби мцайинясинин нятиъяляри щяким сиррини тяшкил едир». 

Дцздцр, беля олмалыдыр. Амма зярури щалларда валидейн тяляб едирся, 

мцяййян мягамларда bu arayış валидейня верilə биляр, чцнки бу 

мцяййян хястяликлярин гаршысыны алмаьа кюмяк едя биляр.  

20-ъи маддядя йазылыр ки, яр-арвадын барышмасы цчцн 3 ай 

мящкямя мцддяти сахлана биляр. Азярбайъан милли адят-яняняляриня 

эюря бязян онлар бир ил сонра данышыьа эяля билирляр. Мцстясна щалларда «6 

ай»ялавя олунмалыдыр. Бу мяним шяхси фикримдир. Сонракы маддялярдя 

дейилир ки, валидейн ювладынын инкишафı цчцн ялверишли шяраит йаратмалы вя 

саьламлыьынын гайьысына галмалыдыр. Мян еля билирям ки, ювладынын инкишафы 

йох, «ювладынын физики, ягли ъящятдян инкишафы вя тярбийяси цчцн» 

йазылмалыдыр, «тярбийя» сюзц орайа мцтляг ялавя олунмалыдыр, чцнки 

ушаьын тярбийяси онун юзцндян язиздир. Минайя ханымын дедийи тяклифля 

разыйам, 300 эцнцн явязиня «270 эцн» йазылмалыдыр вя лазым эялдикдя, 

мцстясна щал кими яэяр щяким она арайыш верирся вя мцяййян сцбутлар 

йохдурса, щямин вахт мцяййян гядяр узадыла биляр.  

ХЫ фяслин 49-ъу маддясиндя йазылыр ки, «ушаьын юз марагларынын 

тямин олунмасы щцгугуна маликдир». Мараг чох эениш анлайышдıр, 

ушаьын мараьы чох ола биляр. Ганунда, мцяййян актларда юз яксини 

тапан мараглардан сющбят эедя биляр. Бу мцтляг нязяря алынмалыдыр. 

Никащдан сющбят эетдийи цчцн сизин йадыныза бир мясяляни салмаг 

истярдим. Щюрмятли Президентимиз тяхминян бир ил габаг тибб 

мцяссисяляринин бириндя деди ки, йахшы олар, гощумлар бир-бири иля 

евлянмясинляр. Ялбяття, bu чох узаьы эюрən бир сийасятдир. Ушагларын 

физики, ягли ъящятдян саьламлыьы цчцн мцтляг щямин эюстяриш, мяслящят 

бурада нязяря алынмалыдыр. Йахын гощумларын евлянмяси щаггында 

мцяййян тяблиьатлар вя йахуд мцяййян мящдудиййятляр гойулмасы 

ганун иля тянзимлянмялидир. Она щцгугшцнаслар бахсынлар ки, бу мя-

сяляни ня ъцр щялл етмяк олар? Цмумиййятля, ганун икинъи охунуш цчцн 

гябул едиля биляр. Тяклиф едирям ки, ганун üçüncü охунуша бурахылсын.   
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 197,23-cü cild,13  noyabr 

1998-ci il, səh., 687-688. 
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KИTABXANALARA DÖVLƏT QAYĞISI,  

DÖVLƏT NƏZARƏTИ OLMALIDIR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян бу ганун 

лайищясини 1-ъи вя 2-ъи охунушда диггятля охумушам. Яввялъядян дейим 

ки, хейли тякмилляшдирмя апарылыб. Щятта мяним гейдляримin дя  бир щиссяси 

нязяря алыныбдыр. Бу, йахшыдыр. Лакин Ниэар ханымын «китабханаларын 

китабла тямин олунмасына ещтийаъ йохдур» фикриня мян юз етиразымы 

билдирирям. Дейир ки,  бу мясяляни гануна салмаьа ещтийаъ йохдур. Ниэар  

ханым, яэяр китабханада китаб йохдурса, истяйирсиниз бу гануну мин 

сящифя йазын, онун бир ящямиййяти вармы? Йохдур. Яэяр китабханайа 

йени китаблар дахил олмурса, яэяр охуъу кцтляси йени китабла, йени 

информасийа иля тямин олунмурса, бу ганунун бир хейри олаъагмы? 

Олмайаъагдыр. Она эюря дя мяндян габаг чыхыш еляйян депутат 

щямкарыма да юз миннятдарлыьымы билдирирям ки, бу мясяляйя тохунду. 

Мян тякидля дейирям ки, 3-ъц маддядя о мясяля мцтляг юз яксини 

тапmalıdır. Республикада няшр олунан китабларын китабханалара верилмяси 

ишиня дювлят гайьысы, дювлят нязаряти олмаса, щеч ким ора китаб 

эюндярмяйяъяк. Чцнки ортада хяръ мясяляси вар. Она эюря дя бу 

сащяйя аз-чох бяляд олан адам кими дейирям ки, яэяр бу мясяляйя 

дювлят нязаряти олмаса, щеч ким бу ишин алтына эирмяйяъяк, шящяр вя 

кянд китабханалары да бош галаъаг вя гябул елядийимиз бу ганунун щеч 

бир ящямиййяти олмайаъагдыр.  

Мян башга бир мясяляйя дя тохунмаг истяйирям. Кечян дяфя 

адларыны чякдим, биздя бюйцк китабханалар вар. Лайищядя Дювлят 

китабханасынын дювлят вясаити иля тяъщиз олунмасы мясяляси гойулуб, бу 

йахшыдыр. Лакин биздя еля китабханалар вар ки, кянар йердян эялири йохдур. 

Туталым еля Академийанын китабханасы. Юзял институтлар, юзял мцяссисяляр 

китабханаларына китаб ала билирляр, бяс Академийа ня иля алсын? Вя йахуд 

да Бакы Дювлят Университетинин китабханасы республиканын бюйцк 

китабханасыдыр. Еляъя дя бир нечя беля китабханалар вар. Щесаб едирям 

ки, дювлят щеч олмаса, бу китабханаларын китабла тямин олунмаларына 

мцяййян фаиз кюмяк етмялидир. 20 фаиз, 15 фаиз, 40 фаиз – ня гядяр 

мцнасибдирся. Еля билирям ки, бир нечя китабхананын беля кюмяйя 
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ещтийаъы вар. Беля олмаса бизим ясас китабханаларымыз да сырадан 

чыхаъаг. Диггятинизя эюря саь олун.  

Щ.Мирзяйев.  Hörmətli sədr ! Mяним йалныз 9-ъу маддяйя бир 

ирадым вар. 9-ъу маддядя йазылыр: «Китабханалар сяняд-информасийа 

ещтийатларындан сямяряли истифадя мягсяди иля елми-техники информасийа 

органлары, архивляр, диэяр идаря вя мцяссисялярля ялагя йарадырлар». Мяня 

еля эялир ки, информасийа васитяляри йалныз елми-техники информасийа 

органлары дейил. Dиэяр информасiйа органлары да вар. Чцнки китабханаларын 

фяалиййят даиряси чох эенишдир. Она эюря дя ора «елми-техники» сюзцндян 

сонра «вя диэяр информасийа органлары» сюзляри дя ялавя олунмалыдыр. 

Сонра, «архивляр» сюзцндян сонра «ялйазмалар институтлары» сюзляринин 

йазылмасы мцтляг ваъибдир. Чцнки Азярбайъан халгынын тарихиня аид 

сянядляр, елми вя бядии ясярлярин бюйцк яксяриййяти ялйазмалар 

шяклиндядир. Диггятинизя эюря саь олун.  

Щ.Мирзяйев. Мяним йалныз 18-ъи маддяйя бир ялавям вар. Бурада 

йазылыр ки, кющнялмиш вя йарарсыз щала салынмыш китаблар китабхананын 

учотундан чыхарылмалыдыр. Йарарсыz  вязиййятя дцшянляр щаггында буну 

демяк олар, лакин кющнялмиш дамьасыны вуруб китаблары орадан чыхармаг 

олмаз. Яэяр бу, Азярбайъан халгынын тарихи, ядябиййаты, мядяниййяти иля 

баьлы китабдырса, биз ону чыхарда билмярик. Ола биляр ки, буэцнкц эюзля биз 

ону мязмунъа кющня щесаб еляйирик. Bəlkə o юз дюврцндя мцтярягги  

rол ойнайыбдыр. Эяляъякдя халгын тарихини мцяййян елямяк цчцн о 

китаблар лазымдыр. Биз тарихимизи юйрянмяк цчцн ахтарырыг эюряк, щансы 

юлкядя бир алим бизим щаггымызда бир сюз дейиб. Амма юз 

kitabxanalarımıza yaxşı baxmırıq. Diqqətinizə görə sağ olun ! 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 202, 24-cü cild,  4 dekabr 1998-ci 

il, səh., 92-93, 118-119, 129. 
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TARИXИ FAKTLAR GƏLƏCƏK  

NƏSИLLƏR ÜÇÜN LAZIMDIR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян истярдим 

ки, бу гярарда ашаьыдакы мясяля бу вя йа башга шякилдə юз яксини 

тапсын. Щямин иллярдян, Azərbaycanda Sovet hökuməti bərqərar 

olduqdan  сонра Азярбайъанын сярщядди дяйишдирилмишдир, Зянэязур, 

Эюйчя, Дяряляйяз вя бир сыра башга йерляр щямин парламент дюврцндян 

сонра алыныб Ермянистана верилмишдир. Bу тарихи фактдыр, бу щягигятдир, 

эяляъяк нясилляр цчцн bunu bilmək  лазымдыр. Ермяни мафийасынын 

эюрдцйц иши,  Русийанын онлара етдийи кюмяйи эяляъякдя, бейнялхалг 

мящкямядя демяк цчцн бу фактын бура дцшмяси зяруридир. Мян 

истярдим ки, бу факт щансы шякилдя олурса olsun ора дцшсцн. Саь олун. 

 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 204,24-cü cild,11 dekabr 1998-ci 

il,   

səh.,  252. 
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GÖMRÜK VƏ VERGI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Билдийиниз кими, 

дцнйа базарында нефтин гиймяти ашаьы дцшмцшдцр. Заводларымызын, 

фабрикляримизин бюйцк яксяриййяти ишлямир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

истещсалы о гядяр də йахшы вязиййятдя дейил. Xалгын сосиал вязиййяти 

аьырдыр. Буну щамымыз билирик. Хцсусян бцдъядян малиййяляшян 

тяшкилатларда ишляйян адамларын шикайяти эцндян-эцня çохалыр. Бизя 

мцраъият едирляр ки, маашларымыз ня вахт артаъагдыр? Бу саат халгын 

цмиди йалныз ики тяшкилатадыр.  Эюмрцк тяшкилатына, бир дя верэи 

мцфяттишлийиня. Щамымызын иштирак етдийи Назирляр Кабинетинин йыьынъаьында 

мющтярям Президентимиз Щейдяр Ялийев ъянаблары эюмрцйцн планы 

артыгламасы иля йериня йетирдийини деди. Бунунла йанашы гейд етди ки, 

эюмрцйцн имканлары эенишдир. Демяли, бцдъянин долмасы, сосиал 

вязиййяти аьыр олан адамларын маашларынын артмасы цчцн эюмрцкдяки 

ишлярин дягиг йериня йетирилмяси чох ваъиб мясялядир.  

Мющтярям Президентимиз дя о сюзц еля-беля демирди. О, щяр шейи 

щамымыздан йахшы билир, щесабламалары йахшы апарыр. Она эюря дя биз 

онун дедийиндян нятиъя чыxармалы, о мясяляляря бир дя бахмалыйыг, 

дягигляшдирмялийик.  

Цчцнъц дяфя бу мясяляйя гайытмамаг цчцн мян истярдим ки, 

йеня бу сащянин мцтяхяссисляри юз фикирлярини десинляр. Qoy bu məsələ 

bir də gютцр-гой едилсин, бир дя арашдырылсын, бир дя бахылсын вя ондан 

сонра бизим мцзакирямизя чыхарылсын. Еля билирям ки, бу ишин хейриня олар, 

зийанына олмаз.  

Ики-цч эцндцр сющбят эедир ки, бцдъя ня цчцн мцзакиря олунмур. 

Мцзакиря олунмаг цчцн пул лазымдыр. Щялялик халг индики вязиййятдя 

эюзцнц эюмрцкдян və  верэидян эялян эялирляря дикибдир. Башга йердян 

щяля еля имканларымыз йохдур. Вязиййятдян чыхмаг цчцн бу мясяляляря 

бир гядяр диггятля йанашмаг, мян еля билирям, чох ваъибдир, ряйи нязяря 

алмагла бу мясяляйя бир дя дягиг бахмаг даща йахшы олар. Диггятиниз 

цчцн саь олун.  
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 204, 24-cü cild,11 dekabr 1998-ci 

il, 

səh.,   266-267. 
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MИLLИ MƏCLИSƏ AИD VERИLИŞ VAXTININ  

UZADILMASI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян бир тяклиф 

иряли сцрмяк истяйирям. Щамымызын билдийи кими, Милли Мяълис чох ъидди, ящя-

миййятли ганунлар гябул еляйир. Bu qanunlar  республикамызын индиси və  

эяляъяйи цчцн чох лазымдыр вя ящямиййятлидир. Лакин телевизийа Милли 

Мяълисин гябул етдийи ганунлара аз, щяфтядя бир дяфя йарым саат вахт 

верибдир. Еля билирям ки, халг кцтляси цчцн бу ганунларын ящямиййяти, хейри 

щаггында televiziyada verilən мялуматлар çox  аздыр. Мян тяклиф едирям 

ки, щяфтядя ики дяфя верилиш олсун вя верилишин вахты бир гядяр артырылсын. 

Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 205,24-cü cild, 15 dekabr 1998-ci 

il,  

   səh.,  321. 

 

 

 

ƏMƏK MƏCƏLLƏSИ HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri ! Bu мясяля 

əvvəlcə мцзакиря олунанда мян бир гядяр эеъикдим. Бурада йери эялиб, 

демяк истяйирям. Мязуниййятин вахты 21 эцн мцяййян олунур. Амма 

щяйат тяърцбяси эюстярир ки, мязуниййятя чыханларын щамысы 3 эцн, 4 эцн, 

5 эцн ялавя вахт алыр. Дольун истиращят етмяк, щара ися эетмяк, 

саьламлыьы бярпа етмяк цчцн 21 эцн кифайят елямир. Мяня еля эялир ки, 

буну щеч олмаса 24 эцн елямяк лазымдыр.  
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 206, 24-cü cild,18  dekabr 1998-ci 

il, səh.,  456. 

TORPAQ MƏCƏLLƏSИ HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Hörmətli sədr, hörmətli həmkarlar ! Бурада йазылыб ки, 

йашайыш мянтягяляриндя, гясябялярдя, шящярлярдя торпаглар баш плана 

уйьун, лайищяйя уйьун верилмялидир. Амма щеч дя щяр йердя, бцтцн 

шящярлярдя, гясябялярдя баш план йохдур. О мясяля бурада юз щяллини 

тапмалы вя эюстярилмялидир ки, belə vəziyyətdə ня елямяк лазымдыр.  

Икинъиси, бурада физики вя щцгуги шяхслярин торпаг сащяси цзяриндя 

щцгугларындан сющбят эедир. Азярбайъан вятяндашы щаггында йазылан 

йахшыдыр. Амма хариъи вятяндашлар щаггында йазылыр ки, онлар торпаг 

сащялярини истифадя вя иъаря щцгугунда ялдя едя билярляр. Ялбяття, xarici 

vətəndaşların пуллары чохдур, onlar torpaq ялдя едя билярляр. Амма 

бурада щядд гойулмалыдыр. Бялкя бу эцн Азярбайъан вятяндашынын пулу 

йохдур, бир нечя илдян сонра пулу олаъагдыр. Бяс онда ня елясин? О 

бирисинин ялиндян торпаьы алмаг мцмкцн олмайаъагдыр. Бурада вахт 

мцяййянляшдирилмяли, эюстярилмялидир ки, яэяр Азярбайъан вятяндашы 

истяйярся, мцяййян мцддятдян сонра торпаьы ондан сатын ала биляр. 

Mən дя Шаитдин мцяллимин тяклифинин тяряфдарыйам. Биринъи дяфя тор-

паг пулсуз верилмялидир. Чцнки халгын мцяййян щиссясинин инди имканы 

йохдур. Лакин онун буна мяняви щаггы вар, торпаг ала биляр. Мян bu 

təklifi  мцдафия едирям. Саь олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 206, 24-cü cild,18 dekabr 1998-ci 

il, 
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səh., 474. 
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ERMƏNILƏR VƏ ONLARIN HAVADARLARI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли депутатлар! Ня гядяр ки, 

эцнащкар юз ады иля чаьырылмыр, онун тюрятдийи ъинайятляр, эцнащлар бир-бир 

садаланмыр, эцнащлары бейнялхалг иътимаиййятя чатдырылмыр, о, эцнц-

эцндян тяъавцзцнц артыраъаг. Она эюря дя мян истярдим ки, бу бяйанат 

йалныз рус дювлятиня дейил, рус халгына да мцраъият шяклиндя юз яксини 

тапсын. Дейилсин ки, Азярбайъан халгы щямишя рус халгынын досту олуб, 

гоншулуг шяраитиндя йашайыб, бундан сонра да йашайаъаг, достлуьуну 

да давам елятдиряъякдир. Лакин ермяниляр Пйотрун дюврцндян 

башлайараг, индийя гядяр щямишя бюйцк вязифяли адамларын йанында 

вязифя тутублар, онлары юйрядибляр, юз фикирлярини онларын васитяси иля йериня 

йетирибляр. Мян Русийа сяфириндян сорушмаг истйирям ки, АТЯТ-ин даими 

сядрляриндян бири дя Русийадыр.  Bу гядяр мцддятдя о ня едибдир? 

Щярдян эялир, бир сюз дейиб эедир. Конкрет олараг аддым атмайыбдыр. 

Хоъалы щадисясиндя мяэяр эцнащкар йалныз ермянилярдир? 366-ъы полк 

кимин иди? 20 Йанвар щадисясини ким тюрятди? Горбачовун йанында 

мяслящятчи Шащназаров дейилдими? Эцнащкарлар бейнялхалг 

мящкямяйя верилдими? Верилмяди. Эяряк вериля иди.  

1920-ъи илдя, Азярбайъан мцстягил дювлят оландан сонра 

Зянэязуру, Дяряляйязи, Эюйчяни вя бир сыра йерляри Азярбайъанын 

торпаьындан кясиб алан, синясиня шырым ачан онлар дейилдими? 1948-

1953-ъц илlərдя Гярби Азярбайъанда олан 200 мин ящали Азярбайъана 

кючцрцлян заман onların бир щиссяси гырылıb мящв олду. Буну едян ким 

иди? 1988-ъи илдя Гярби Азярбайъанда олан бцтцн азярбайъанлылары 

орадан чыхаран ким иди? Яэяр русларын дястяйи олмасaydı, ермяниляр 

буну едя билярдими? Гятиййян едя билмязди! 1828-ъи илдя Тцркмянчай 

мцгавилясиндя Азярбайъанын икийя бюлцнмясиндя русларын яли йох идими, 

рус шовинистляринин яли йох идими? Вар иди. Дярбяндин, Борчалынын эетмяси 

тарихи дя еляъя. Щеч вахт олмайыб ки, Азярбайъан халгы гоншулар иля пис 

олсун, onların бириня щцчум етсин, биринин торпаьына тяъавцз етсин. Щеч 

vaxt belə bir fakt olmayıbdır. Еля шейляр ермянилярин васитясиля рус 

шовинистляринин ишидир. Щесаб едирям ki, бунлар, bu faktlar дейилмялидир вя 

садаланмалыдыр. Тяклиф едирям ki, гардаш рус халгына да мцраъият едяк 
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və  deyək ки, тарих бойу сизин шовинистляр щямишя бизи язибляр, Азярбайъан 

халгыны дцшмян мювгейиня чякмяк истяйибляр. Амма Азярбайъан халгы 

бу йолу getməyib və indi də эетмяк истямир. Сиз зящмят чякин бю-

йцкляринизя гаршы мцбаризя апарын вя онлара юз сюзцнцзц дейин. Рус 

халгы айаьа галхмалыдыр вя щягигяти мцдафия етмялидир. Мян йери 

эялмишкян, бир шейи дя демяк истяйирям. О эцн АНС-дя Коммунист 

Партийасынын рящбяри Рамиз Ящмядов чыхыш едирди. Мян телефон нюмрясини 

тапа билмядим ки, она ъаваб верям. О, Азярбайъан халгынын хиласыны 

апарыб йеня дя бу русларын башчысына баьлайыр. Мян она дейирям ки, бу 

гядяр хяйанят олмаз, бясдирин, ял чякин bu boş xülyadan. Биз рус халгы 

иля щямишя дост олмушуг, дост да олаъаьыг. Лакин онлара рящбярлик едян 

шовинистляр, ермянилярин диктяси иля щярякят едянляр ъаваб вермялидирляр. 

Бу мясяляляри биз бейнялхалг алямя чатдырмалыйыг.  

Мян хащиш едирям ки, мяним чыхышымы телевизийа кясмясин, гайчыла-

масын. Гой dediklərim qalsın тарихdə. Bу тарихи фактдыр, бу  щягигятдир. 

Эяляъяк нясилляр бу фактлардан gələcəkdə истифадя едяъяк, лазым 

эяляндя  бейнялхалг мящкямяляря мцраъият едяъяк вя Азярбайъанın 

щагг ишини тяляб едяъякдир. Мян о бяйанатын щяр йеря йайылмасыны, бцтцн 

бейнялхалг тяшкилатлара эетмясини, о ъцмлядян бцтцн рус халгына, 

Русийанын мятбуатында  çap olunmasının  тяряфдарыйам.  Bу əlaqədar 

təşkilatlardar тяляб олунмалыдыр. Ня гядяр демяк олар, ня гядяр 

йалвармаг олар? Ня гядяр демяк олар ки, гадан алым, башына дюнцм, 

мяня кюмяк еля. Ермяниляр гоймур ки, рус шовинистляри биздян ял чяксин. 

Она эюря дя рус халгы бизимля бирляшмялидир, бизя кюмяк етмялидир. Мян 

бу бяйанатын çox-çox ünvanlara  эетмясинин тяряфдарыйам. Саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 213, 25-ci cild,1 fevral 1999-cu il, 

səh.,  49-51. 
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NAXÇIVAN VƏ QƏRBI AZƏRBAYCAN HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Мющтярям сядр, мющтярям миллят вякилляри! Мяним бир 

тяклифим вар. Ермяниляр башга şey иддиа едирляр, бизим бяйанатымыз isə 

башгадыр. Дцнйа халгларына, мцхтялиф тяшкилатлара щягигяти чатдырмаг 

цчцн мян тяклиф едирям ки, Нахчыванын тарихи щаггында йыьъам шякилдя 

инэилис дилиндя, digər dillərdə мялуматлар йазылыb  бяйаната ялавя олунсун, 

o lazimı ünvanlara бяйанат иля бирликдя эюндярилсин. Беля бир материал 

Гярби Азярбайъан щаггында, онун тарихи щаггында да индидян 

щазырлаnmalıdır. О тарихи фактлар, тарихи щягигятляр эяляъякдя беля 

бяйанатлара ялавя олунсун və beynəlxalq təşkilatlara эюндярилсин. Онда 

дцнйа халгларыны инандырмаг олар. Саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 216, 25-ci cild, 9 fevral 1999-cu 

il,             

səh., 212. 
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AILƏ MƏCƏLLƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри!  Мян Минайя ха-

нымын 3-ъц бяндя аид фикри иля шярикям. 3-ъц бяндин икинъи абзасында йазылыб: 

«Аилянин цмумбяшяри принсипляр ясасында гурулмасы». Мян истярдим ки, бу 

ашаьыдакы редактядя верилсин: «Аилянин цмумбяшяри принсипляр вя милли адят-

яняняляр ясасында гурулмасы». Məncə  oра «милли адят-яняняляр» сюзц  də 

артырылмалыдыр. Щямин 3-ъц бяндин бешинъи абзасында йазылыб: «Аилядя ушагларын 

иътимаи тярбийя иля цзвц  шякилдя, Вятяня сядагят рущунда тярбийя едилмяси». 

Мян бунун ашаьыдакы редактядя верилмясинин тяряфиндяйям: «...Вятяня 

мящяббят вя сядагят рущунда». Сонра щямин абзаса ашаьыдакы ъцмля 

ялавя олунмалыдыр: «Бу мясялядя валидейнлярин мясулиййятинин артырылмасы». 

Инсанын Вятяня сядагят рущунда тярбийя олунмасында йалныз онун ишлядийи 

коллективин, иътимаиййятин йох, аилянин дя бюйцк ролу вар. Аилянин бу ишдя 

мясулиййятини артырмаг лазымдыр.  

Щямин маддянин алтынъы абзасында йазылыб: «ана вя ушагларын мяна-

фейинин щяртяряфли мцщафизяси вя щяр бир ушаьын хошбяхт щяйатынын тямин 

едилмяси». Бязи аилялярдя ушаьын анасы йа йохдур,йа да евдян чыхыб эедибдир. 

О ушаьа ана дейил, ата бахыр. Беля фактлар чохдур. Мян нечя-neçə  беля 

фактын шащидийям. Она эюря дя мян истярдим бу, ашаьыдакы редактядя йа-

зылсын: «ананын вя йа ушаьы сахлайан валидейнин». Мцтляг о сюз артырылмалыдыр. 

Aна бязян ушаьы атыб эедир, ата мяъбур галыb, ушаьы лап кюрпя вахтындан 

сахламалы олур. Она эюря мян тяклиf едирям ки, ушаьа ата бахыбса атайа бу 

сялащиййятляр верилсин.  

Щямин маддянин ахырынъы бяндиня дя бир ъцмля ялавя олунмасынын 

тяряфдарыйам. Тябиидир ки, аилянин гурулмасында, мющкямлянмясиндя, 

инкишафында аьсаггал, аьбирчяк сюзцня бюйцк ещтийаъ вар. Биздя 

аьсаггаллар шурасы да вар, орада аьбирчякляр дя вар. Халгымызын адят-

яняняси дя белядир. Истярдим ки, бу ъцмля ора ялавя олунсун: «аилянин 

гурулмасында вя мющкямляндирилмясиндя аьсаггал вя аьбирчяк 

мяслящятляриня щюрмят иля йанашылмасы». Bu mцтляг ора йазылмалыдыр. 

Яэяр аьбирчякдян сющбят эедирся, аьсаггалдан сющбят эедирся, 

Гафгазда, Шяргдя, Азярбайъанда юз адят-яняняляримизя щюрмят варса, 

мцтляг онлар рол ойнамалыдыр. Аилянин гурулмасында аьсаггал сюзцня 

щямишя ещтийаъ олур. Она эюря истярдим ки, бу  ора ялавя олунсун. 

Щялялик бу гядяр. Саь олун.  
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Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 216, 25-ci cild, 9 fevral 1999-cu 

il,  

səh.,  243-244. 

AILƏ MƏCƏLLƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Бир мцбащисяли 

мясяля барядя юз фикрими демяк истяйирям. Бурада щяким мцайиняси 

сющбяти эетди, мцхтялиф фикирляр сяслянди. Щятта депутат йолдашларымыздан 

бязиси деди ки,  буна ещтийаъ йохдур. Мян еля билирям ки, бунун ганунда 

йазылмасы лазымдыр, зяруридир вя мян бунун щяля бир гядяр дя конкрет 

йазылмасынын тяряфдарыйам. Мянъя бу беля йазылмалыдыр: «Щяким 

мцайинясиндян кечмяйян адам никащ баьлайа билмяз». Ня цчцн? 

Яввяла, халгымызын адят-яняняси вар, милли дяйярляри вар.  Икинъиси, индики 

дюврдя дцнйанын щяр йериндя СПИД хястялийи, мцхтялиф зющряви хястяликляр 

йайылыр, дцнйанын бир башындан о бири башына эедир. Никащ баьлайан адам 

хястя оларса эялib  бцтцн аиляни, ушаглары да хястяляндиря биляр. Мян 

бунун гяти ялейщиняйям вя бу мясялянин айрыъа сяся гойулмасынын 

тяряфдарыйам. Мян етираз еляйяъяйям, яэяр кюнцллц олса вя йахуд да 

олмаса.  

Щяким мцайинясиндян кечяъяйини билян щяр бир ъаван ещтийат 

едяъяк ки, аилянин, гощум-гардашын, халгын йанында o biabır olar. Ona 

görə də o,  пис йолла эетмяз. Həmin пис йолун гаршысыны алмаг цчцн ян 

йахшы васитялярдян бири дя будур. Саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

 Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları,  

                                       protokol № 216, 25-ci cild, 9 fevral 

1999-cu il,  

  səh.,  265. 
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AILƏ MƏCƏLLƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев.  Hörmətli sədr! Закир мцяллим бизим Азярбайъан 

халгынын бюйцк щцгугшцнасыдыр. Bуна щеч кимин şübhəsi йохдур вя онун 

йаздыьы ганунлары  щамымыз гябул едирик. Амма бу мясялядя мян 

Назим мцяллимя вя Защид Гаралова тяряфдарам. Ня цчцн? Яввяла, 

онун бир чох сябябляри вар. Əgər bu бцтцн дцнйа цчцн бир ганундурса 

onda qoy bu Аиля Мяъялляси гябул олунсун və бейнялхалг принсипляр də 

нязяря алынсын. Онда ганун гябул етмяйя nə ещтийаъ var? Qanun qəbul 

olunarkən  hяр бир халгын психолоэийасыны, онун адят вя янянясини, 

кечмишини, индисини, она тясир еляйян амилляри нязяря алмаг лазымдыр. Бу 

бахымдан  еля билирям ки, bunun  «4 ай» галмасы мяслящятдир.  

Бир ил явязиня 2 ил сющбятиня эялдикдя ися адятян ушаглар ил йарым 

сцд ямирляр, 2 ил мцстясна щалдыр. Она эюря дя онун 2 ил йох, ил йарым 

галмасы даща мяслящятдир. Диггятинизя эюря чох саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 217, 25-ci cild, 12 fevral 1999-cu 

il,             

səh.,  290. 

 

 

SƏSVERMƏ QAYDALARI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Мяним тяклифим бцтцн комиссийалара аиддир. Бязян 

айры-айры мясялялярдя беля мцбащисялər ortaya чыхыр. Мяним тяклифим одур 

ки, беля мцбащисяли мясяляни айрыъа сяся гойасыныз. Məsələyə üмуми  

şəkildə сяс verəndə işlər dolaşır . Сонра да мялум олур ки, бу 

дейилянлярин щамысы щавада галды. Она эюря  бах беля мясяляляри ayrıca 

сяся гойун. Саь олун.  
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 217, 25-ci cild, 12 fevral 1999-cu 

il,    

səh.,  301-302. 
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YER ADLARI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли  Муртуз мцяллим, мющтярям депутатлар! Бу 
мясяляляр ваъибдир, амма бурда еля адлар вар ки, о адлары дяйишдирмяк 
олмаз. Онлар Азярбайъан халгынын тарихи иля баьлыдыр, мцяййян тайфаларла, 
мцяййян сойла баьлыдыр. Ола билсин ки, Азярбайъанын инзибати ярази 
бюлэцсц китабы вар. Бир адда кянд 5-6 районда вар. Онлары эютцрмяк 
олмаз. Онлар мцяййян тайфаларла, мцяййян нясиллярля баьлыдыр. Бунлар 
эютцрцлся, йердя щеч ня галмайаъагдыр. Совет щакимиййяти дюврцндя 
щямин адларын чохуну биринин адыны Йени щяйат, диэяринкини ися Шяфяг 
гойдулар, адлары дяйишдирдиляр. Ермяни сийасяти иди. Она эюря дя бу 
мясялядя чох ъидди олмаг лазымдыр. Азярбайъан халгынын тарихини якс 
етдирян адларын щамысы галмалыдыр.  

Икинъиси, мяндян габаг чыхыш еляйян йолдашларын фикриня тяряфдарам. 
Гамышовка ады нийя галмалыдыр? Гядим ады щансыдыр, о, бярпа олунсун. 
Мясялян, «Йени щяйат» сонрадан верилян аддыр. Сонра, Мухтариййят 
кяндинин гядим ады нядирся, о юз бярпасыны тапмалыдыр. Бурада Гапанлы 
вя Гарачямирлинин бири эютцрцлцр. Гарачямирлиdə гара бюйцк 
мянасындадыр. О, мцяййян тайфа иля баьлы мясялядяир. Еля билирям ки, бу 
адлар мцтляг гоша шякилдя галмалыдыр. Азярбайъан халгынын тарихи итиб 
эедир. Тайфа, гябиля адлары, сойадлары Азярбайъан тарихини йашадыр. 
Ермяниляр инзибати ярази бюлэцсц иля баьлы Гара дяниз иля Хязяр дянизи 
арасындакы бцтцн йерляр бизимдир дейирляр. Онларын 4 ъилдлик лцьяти чыхыбдыр. 
Азярбайъанын бир йери галмайыб ки, она сащиб чыхмасынлар. Бунлар да 
эедяндян сонра дейяъяксян ки, мяним тарихим щаны? Совет щакимиййяти 
дюврцндя гойулан адлар эютцрцля биляр. Амма Азярбайъан халгынын тарихи 
иля баьлы адлар галмалыдыр. Азярбайъан халгынын тарихини эяляъяк нясилляря 
чатдырмаг цчцн о лазымдыр. Саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 
stenoqramları,  
protokol № 217, 25-ci cild,12  fevral 1999-cu 
il,       
səh.,  330-331. 

 
 

ƏMƏLIYYAT – AXTARIŞ FƏALIYYƏTI  HAQQINDA 
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Щ.Мирзяйев. Бурада прокурорлуьун ишчиляри бир сюз, Дахили Ишляр 
Назирлийинин ишчиляри башга сюз, Комиссийа ися тамамиля фяргли сюз дейир. 
Конститусийа ися башга бир шей дейир. Мян тяклиф едирям ки, бу 
мцбащисяни кясмяк цчцн бу адамлар бирликдя отурсунлар, бирликдя гяти 
гярара эялсинляр.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 
 Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları,  

  protokol № 219, 25-ci cild,19  fevral 1999-cu il, 
səh.,  520. 
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TƏHSIL HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Мяним  суалым Мисир мцяллимя, щюрмятли назиримизядир. 

Мисир мцяллим, мясялялярин мцзакирясиндя сизин ишчи групунуз да иштирак 

едибдир. Узун илляр  bu qanunun цстцндя işlədiniz. Bu bиздя 

komissiyanın yığıncağında da мцзакиря олунду.  Халгын мцзакирясиня 

верилмясини индийя гядяр нийя демядиниз, бирдян-биря бу фикря эялдиниз? 

Бунун сябябини сорушмаг истяйирям. Икинъи суалым. Бязи маддялярин 

дяйишдирилмясини зярури щесаб едирсиниз. Бцтцн бунлар инди Азярбайъан 

халгынын наразылыьына, иьтишашлара эятирмирми? Буну сиз изащ едя 

билярсинизми? Саь олун.  

Щ.Мирзяйев.Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым, мян бу 

лайищянин щазырланмасында иштирак етмишям. Лайищя йенидян ишляниб 

щазырланыб, мцсбят ъящятляри чохдур вя бунун консептуал шякилдя щазыр 

олдуьуна тяряфдарам вя она сяс веряъяйям. Бунунла йанашы мян бир 

сыра гцсурлары, даща доьрусу, мцбащисяли мясяляляри демяк истяйирям.  

Щамыныз билирсиниз ки, тящсил халгын вуран ялидир, дцшцнян бейнидир. 

Дювлятин, халгын эяляъяйини тящсил щялл едир. Яэяр савадлы кадр йетишдиририкся  

игтисадиййатымыз да инкишаф едяъяк, щякимляримиз дя йахшы щяким олаъаг, 

мянявиййатымыз да йахшы олаъагдыр, дцнйада танынаъаьыг. Яэяр кадрларымыз 

писдирся, зяифдирся, башга дювлятлярдян асылы вязиййятдя олаъаьыг. Щазыркы 

тящсил системиндя чохлу гцсурлар вар, аъынаъаглы вязиййят йаранмышдыр. Бу 

аъынаъаглы вязиййятин эцнащкарларындан бири биз, тящсил ишчиляри юзцмцзцк. 

İкинъиsi Тящсил Назирлийидир, цчцнъцсц, Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комис-

сийасыдыр, дюрдцнъцсц дя бу ишя рящбярлик едяn Фатма ханымдыр вя щу-

манитар сащяляря, тящсил сащясиня бахан адамлардыр. Ня етмяк лазымдыр? 

Вязиййятдян чыхыш йолу тапмаг лазымдыр. Тящсил халгын стратежи силащыдыр, бу-

нунла халгын эяляъяйини мцяййян етмяк олар. Она эюря бу мясяляйя баш-

дансовду йанашмаг олмаз. Мян мцбащисяли мясяляляря юз мцнасибятими 

билдирмяк истяйирям.  

Муртуз мцяллим, мяним 50 иллик стажым вар. Орта мяктяб, али мяктяб ишини 

йахшы билирям. Она эюря дя 5 дягигя йох, 10 дягигядян истифадя едяъяйям. 

Бир ъидди мясяля вар. Екстернат йолу иля диплом вермяк. Мян бунун 

ялейщиняйям. Тящсил Назирлийинин ямякдашлары буна тяряфдардырлар. Мян бу 

мясялянин там ялейщиняйям, она эюря ки, Азярбайъаны сахта дипломлар, 

аттестатлар эютцрцб эедир. Ганунла биз ректорларын, орта мяктяб директорларынын, 

мцяссися рящбярляринин диплом сатмасы цчцн йол ачмайаг. Азярбайъанын 
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индики вязиййяти tələb edir ki,  адамлара yararsız  дипломлар верməyək. Щямин 

бянд layihədən  чыхарылмалыдыр.  

Икинъиси, Мисир мцяллим бурада 5-10 маддя сайды. Мисир мцяллим, мян 

sizin  сайдыьынız  маддялярин 90 фаизинин ялейщиняйям. Ня цчцн? Инди дейим. 

Рягямлярдян нийя горхурсунуз? Щансы ганунда йазылыб ки, рягям 

эюстярмяк олмаз? Мяэяр Конститусийамызда йазылыб ки, рягям олмаз? Щансы 

ганунларымызда рягям йохдур? Biz rягямлярдян niyə гачырыг? Мясялян али 

мяктяблярдя ставка 450-500 саатды, дейирляр 750 саат олсун. Орта 

мяктяблярдя 12 саатдыр, дейирляр 18 саат олсун. Демяли, бу щесабла али və 

орта мяктяблярдя ишляйян 260 мин кадрын 80 мини çölə тюкцлмялидиr . Нийя? 

Аттестасийа Комиссийасы вар. Сахта дипломлары оланлар вар. Зящмят чякин 

онлары işdən азад един эетсинляр, онда йер эялиб долаъаг. Гойун йердя 

галанлар да штат йарым ишлясинляр. Игтисади ъящятдян дя вязиййяtləri йахшы 

олсун, сосиал ъящятдян дя язиййят чякмясинляр. Инди мцяллимляр щям сосиал 

ъящятдян, щям дя мяняви ъящятдян чятинлик чякирляр.  

Фатма ханым, Сизя мцраъият етмяк истяйирям. Мядяниййят 

ишчиляринин ад алмайанлары йохдур. Амма тящсил ишчиляриndən ad alanlar 

azdır. Halbuki, say hesabı ilə  tящсил ишчиляри daha чохдур, онлары 

диггятдян гачырмайын, онлар йаддан чыхыблар. Мян хащиш едирям бу 

мясяляйя бир гядяр диггятли оласыныз. Юмрцнц шам кими яридян, 30, 40, 

50 ил орта, али мяктяблярдя ишляйян адамлара щеч олмаса мяняви 

ъящятдян кюмяк едяк. Бу ъящятдян республика зийалылары Сиздян дя 

наразыдырлар. Истяйирям буну билясиниз.  

Аспирантура, маэистратура мясяляси. Аспирантуранын галмасы ваъиб-

дир. Ня цчцн? Яввяла, индийя гядяр институтu битирмиш адамларын Конституси-

йа щцгугуну ялиндян ала билмярик. Biz onlara  əн азы 10 ил вахт вермялийик. 

Онларын да аспирантурада охумаг щцгуглары вар, онлар маэистратурада 

охуйа билмязляр, чцнки о вахтлар маэистратура олмайыбдыр. Ян азы 35-40 

йаша гядяр онлар аспирантурайа эиря билярляр. Биз bu məsələdə diqqətli ol-

malıyıq. Bəzən dейирляр ки, ганун чох мцддят цчцн йазылaр вя onu  дя-

йишmək olmaz. Тящсил гануну 1992-ъи илдян индийя кими беш дяфя 

дяйишибдир. Бурада тарихляр вар, мян онлары sadalamaq istəmirəm. Щяйатда 

еля бир шей вармыki, o дяйишмясин? Еля бир сащя тапын ки, инкишаф етмясин. 

Həyatda  hяр шей тякмилляшир, йахшылашыр, ъилаланыр və dəyişir. Бу, тябиидир, 

эяляъякдя дя олаъагдыр.  

Gəlin  рягям сющбятини ортайа атмайaq,  80 мин мцяллими кцчяйя 

тюкцб Азярбайъанда гарышыглыг йаратмайаг, эялин сиздян наразы 
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гцввяляри бир qədər  дə чохалтмайаг. Яксиня, азалдаг, щям мяняви, 

щям дя игтисади ъящятдян онлара кюмяк едяк. Мян еля билирям ки, sizin 

irəli sürdüyünüz бу идейа дювлятчилийимизин, индики вязиййятимизин 

ялейщинядир вя сосиал партлайыша эятириб чыхара биляр. Бу сющбяти гятиййян 

ортайа эятирмяйин.  

Дейирсиниз ки, аспирантураны маэистратура иля явяз едяк. Олмаз. 

Нийя? Ректорлар da, назирлийин ишчиляри də бурада отурублар. Институтун бири 

маэистратурайа гябулу тестля, бири имтащанла, бири сорьу иля апарыб, бири 

гануна ямял едиб, диэяри qanuna əməl  етмяйибдир. Щамысына да 

дейирсиниз дцздцр. Bizim бу щагда  sizinlə сющбятимиз çox  олуб . 

Маэистратуранын програмы, дярс вясаитляри йохдур. Щяля тязядир, мцяллимляр 

буна алышмайыблар. Бу саат маэистратура мясялясини щялл едяк, 

аспирантурада охуйаъаг истедадлы адамларымыз да арадан чыхсын? Belə 

etsək arada 10 ил бошлуг йаранаъаг. Азярбайъанда сявиййяли адамлар 

тапмайаъагсыныз ки, игтисадиййата, мядяниййятя, тящсиля, башга сащяляря 

рящбярлик елясин, онлары инкишаф елятдирсинляр. Онда башга дювлятлярдян асылы 

вязиййятдя галаъаьыг. Онда Президент бу гядяр язиййяти нийя чякир? 

Халгын эяляъяйини бир аз фикирляшин, мцгявва ордусу йаратмаьа 

чалышмайын. Ермяниляр дя, руслар да, башгалары да буну истяйирляр.  

Муртуз мцяллим, Совет щакимиййяти дюврцндя, Азярбайъан тарихи ix-

tisasçı olmayan башга институтларда 170 саат иди. Амма инди institutların 

щамысында 70 саат олуб. Тящсил Назирлийиндя бу щагда сющбят олубдур. 

Биз, бир дястя зийалы орайа эетмишик, vəziyyəti sizə dedik. Бу мясяляни 

нийя беля едибляр? Бяс биз ня ъцр вятянпярвярликдян сющбят едяъяйик? 

Эянъ нясли ня ъцр юйрядяъяксян ки, юлкясини, халгыны мцдафия елясин? 

Нийя совет щакимиййяти дюврцндя 170 саат иди, инди азалдыблар? Сябяб 

нядир ахы? Сян халгын тарихини tələbəyə юйрятмядян ону gələcəyə necə  

щазырлайа билярсян? Бах беля чятинликляр вар, тядрис планы илдя дяйишир. 

Тящсил Назирлийинин нцмайяндяляри бурада отурублар. Щяр ил щяр курс 

тядрис програмыны дяйиширик. Дейяъякляр ки, ахырынъы илляр дцзялтмишик. Хейр, 

еля курс вар ки, ики тядрис планы иля ишляйиб. Илин яввялиндя айры тядрис планы 

иля ишляйиб, йанвардан сонра дейибляр ки, инди дя бунунла ишляйин. Беля 

ганунсузлуг, hərcimərcilik  олмаз.  

Дювлят, гейри-дювлят институтлары арасында мцбащисяли мясяляlər вар. Йа 

эялин гейри-дювлят тящсил мцяссисялярини, институтлары, коллеъляри ляьв едяк, йа 

да онларын щцгугларыны юзляриня веряк. Онларын низамнамясиня риайят едяк. 

Бунлар бир бядянин ики голудур, щяр икиси дювлятиндир, щяр бири юз йолу иля эедир. 
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Гой йарышсынлар, щансы габаьа чыхса, эяляъякдя она цстцнлцк веряк. Еля 

билирям ки, бу мясялядя ядалятсизлик, щагсызлыг вар. Биз ядаляти бярпа 

елямялийик.  

Чох ъидди бир мясяля  17-ъи маддя щаггында.Муртуз мцяллим, сюзцмц 

демяк истяйирям. Тестля баьлы мясялядир. Муртуз мцяллим, institutlara  тях-

минян 25 фаиз савадлылар гябул олунур, амма 70-75 фаиз савадсызлар. Щямин 

савадсызларын тясириндян савадлылар да охумурлар. Мцгявва ордусу йараныр. 

Мялейкя ханым да бурададыр, мяндян инъимясин. Бу китабы чап едиб, чох 

йахшы, щяр шей гайда-ганунладыр. Илк бахышда щяр шей йериндядир, щамы охуйур. 

Гябул йахшы кечир, щеч бир фювгяладя щал олмайыб. Гачгынлар да гябул олу-

нублар, щамы да разыдыр. Амма нятиъя етибары иля Азярбайъан халгынын эя-

ляъяйиня dаш гойулубдур. Мян буну мясулиййятля дейирям. Юзц дя горх-

мурам, ъясарятля дейирям. Лазым олса, минлярля факт дейя билярям. Мцгявва 

ордусу йараныр, Муртуз мцяллим. 15 ихтисаса йол вермяк олмаз. Дейирляр ки, 15 

ихтисасын щансыны сечирсян, сеч. Бу адам  ixtisasın бирини, икисини, цчцнц, 

дюрдцнц, бешини seçə биляр, он бешини seçə билмяз. Сентйабрдан сонра о 

tələbə bu институтдан o biri instituta keçmək  istəyir. Sonra da uшаг дейир ki, 

охумурам, валидейн дя фяхр едир ки, мяним ушаьым институтда охуйур. 

Нятиъядя савадсызлар ордусу йараныр. Mən burada Азярбайъан халгынын 

дювлятчилийиня хяйанят, бюйцк тяхрибат эюрцрям. 10-15 илдян сонра Азярбайъан 

халгынын йахшы кадрлары олмайаъаг. Бу вязиййяти дцзялтмяк лазымдыр.  

Кечян иъласымызда мян Мялейкя ханыма суал вермяк истяйирдим. 

Дедиляр лазым дейил, щяля мяня бир щядя-горху да эялдиляр. Инди, Мялейкя 

ханым, сизя суал верирям. Сиз бу ил сентйабрдан сонра нечя адамы гябул 

етмисиниз? Сраьаэцн дя, ондан яввял дя гябул олунан адам эялиб. Эуйа 

мцнагишя комиссийасы сящви дцзялдиб. Эялин щямин адамлары йохлайаг, онларын 

валидейнлярини, бцтцн сянядлярини йохлайаг. Комиссийа тяшкил едяк, сянядляри 

истядийиниз експертдя йохлайын. Биз дя истядийимиз експертлярlə  йохлайаг. 

Эяряк юзцнцз етираф едяйдиниз ки, бу иши yaxşı  баъармырыг, дцз елямямишик. 

Щеч олмаса етираф един, сямимиййятля дейин ки,бу иши баъармырыг. Гой бу иши 

билянляр, баъаранлар,щямин о сащяйя диггят йетирянляр ишлясин, ya da səhvinizi 

düzəldin. Фатма ханым, инъимяйин, Сизя бир инсан кими хцсуси щюрмятим вар, 

мядяни инсансыныз, мядяниййят сащясиня чох диггят йетирирсиниз. Тящсил 

сащясиня ися диггят йетирмирсиниз. Бах, бирбаша юзцнцзя дейирям. Бу сащядя 

нюгсаныныз чохдур, тящсил сащясиня дцшмян кими бахырсыныз. Беля олмаз! 

Фатма ханым, инъимяйин. Дейир: щагг сюз зящримардан аъыдыр, балдан шириндир. 

Мян бирбаша юзцнцзя дейирям, архада дейян дейилям. Бирбаша дейирям ки, 
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бу сящвляринизи  дцзялтмялисиниз. Мялейкя ханым ! Pрокурорлуг сизи бир илдир 

йохлайыр. Халг Тясяррцфаты Институтунда тяхминян 40 няфяри, дейилянляря эюря, 

тестдян дя кечирибляр. Мялейкя ханым ! Сиз эяряк бунлара йол вермяйяйдиниз. 

Дцздцр, hямин мясяляни биръя Сиз галдырмысыныз. Кечян ил 30 няфяр Тибб 

Институтуна, 40 няфяр Халг Тясяррцфаты Институтуна сонрадан эялиб. 60 няфяр 

Бакы Дювлят Университетиня эялибдир. Юзц дя чоху балсыз. Бяс онлары щансы балла 

гябул едирсиниз, ямрдя онларын балыны нийя йазмырсыныз? Мян хащиш едирям 

бунлардан нятиъя чыхарын. Муртуз мцяллим, хащиш едирям, sözümü kəsməyin,  

бу дягигя гуртарырам.  

Щ.Мирзяйев. Йахшы, гуртарырам. Муртуз мцяллим, ъясарятля сюз 

дейян адамлар горхмурлар. Онлара цряк сюзцмц, сямими сюзцмц 

дейирям, халгын эяляъяйи цчцн.  

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

 Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları,  

                                      protokol № 220, 25-ci cild,23 fevral 

1999-cu il, 

  səh.,  548, 576-580. 
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ŞƏHƏRSALMANIN ƏSASLARI HAQQINDA 

           

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян кечян 

дяфя бу мясяля иля баьлы чыхыш елямяк истядим, вахт чатмады. Мяслящят 

олду ки, икинъи охунушда сюзцмц дейям. Мяним фикримя эюря 

шящярсалма иля баьлы ганун лайищясинин бешинъи фясли щцгуг шюбяси иля 

разылашдырылмалы иди. Чцнки бурада чох ъидди мясяляляр вар. Яэяр щцгуг 

шюбясинин орада ряйи йохдурса вя йахуд бу мясяляляр онларын иштиракы иля 

мцзакиря олунмайыбса, эяляъякдя бюйцк мцбащисяляр йаранаъагдыр. 

Она эюря мян истярдим ки, комиссийанын сядри бу мясяляйя юз фикрини 

билдирсин. Бу щагда чыхыш еляйяъяйям. Хащиш едирям, адым сийащыдан 

силинмясин. 

 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,   

protokol  № 224, 26-cı cild, 9 mart  1999-cu 

il,   

səh., 120. 
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ŞƏHƏRSALMANIN ƏSASLARI HAQQINDA 

   

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Билдийиниз кими, 

шящярсалма цчцн ясасян 3 шярт ваъибдир. Коммуникасийа, ландшафт вя 

архитектура. Бакы шящяриндя йерцстц сулар цчцн коммуникасийа хятляри 

demək olar ki, йохдур. Йералты хятляр дя сырадан чыхыб.  Yени тикилян 

биналар цчцн бу шейляр mütləq нязярдя тутулmalıdır. Еля билирям бу 

məsələdə чох ъидди гцсурлар вар. Шящярин аьаълары азалыр, onları 

чохалтмаг цчцн аз иш эюрцлцр. Бу мясялядя Баш Архитектура Идаряси 

тяъили вя хцсуси тядбирляр эюрмялидир. Бакы шящяри архитектура цчцн тяърцбя 

мейданына дюнцбдцр, Муртуз мцяллим! Бурада, Bakı şəhərində 

Авропанын, Шяргин, Гярбин, щяр йерин архитектурасындан вар. Амма 

адятян мяркязи шящярлярдя беля шейляря иъазя вермирляр. Мян истярдим 

ки, Ряфаел мцяллим бундан сонра баш мемара тапшырсын ки, даща бу 

шейляря, belə hərcimərçiliyə йол вермясин.  

Конкрет olaraq бешинъи фясилля ялагядар чох ъидди iradım варdır. 

Бешинъи фясил щцгуг мясяляси иля баьлыдыр, анъаг бурада  щцгуг 

комиссийасынын ряйи йохдур. Еля билирям ки, мцтляг бунларын ряйи олмалыдыр. 

Чцнки бурада ъинайят мясяляляри вар, бурада ciddi мясяляляр вар. Туталым, 

индийя гядяр Минэячевир шящяриндя, Бакы шящяриндя, башга шящярлярдя 

ганунсуз тикинтиляр эедиб. Индийя гядяр ганун олмайыб, bunları тикибляр. 

Анъаг сабащ шящярин архитектору эедиб тутаъаг о адамларын йахасындан və 

дейяъяк ki, йа мянимля разылаш, йа да сяни верирям прокуратурайа вя 

йахуд да полися. Бу мясяля layihədə юз щяллини тапмайыб. Бу ганун гябул 

олунана гядяр олмуш мясяляляр неъя, nə şəkildə щялл едиляъяк? Бурада 

она щядд гойулмалыдыр və bunlar  йазылмалыдыр. Еля билирям ки, бу мясяляни 

щцгугшцнаслар даща йахшы билир. Бу мясяляйя onlar yenidən  бахмалыдырлар. 

Gяляъякдя сосиал партлайыш олмамаг цчцн, наразылыг олмамаг цчцн вя 

щям дювлятин, щям дя халгын мянафейи наминя бу мясяляляр бурада 

айдынлашмалыдыр. Диггятинизя эюря саь олун. 

Щ.Мирзяйев. Тяклифим будур ки, цчцнъц охунуш цчцн бюйцк шящяр-

лярин баш мемарларынın щамысы бурада Milli Məclisdə  иштирак елясин. Бир 

чоху отуруб евиндя дейир ки, сиз ня дейирсиниз  дейин, биз юз билдийимизи 

еляйяъяйик. Она эюря дя тяклифим одур ки, цчцнъц охунушда щамысы 

бурда олсун. Бялкя бу ъамаатын, deputatların  онлара демяйя сюзц вар? 

Саь олун.                                                   
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Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,   

protokol  № 224, 26-cı cild, 9 mart  1999-cu  

il,  

səh., 168-169, 175. 

QAÇQINLARIN VƏ KÖÇKÜNLƏRIN  STATUSU  HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! Яввяла, 

мян сярлювщялярин икисинин дя гцсурлу олдуьуну билдирмяк истяйирям. 

Бунлар бир-бириня уйьун эялмир, икиси дя гцсурлудур. Истяйирям ки, бу 

дцзялсин. Биринъиси, белядир: «Гачгынлар вя юлкя дахилиндя кючцрцлмцш 

шяхслярин статусу щаггында». Икинъиси isə, belədir « мяъбури кючкцнлярин 

və qaçqınların statusu haqqında ». Яввяла, бурада мяъбури кючкцнляр 

икинъи йеря, гачгынлар яввяля дцшцр, о бирисиндя isə  йерляри дяйишир. Бу  

беля олмамалыдыр. 

Икинъиси, Муртуз мцяллим, истяйирям бир шейи кяскин шякилдя дейим, 

йолдашлар мяни цзрлц щесаб елясинляр. «Кючкцн» сюзцнц ишлятмякля биз 

ермяниляря кюмяк елямиш олуруг.  Öлкя дахилиндя йер сцрцшцбsə, biz 

onların yerini кючцря билярик, мянзили харабдырsa,  зялзяля олубsa, onları 

da bir yerdən başqa yerə кючцря билярик. Амма бейнялхалг алямя чыхыб 

юз щаггымызы, щцгугумузу sözlərlə, bu ifadələrlə  тяляб едя билмярик. 

Bu əhali tопла, тцфянэля, зорла öz yer-yurdundan говулубдур. Биз буна 

нийя кючкцн дейирик ахы? «Мяъбури» сюзцнц нийя ора артырырыг? «Кючкцн» 

сюзцнцн лексик мянасында о анлайыш йохдур. О анлайыш тамамиля йаддыр. 

Torpağımızı zorla   зябт еляйибляр, tопла, тцфянэля, танкла бизи 

yurdumuzdan  говублар. Даща нийя буну зорла кючкцн щесаб едирик? Бу 

шякилдя məntiq олмаз. Еля билирям ки, бу ifadələr  гцсурлудур. Биз буну 

aşağıdakı шякилдя дейя билярик: Юлкя хариъиндяn олан гачгынлар, юлкя 

дахилиндя олан гачгынлар. Кючкцн тамамиля башга шейдир. Она эюря бу 

щагда йолдашларын щансы истяйирся, онунла сющбят етмяйя дя, 

мцбащисяйя дя, диалога да щазырам.  
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Üçüncüsü, бурада бир мясяляни də  нязяринизя чатдырмаг 

истяйирям. 6-ъы маддя щаггында чох сющбят эетди. Дейирляр ки, онлара, 

qaçqın və köçkünlərə дяйян зярярля ялагядар мцяййян тяшкилатлар 

гаршысында мясяля галдырмаг лазымдыр. Гардаш, бу тяшкилат, бу юлкя, бу 

иъра щакими о адамы говубдур ки, бунун зярярини də o юдясин? Буну 

гован истилачы дювлят вар, bunu  oндан тяляб етмяк лазымдыр. Ня цчцн 

онларын вурдуьу зяряри бизим юлкямиз юз бойнуна эютцрмялидир. Еля 

билирям ки, bu ifadələr düzəlməlidir. Hadi müəllim, dедийиниз ъавабdan дa 

мян разы галмадым.  

Сонра, истяйирям бир мясяляни дя нязяринизя чатдырам ки, бу саат 

Азярбайъанда 2114 гачгын аиляси вар ki, bunlar hələ də 

məskunlaşmayıblar.  Бунларын бир гисми Юзбякистандан gələnlər, 

галанлары  isə Ермянистан гачгынларыдыр. Бу аилялярин бюйцк яксяриййяти 

Нафталанда,  Заqулбада вя Азярбайъанын айры-айры йерляриндя йерляшир. 

Бунларın sayı  тяхминян 10 миня йахынdır. Бунлар  

мяскунлашмамышлардыр. Бунларыn кючдцкляри, pənah gətirdikləri 

Азярбайъан районлары ermənilər tərəfindən зябт олунуб вя онлар орадан 

да гачыблар. Murtuz müəllim, bу йахынларда  Ермянистанын Язизбяйов 

районундан олан гачгынлар мяня мцраъият едибляр. Мян о районда 

доьулмушам, ораны да, о адамлары да йахшы таныйырам. Бунлар Шуша 

районуна эялmişдиляр, орадан да Заqулбайа кючдцляр. 126 аилядир. Бу 

адамлар 11 илдир евсиз, ешиксиздирляр. Мцраъият елямядикляри тяшкилат 

галмайыб. Мющтярям Яли Щясянова, Qaçqınkomun sədrinə мцраъият 

едибляр. Онлары чох йахшы гябул едиб, щяля онларын арзуларына уйьун 

lazımi yerlərə мяктуб да йазыбdır. Onlar  Бакы шящяр иъра щакиминя вя 

башга йерляря də  мцраъият едибляр. Лакин нядянся сяс-сораг йохдур. 

Бунларa торпаг da vermirlər. Бу йахынларда biz deputatlar Теймур 

Бцнйадовун баъысынын щцзцрцня эетmişdik. Хырдаландакы гябиристанлыьын 

йанында, Биляъяридя бялкя дя йени бир шящяр салыныбдыр. Бунларын 

яксяриййяти гисмян пулу олан адамлардыр. Бу 126 аилянин пулу йохдур. 

Бунлар ев-ешиklərini ики дяфя итирян адамлардыр. Щеч няляри йохдур. Бунлар 

пулу щарадан тапыб evə, torpağa версинляр. Щяр района 10 аиля дцшцр, 

буну йерляшдирмяк олмазмы? Нафталанда 49 аиля пис вязиййятдядир. 

Онлара da кюмяк елямяк лазымдыр. Инди мян Бакы шящяринин баш 
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архитекторуна суал едирям. Бу адамын 11 илдир еви-ешийи йохдур, 

кцчялярдя галыб, йемяйи, ичмяйи йохдур. Сянин биръя эцн ев-ешийин 

олмаса, дюзя билярсян? Бясдирин дя бу гядяр биэанялик олмаз  ахы ! 

Адамлара беля мцнасибят дюзцлмяздир. Бу адамлар кцчяляря 

тюкцлцбдцр, küçələrdə qalıbdır. Мян еля билирям ки, иъра башчылары бир 

гядяр мясулиййяти артырмалыдырлар вя биз дя онлардан тяляб елямялийик. 

Бясдирин də, гуртарын da, вар-дювлят yığmağı гуртарын. Бу ъамаат, бу 

гачгынлар йазыгдырлар. Юзцнцзц онларын йериня гойун. Она эюря дя мян 

тяклиф едирям ки, Bakı şəhər icra başçısı təcili  Яли Щясяновун 

мяктубуна  ъаваб версин.  

126 аиля даща о йер галмайыб ки, эетмясин. Онлара Абшерон райо-

нунда мцяййян бир сащя айрылсын ки, онлар юзляриня ев-ешик дцзялдя 

билсинляр. Onlar дейяъякляр ki, кредитимиз йохдур, ня билим, филан-filan. 

Щялялик siz  торпаьы верин, о бири мясяляляр sonra düzələr. Еляъя дя, 

Нафталан районунда оланлар. Бу адамлара təcili  кюмяк елямяк лазымдыр. 

Biz nə qədər ki,  бу ъамаата,  bu гачгынлара биэаняйик, щеч вахт ишимиз 

дцз эетмяйяъякдир. Ахшам евдя хюряк йейяндя фикирляшин, о гачгын ня 

едир? Ахы, бу адам щяр шейи итирибдир. Щеч олмаса, буна аид торпаьы 

версинляр. Инди бир о галыб ки, бу иъра башчыларынын, вязифядя оланларын da, 

архитекторларын евляринин сийащысыны эятириб бурада елан еляйяк ?  Яэяр 

əlaqədar yoldaşlar tədbir görməsələr, мян эялян йыьынъагларын бириндя 

онлары елан едяъяйям. Габагъадан онлара хябярдарлыг едирям.  

Başqa bir məsələ, buрада бир «ляйагятли» сюзц дейилди. «Ляйагятли» 

сюзц йериндя дейил. Йа «кюнцллц» эетсин, йа да onu  тамаmиля чыхармаг 

лазымдыр. Мян Ялювсят мцяллимин, Имамверди мцяллимин, Йагуб 

мцяллимин вя башга чыхыш едянлярин фикирляриня 100 фаиз шярикям və  

онлара гошулурам. Биз бу ганунун мязмунлу шякилдя, yüksək 

səviyyədə yazılıb гябул олунмасына кюмяк еtməliyik. Мян ганун 

лайищясинин биринъи охунушунда гябул олунмасына тяряфдарам вя она сяс 

веряъяйям. Саь олун. 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,                  

protokol  № 225, 26-cı cild, 12 mart 1999-cu 

il,  

səh.,  247- 249. 
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AVROPA PARLAMENTINƏ GÖNDƏRILƏN  

BƏYANAT  HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян 

«мцраъият» сюзцнцн «бяйанат» сюзц иля явяз едилмясинин тяряфдарыйам. 

Чцнки Азярбайъан халгына гаршы бурада чох ифтираlar вар. Азярбайъан 

халгının сяси orada ешидилмир. Бурада, bu qurumda Азярбайъан халгына 

хяйанят вар. Мцраъият башга шейдир, бяйанат башга шей. Биз onlara, 

bizim haqq səsimizi eşitməyənlərə qəti şəkildə етираз елямялийик . 

Икинъиси, бяйанат йалныз парламентя йох, парламентин бцтцн 

нцмайяндяляриня эюндярилмялидир, qoy  онларın щамысы buradakı 

vəziyyəti билсинляр. Цчцнъцсц, бяйанат йалныз Авропа Парламентинин 

цзвляриня дейил, дцнйаda olan bütün парламентlərə вя бейнялхалг 

тяшкилатлара эюндярилмялидир. Бу бяйанаты гябул еляйян демяйяъяк ки, 

мян Azərbaycana qarşı сящв бяйанат гябул елямишям.Onlar çalışacaq 

ki, dцнйа иътимаиййяти гаршысында  юзlərini щаглы эюстярсин.  Амма 

бейнялхалг тяшкилатлара вя дцнйа парламентlərиня мцраъият еляйяндя 

онларын да bizi istəməyənlərə az-çox  тясири олаъагдыр.  

Галды ки, биз беля бяйанатлар йазырыгса, ермяниляр биздян дя йахшы 

йазмаьы баъарырлар. Она эюря дя бу бяйанатлара биз фактлар ялавя 

елямялийик. Гарабаьла баьлы, Хоъалы фаъияси иля баьлы тутарлы сянядляр, 

фотошякилляр лазымдыр. Biz onları эютцрüb бура ялавя etməli və deməliyik 

ки, бу дедийим бянд, бу да oнун тякзибиnə aid fakt.  Тякзиб елямяк цчцн 

эяряк сяняд эюндяряк. Мян тяклиф едирям, бяйанат гыса олсун, амма 

орадакы щяр бяндя аид ялавя изащат олсун, ялавя сяняд олсун. Onda  

парламентин цзвляри бир дя беля сящвя йол вермяzляр. Диггятинизя эюря 

саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,   

protokol № 227, 26-cı cild, 19  mart 1999-cu 

il,  
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səh.,  386. 
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MILLI ARXIV FONDU HAQQINDA  

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Мцзакиря олунан 

ганун лайищяси консептуал бахымдан йарарлыдыр вя мян онун лейщиня сяс 

веряъяйям. Бунунла йанашы, бир нечя гейдим вар вя архив мцдириня бир 

суалым олаъаг.  

5-ъи маддядя архив фондуна дахил olan  сянядлярин тяснифаты 

кичикдир. Бу, йенидян ишлянмялидир. Икинъи, 10-ъу маддядя йазылыр ки, район 

вя шящяр иъра щакимиййят органларынын сянядляри 5 ил сахланылыр. Щюрмятли 

Атахан мцяллим дя деди ки, онлары орада мцвяггяти сахламаг нязярдя 

тутулубдур. Атахан мцяллим, фикринизля разы дейилям, чцнки ондан ашаьыда 

йазылыр ки, вятяндашлыг вязиййяти актлары 75 ил сахланылмалыдыр. Айдын дейил, 

яэяр 75 ил район архивиндя сахланаъагса, онда буну нийя йазмысыныз? 

Гцсурлудур, гцсур дцзялдилмялидир. Щяр бир вятяндаша аид сянядлярин 75 

ил сахланылмасыны нязярдя тутмусунуз. Яввяла, 75 ил аздыр. Мяним 

йанымда отуран Максим мцяллимин атасы bu saat 91 йашындадыр. 

Азярбайъан узунюмцрлцляр юлкясидир. Ona görə də bəzi sənədlər çox 

галмалыдыр.  

Даща бир ъидди мясяля. 1918-ъи илдя бизим демократик дювлятимиз 

гурулубдур. Билирсиниз ки, торпагларымызын бюйцк щиссяси щямин дюврдя və  

ондан сонраki dövrdə, 1920-ъи илдя алыныб Ермянистана верилибdir. Biz 

200 илдən çoxdur ясарятдяйик. Bu məsələlərə aid çохлу сянядляр вар. Бу 

сянядляри ляьв елямяйя щеч бир щаггымыз, щцгугумуз йохдур, онлара 75 

ил щядд гоймаг дцзэцн дейил. Бу сянядляри торпагларымыз, гануни 

щаггымыз гайтарыланадяк сахламаг мяслящятдир. Беля щядд гоймаг 

дцзэцн дейил. Бизим сянядляримиз сырадан чыхаъаг, сабащ да ермяниляр 

дейяъяк ki, бунларын щамысы бизимдир.  

Атахан мцяллимя бир суал вермяк истяйирям. Атахан мцяллим, билди-

йиниз кими, щюрмятли Президентимиз азярбайъанлыларын 1948-1953-ъц иллярдя 

депортасийасы щаггында фярман вермишдир. Щямин фярманла баьлы 1948-

1953-ъц иллярдя Гярби Азярбайъандан кючцрцлянлярин сянядляри 

арашдырылır. Лакин бизим мцтяхяссисляр архивляря эедибляр, щеч бир сяняд 

тапа билмяйибляр. Бунлар пяракяндя шякилдядир. Йадыныздадырса  

азярбайъанлыларын депортасийасы щаггында конфрансда Сизя суал da 
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вердим. Щяря бир сюз дейир. Бу сянядляр niyə  йохдур və щарададыр? Сиз 

тяхминян 38 илдир бурдасыныз. Səhv eləmirəmsə, 1961-ъи илдян  dövlət 

архивинin мцдирисиниз. 1953-ъц илдя эялян сянядляр тяхминян ня вахт ляьв 

олуна биляр? Бу сянядляр бир йеря ня вахт топланаъаг, неъя олаъаг? 

Хащиш едирям бу суала йа инди, йа да эяляъяк мцзакирялярдя ъаваб 

верясиниз. Мян алдыьым гейри-рясми мялумата эюря, vaxtilə arxivdə  

ермяниляр ишляйибляр və орадакы сянядлярин чоху чыхарылыб щараса 

апарылыбдыр. Хащиш едирям, бу мясяляйя айдынлыг эятирясиниз. Мяндя 

гейри-рясми мялуматлардыр, она эюря дя буну билмяк истярдим. 

Президентимизин фярманы иля ялагядар биз чох иш эюрмялийик. Бу мясяля 

айдынлашдырылмалыдыр. Бу архив сянядляри щара апарылыб? 1988-ъи илдя депор-

тасийа олунан азярбайъанлыларын сянядляри дя архивлярдядирми? Бунлар бир 

йеря топланыбмы, йохса топланмайыб? Диггятинизя эюря саь олун.  

 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol  № 228,  26-cı cild, 23 mart 1999-cu 

il,  

səh.,  438- 440. 
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RUSIYA DÖVLƏT DUMASINA BƏYANAT  HAQQINDA   
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Нязяринизя чатдыр-

маг исятйирям ки, бяйанат там шякилдя йазылмайыбдыр, чох гцсурлудур. Бу 

йенидян ишлянмяли, йенидян йазылмалыдыр. Мян Назим Имановун фикирляри 

иля щеч ъцр разылаша билмярям. Торпаьы парчаланан биз, Йанвар 

щадисяляриндя гырылан биз, Хоъалы щадисяляриндя 366-ъы алайын иштиракы иля 

мящв едилян биз, 200 ил мцддятиндя язилян  биз, парчаланан  биз, дюйцлян  

биз, инди сусан да биз! Эцнащкарыг, юз эцнащымыздыр! 

Думайа дейилмялидир ки, сиз тяъавцзкары мцдафия едирсиниз. Бу эцня 

гядяр эцнащкара сюз дейилмяйибдир, Муртуз мцяллим ! Щеч вахт оnlar 

эцнащыны бойнуна алмайаъаг. Дцнйа дювлятляриня исбат олунуб 

дейилмялидир ки, эцнащкар Ермянистандыр, Русийадыр. Бу дейилмялидир. Ня 

гядяр ки, биз демирик, ня гядяр ки, biz сусуруг, щеч няйя наил ола 

билмяйяъяйик. Бунун башга формалары да вар. Мян дейя билмярям. 

Бурада Мяълися эюря дейя бимирям. Муртуз мцяллим, дейилмялидир. 

Мян тяклиф едирям ки, комиссийайа ашаьыдакы адамлар ялавя 

олунсун: Рза Ибадов, Имамверди Исмайылов, Мцбариз Гурбанлы, Вилайят 

Гулийев, Елдар Сабироьлу, Ризван Ъябийев, Закир Сярдаров, Мятляб 

Мцтяллимли, Щясян Щясянов. Лазым олса, башгалары да ялавя олунсун, 

бяйанат йенидян ишлянсин, дцзялдилсин, щцгуги ъящятдян ясасландырылсын 

вя йалныз Русийанын Дювлят Думасына дейил, ялагядар бейнялхалг 

тяшкилатлара da эюндярилсин. Бу шякилдя олмаса, мян сяс вермяйяъяйям. 

Саь олун. 
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 229, 26-cı cild, 26  mart 1999-cu 

il,  

səh.,  550. 

 

 

NƏŞRIYYATLAR HAQQINDA 
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Щ.Мирзяйев. Burada nəşriyyatın adı, ünvanı mütləq йазылмалыдыр, 

чцнки щяр няшриййатын редаксийасы вар. Онлар бир-биринdən  хябярsiz  yaxşı 

işləyə bilməzlər. Саь олун. 
 

Birinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,              

protokol № 230, 26-cı cild, 30   mart 1999-cu 

il,  

səh.,  601. 

QAÇQINLAR VƏ KÖÇKÜNLƏR HAQQINDA 

 

Щ. Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! лл бюлмяйя 

мяним редактя характерли ирадым вар. 6-ъы маддянин бешинъи абзасында 

йазылыр: «мцвяггяти йашайыш йериндя гоъаларын,ушагларын, азтяминатлы вя 

аиля башчысыны итирмиш шяхслярин лазыми пулсуз дярман вя тибби йардым 

алмасы». Орайа «ялил вя аьыр хястяляр» сюзц də ялавя олунсун. Щямин 

маддянин башга абзасында йазылыр: «дяймиш мадди вя диэяр зийанын 

дяймяси мясялясини галдырмаг». Щарада, кимин гаршысында? Беля олсун: 

«Ялагядар бейнялхалг тяшкилатлар гаршысында дяймиш мадди вя диэяр 

зийанын юдянилмяси мясялясини галдырмаг». Юзцмцз юзцмцзцн 

гаршысында мясяля галдыран дейилик ki ? Щямин зийаны вуран башга 

юлкяляр гаршысында мясяля галдырмаг лазымдыр. Икинъи ганунла биринъи 

qanunun  арасында ъидди зиддиййятляр вар. Мян юз фикрими дейяъяйям. 

Хащиш ediрям, орайа эяляндя мяня сюз верəsiniz! Oрада еля мясяляляр 

вар ки, onlar мцтляг дцзялдилмялидир. O məsələlərə mяним ъидди ирадlarым 

вар. Хащиш едирям, мяня о вахт сюз верин. Саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 232, 27-ci cild, 6 aprel 1999-cu  

il,  
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səh., 125. 
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QAÇQINLAR VƏ KÖÇKÜNLƏR HAQQINDA 
 

Щ. Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! Муртуз 
мцяллим, мян комиссийайа юз етиразымы, наразылыьымы бидирирям. Кечян дяфя 
бу мясяля иля баьлы мян ики ъидди мясяля галдырдым, lakin onların  щеч бири 
нязяря алынмайыб və heç  ящямиййят дя верилмяйиб. Термин щаггында 
сюзцмц демяк истяйирям, хащиш еляйирям, стенограма йазылсын. Мян 
дилчийям. «Кючкцн» сюзцня там етираз едирям, бу сюз мязмуну ифадя 
елямир. «Кючкцн» сюзц ермяниляря имкан верир ki, onlar  десинляр siz  дахилдя  
юзцnцз-юзцnцзц кючцрмцсцнцз.  Yахуд da  биринин евини су басыб, о бири евя 
кючцбдцр.  Мяъбур галыб кючцбдцр və s. Тяъавцз нятиъясиндя кючцбдцр isə 
başqa anlayışdır. Депутат йолдашларымдан да бязиляри кечян дяфя етираз 
елядиляр, «кючкцн» сюзц лазым дейил. «Мяъбури» сюзцнц орайа артырмагла да 
мяна алынмыр. Сюзцн лексик мянасы вар, биз ики мянада ишлятмялийик: башга 
юлкядян эялян гачгынлар вя юлкя дахилиндя олан гачгынлар. «Гачгын» сюзцнц 
атмагла бейнялхалг алямдя üzərimizdən статусумузу эютцрцрцк. Elə çıxır 
ки, торпаьымыз да алынмайыб, ящалимиз дя кючцрцлмяйиб. Мян bu ifadənin belə 
getməsinə етираз еляйирям вя хащиш еdирям bunlar  стенограма йазылсын. 
Эяляъякдя мясулиййят щямин адамларын цстцня дцшцр, мян мясулиййятдян 
чыхырам. Икинъи, бурада «ляйагят» сюзц ишлянди. Муртуз мцяллим, мян тяклиф 
едирям ки, орайа бир «шяряф» сюзц дя ялавя олунсун. «Шяряф вя ляйагят» 
йазанда мяна алыныр, чцнки «шяряф» даща эениш анлайышдыр. 

Башга бир мясяля щаггында да ъидди ирадым вар. Бурада гачгынларла 
кючкцнлярин статусу ейниляшир. 17-ъи маддядя онлара торпаг верилмяси 
мясялясиндян сющбят эедир. Кючкцнляря торпаг верилир, щеч олмазса, 
«мцвяггяти» сюзц йазылсын, чцнки эяляъякдя онларын эери гайытмаг сющбяти 
вар. Амма бу йазылмыр. O  gяляъякдя дейяр ki, щеч мян əvvəlki yerimə  
эетмирям. Onda da yурд бош галаъагдыр. Она эюря «мцвяггяти» сюзц ора 
mütləq ялавя олунмалыдыр. Кечян дяфя мян юз чыхышымда дедим ки, 
Ермянистандан вя Юзбякистандан 2114 аиля гачгын дцшцбдцр. 969 аиля 
Ермянистандан, 1145 Юзбякистандан эялибдир. Щямин адамларын гаlмаьа 
йерляри йохдур. Онлара даими йашайыш цчцн торпаг верилмялидир. Bu məsələ 
kечян дяфя дейилди, amma еля olduğu kimi дя галыбdır, щеч комиссийаda  да  
buna бахылмайыб. Мян тяклиф еdirəm, 17-ъи маддяйя ялавя олунсун ки, 
«башга юлкялярдян эялян гачгынларын гайытмаг ещтималы йохдурса, онлара 
даими йашамаг цчцн торпаг сащяси айрылсын». Онда бизим гачгынларымызын бир 
щиссясинин вязиййяти дцзяляр. Диэяр ганун лайищясиня дя ъидди етиразым вар, 
хащиш еляйирям  мяня o zaman da сюз верин. Саь олун.  

 
Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 
stenoqramları,  
protokol № 232, 27-ci cild, 6 aprel 1999-cu il,  
səh., 146-147. 

QAÇQINLAR HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Мцзакиря 

елядийиниз лайищядя бир мясялянин гцсурлу олдуьуну гейд едирям вя она 

юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям. Муртуз мцяллим, мян кечян 

мцзакирялярдя дя демишям, йеня юз фикримдя галырам вя тякид едирям 

ки, дедийим мясяля бир гядяр дягигляшдирилсин. Депутатларын нязяриня 

чатдырырам ки, кючкцн дя, гачгын да дилчилик бахымындан фелдир. 40 илдир 

мян Азярбайъанда фел бящсини тядгиг едирям. 3 монографийам вар, 50-

дян артыг мягалям вар вя о сюзлярин мянасыны да йахшы дярк едирям, 

йахшы билирям, Терминолоэийа Комитясинин дя цзвцйям. «Мяъбури» вя 

«кючкцн» сюзляри йериня дцшмцр. Бу, гятиййян о мянаны ифадя етмир вя 

бизим йцрцтдцйцмцз сийасятин ялейщинядир. Ня цчцн? Индийя гядяр 

мющтярям Президентимиз бир йердя də olsun «кючкцн» сюзц дейибдирми? 

Дцнян дя бу барядя данышанда 1 милйондан артыг гачгын деди. 

«Гачгын» сюзцнц биз ня цчцн зорла «кючкцн» еляйирик? Муртуз мцяллим, 

«кючкцн» сюзцнцн башга мяналары вар. Юлкянин дахилиндя дя бир йердян 

башга йеря кючцрцля биляр. Су басар, дямир йолу чякиляр, башга бир 

сябяб ола биляр. Ахы, биз 5-6 илдир бейнялхалг тяшкилатларда гачгын дейирик, 

амма инди юзцмцз «кючкцн» ишлядирик. Бу сюз йериня дцшмцр. Мян тяклиф 

едирям, йа бурада бу сюзц айрыъа сяся гойаг, йа да лазымдырса, бу эцн 

мцтяхяссисляри йыьын, мясяля щялл олунуб гуртарсын. «Гачгын» сюзц 

галмалыдыр. Гачгын тяъавцз нятиъясиндя юлкя дахилиндя дя ола биляр.  

Эялин, бейнялхалг алямдя юзцмцзц биабыр елмяйяк. Онлар сабащ 

бундан башга ъцр истифадя едяъякляр, бейнялхалг алямя йайаъаглар ки, 

Азярбайъанда щеч гачгын йохдур, индийя гядяр дедикляри йаландыр, юзляри 

бир йердян башга йеря эедибляр. Она эюря мян тяклиф едирям, бу 

мясяляни йенидян мцзакиряйя гойасыныз. 

Икинъи бир мясяля. Бу лайищя иля о эцн мцзакиря елядийимиз лайищя 

арасында бюйцк бир зиддиййят вар. Орада «гачгынлар вя кючкцнляр» эедир, 

бурада ися «кючкцнляр вя онлара бярабяр тутуланлар» эедир. Беля чыхыр ки, 

бурада щеч ня йохдур. Бу, ъидди гцсурдур вя комиссийайа юз етиразымы 
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билдирирям. Бу шякилдя биз буну гябул едя билмярик. Диггятинизя эюря саь 

олун.  
 

Birinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 233, 27-ci cild, 9 aprel 1999-cu il, 

səh.,  175-176. 

 

ARXIV HAQQINDA 
 

Щ. Мирзяйев. 10-ъу маддянин бу шякилдя эетмясиня етиразым вар. 

Кечян дяфя дя чыхышымда демишдим. Атахан мцяллим дя, Ниэар ханым да 

дедиляр, бязи дцзялишляр едяъяйик. Sənədlərin  bириня 3 ил vaxt  йазырыг, бириня 

5 ил, бириня 75 ил. Яэяр архивин имканы варса, сянядляр цчцн беля гайьы эюс-

тярирся, сянядлярин итмямясиня ъан йандырырса, гой еля щамысыны тез бир за-

манда эютцрсцн. Амма бириня 75 ил мцддят гойур, бириня 10 ил. Мянъя, бу 

принсип дцзэцн дейил. Архив сянядлярини мящв едян еля районda да мящв 

едяр, кянддя дя, шящярдя дя. Она эюря хащиш еdирям, бу мясялядя 

дцзялиш олсун. Саь олун.  
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,         

protokol № 234, 27-ci cild, 13  aprel 1999-cu 

il, 

səh., 322. 

 

BƏLƏDIYYƏLƏRIN STATUSU HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев.  Hörmətli sədr ! Баш цстя. Бу дягигя. Бунларын 40-ны да 

дейя билмярям, амма 3-4-нц дейя билярям. Мясялян, йазыр ки, «юз 

мясулиййяти алтында фяалиййятидир». Ня баша дцшцрсцнцз? Мян щеч ня баша 

дцшмцрям. Програмлар сийаси инкишаф мясяляляринин щялли мягсядини дашыйыр. 

7-ъи маддядя беля бир бянд вар: «бялядиййя органларынын вязифяли шяхсляринин 

мясулиййятляринин ясаслары вя нювляри». Билмирям, вязифянин ясасы вя нювц ня 

олан шейдир?  Görünür rус дилиндян эялян мясялядир. В фясилдя дейилир: «йерли 
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юзцнцидарянин игтисади ясасларыны ямлак тяшкил едир». 33 маддянин сонунъу 

бяндиндя дейилир ки, дювлят бялядиййянин зянэинлийинин артмасына имкан 

йарадыр. «Зянэинлийин артмасы» ня демякдир? Мян баша дцшмцрям. 

«Бялядиййя органларынын гярарларынын иъра едилмяси гануна мцвафиг сурятдя 

мясулиййятя сябяб олур». Ахы, беля сюзляр бцтцн Милли Мяълисин адындан эедир. 

Дейяъякляр: буна диггят йетирмяйиблярми? Она эюря дя мян бунларын бир 

щиссясини дцзялтмишям. Йягин ки, веряъяйям комиссийайа, нязяря алсынлар, 

лайищядя беля шейляр олмасын. Мян Защид мцяллимин гяляминя дя бялядям, 

35 илдир ону таныйырам. Онда индийя гядяр беля гцсурлар эюрмямишям. 

Эюрцнцр, ишчи групунун сящвидир. Мяндян инъимясинляр. Щагг сюз 

зящримардан аъыдыр, балдан ширин. Амма дцзяляндя, нятиъя балдан ширин 

олаъаг. Мян истярдим ки, бунлар дцзялсин, беля щаллар олмасын. Саь олун.  
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 

     protokol № 240, 28-ci  cild,  4 may  1999-cu  il, 

səh., 25-26. 

YER ADLARI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Layihədə  yазыlıb ки, Аьсу шящяр инзибати ярази ващиди 

тяркибиндяки Ахтачы кянди районун йашайыш мянтягяляриnin учот мялума-

тындан чыхарылсын. Учотдан чыхарыландан сонра бу, щарада галыр?  Məlum 

deyil. 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Бу, чох ъидди 

мясяядир, Защид мцяллим. Мян дилчийям. Мяним рящбярлик етдийим 

кафедрада о топонимийа мясяляляри вар və tədris olunur. Цмумиййятля, 

тцрк адларынын, Азярбайъан тарихиня мяхсус адларын силинмяси бизим цчцн 

баьышланмаздыр. Инди беля чятинлик вар ки, икисиндян биринин адыны 

вермялийик. Мян еля билирям ки, бу чыхыша, йа онун адыны башга бир йеря 

вермялисян, йа да ки, бу адлары гоша ишлятмяк олар. Аьсу-Ахтачы 

şəklində. Ону тарихдян силяк? Онсуз да Совет щакимиййяти гуруландан 

сонра bu adların бир гисми силинди эетди. Ермяниляр Гярби Азярбайъанда 

олан адларын 90 фаизини силибляр. Имканымыз оланы да биз силяк? Бяс онда ня 

олсун? Мян еля билирям ki, щям Ахтачы, щям дя Пиргарачуха тарихи 

тайфалардыр. Bu çox cидди мясялялярдир. Бу adlar Юзбякистанда да, 

Тцркмянистанда да, Газахыстанда да вар, Яфганыстанда да вар. Айры-
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айры йерлярдя вар. Гярби Азярбайъанда вар. Бу адлар гядим 

азярбайъанлыларын йерляшмя мяканынı göstərir. Бу бахымдан, бу адлары 

бирдян-биря чыхармаг дцзэцн дейил. Бу ады башга бир йеря вермялисиниз 

ки, бу ад йашасын. Яэяр бирбаша сизин комиссийайа эялирся  хащиш едирям, 

республиканын бу сащя цзря мцтяхяссисляри вар, онларла мяслящятляшин, 

bu  ишин хейриня олар. Еля елямялийик ки, беля мясялялярдя ихтисасчыларла 

мяслящятяшяк. Йахшы, Пиргарачуханы да, Ахтачыны да эютцряк, о бирисини 

дя эютцряк. Йердя ня галыр? Щеч ня галмыр, ахы. Тарихимиз силинир. Она 

эюря дя мян мясялянин бу шякилдя щяллиня разы дейилям. Саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 241,  28-ci cild, 7  may 1999-cu  

il,  

səh., 141-142. 
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YETIM VƏ VALIDEYN HIMAYƏSINDƏN MƏHRUM OLMUŞ 
UŞAQLARIN SOSIAL MÜDAFIƏSI HAQQINDA 

 
Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Бу эцн мцзакиряйя 

чыхарылан ганун лайищяси чох зярури, чох ваъиб бир мясяля иля баьлыдыр. Бу, 
йалныз дювляти дейил, Азярбайъан халгыны, бцтцн вятяндашлары 
марагландыран бир мясялядир. Щяр бир шяхс, щяр бир вятяндаш да дювлят 
кими йетим, кимсясиз, башгасынын щимайясиндя олан ушагларын гайьысына 
галмалы, онларын дярдиня шярик олмалыдыр. Бу бахымдан мян бу ганун 
лайищясинин мцзакиряйя чыхаылмасыны алгышлайырам вя мян буна сяс 
веряъяйям. Лакин бир нечя мясяляйя тохунмаг истяйирям. Ряъябов бир 
сыра мясяляляри деди, амма mən  еля hesab edirəm ki, онларын сайы bir 
qədər  чохдур. Кцчялярдя машынларын габаьыны кясян, кцчяляря тюкцлян, 
гапы-гапы эязян ушагларын щамысыны эютцрсяк, 23 мин дейил, бялкя ондан 
чох-чох артыг олар. Дилянчилийя адят елямиш ъаван гадынлар, ону юзцня 
шяряф щесаб еляйян валидейнляр вар ки, ушаьы архасына салыб гапы-гапы 
эязир, машынларын габаьыны кясирlər. Bалаъа ушаглар юзлярини машынларын 
габаьына атырлар. Бу мясяля иля лазыми органлар, инзибати органлар йахшы 
мяшьул олмурлар. Гой онлар мяндян инъисинляр.  Амма мяндян 
инъимяздян габаг онлар кцчяляря чыхсынлар, бахсынлар ки, кцчялярдя 
вязиййят неъядир? Бу мясяляни айырд елямяк лазымдыр. Бу ушаглары 
сечмяк, мцяййян йерляря эюндярмяк лазымдыр. Бунлар бир-бириндян 
ayrılsın, сечилсин.  

Ганун лайищясиндя бир нечя зиддиййятли мясяля вар,мян бунлары 
демяк истяйирям. 1-ъи маддя иля 4-ъц маддя арасында вя диэяр 
маддяляр арасында зиддиййят вар. Беля ки, 1-ъи маддядя йазылыр ки, йетим 
вя валидейн щимайясиндян мящрум олмуш ушаглар, сащибсиз ушаглар 
дювлят вя бялядиййяляр тяряфиндян малиййяляшдирилмялидир, онларын 
тяминатыны бу тяшкилатлар вермялидирляр. Лакин 4-ъц вя диэяр маддялярдя 
йазылыр ки, гейри-дювлят мцяссисяляри вя диэяр мянбяляр щесабына 
малиййяляшдириля билярляр. Bunların  hяр икисиндя fikir ейни олмалыдыр, беля 
зиддиййятлярин олмасы долашыглыг йарадыр, бу арадан галдырылмалыдыр.  

Башга бир зиддиййят дя вар. 1-ъи маддядя гяййумлуг вя щимайя 
айры-айрылыгда изащ едилир вя эюстярилир ки, бир йашындан 15 йашына гядяр 
ушаьы сахлайан гяййумдур, 15-18 йашындан сонра ушаьа бахан 
щимайячидир. Лакин ондан сонракы маддялярин щамысында «гяййумлуг» 
йазылыр. Бунлар айры-айры шейлярдир. Яэяр сян буну айырырсанса, еля 
яввялдян айры вер, яэяр айырмырсанса, гяййумлугла щимайячилийи 
ейниляшдирирсянся, онда да бунлары айры-айры изащ елямяйя ещтийаъ 
йохдур. 5-ъи маддядя йазылыр ки, яэяр щямин ушаг тялябядирся вя мцяй-
йян сябябляр цзцндян академик мющлят эютцрцбся, она тягацд верил-
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мялидир. Яввяла, мющлят вахты тягацд вермирляр. Буну башга шякилдя изащ 
елямяк лазымдыр. 6-ъы маддядя йазыр ки, тящсил дюврцндя, байрам 
эцнляриндя, истиращят эцнляриндя ушаглар щямин мцяссисянин щесабына 
йемякля тямин олунмалыдыр. Щади мцяллим, истиращят, байрам эцнляриндя 
мцяссисяляр ишлямир. Ону башга шякилдя изащ елямяк даща йахшы олар, 
башга шякилдя демяк лазымдыр. 

Муртуз мцяллим, мян октйабр айындан индийя гядяр чыхышларымын ща-
мысында ганунун дили мясялясиня тохунмушам. Халгын халг олмасыны 
мцяййянляшдирян онун дилидир. Биз диля хцсуси гайьы эюстярмялийик. 
Конститусийамызда да бу барядя айрыъа маддя вар. Мющтярям 
Президентимиз дя Конститусийа гябул олунанда республика зийалыларыны ики 
дяфя йыьды вя орада эюстяришляр верди. Азярбайъан дили мясялясини 
мцзакиря еляди вя дилимизин тямизлийи уьрунда лазыми эюстяришляр верди. Бу, 
щамымызын боръудур. Лакин бу просес давам еляйир. Бундан габагкы 
бялядиййяляр щаггында ганунларла да баьлы мян дедим ки, 56 маддянин 
40 бянди гцсурлудур. Инди дя 10 маддядян 7-си гцсурлудур. Ахы 
Азярбайъан дилиня беля лагейд мцнасибят олмаз. Ганун щамынын 
адындан эедир. Вятяндашлар дейяъякляр ки, отурублар Milli Məclisdə  ганун 
йазмаьы да баъармырлар. 2-3 факт дейиб чыхышымы bununla гуртарырам. 
Мясялян, 1-ъи маддядя йазылыр: «фяалиййят габилиййятсиз олмуш щесаб 
едилян». Бяли, 7-ъи маддядя йазылыр: «гяййумун аиляси,ювладлыьа эютцрян 
аиля цзря апарылыр». “Дярс ядябиййаты” нядир  мян баша дцшмцрям. 8-ъи вя 
башга маддялярдя dя беля бир ъцмля ишлядилир: «йетим вя валидейн 
щимайясиндян мящрум олунмуш ушагларын арасында олан шяхсляр». Бу 
ъцмля иля али мяктяблярин яйани шюбясиндя охуйан йетим ушаглар нязярдя 
тутулур. «Арасында олан шяхсляр» дейяндя щеч ня баша дцшцлмцр.  

Бу вязиййяти арадан галдырмаг цчцн, Муртуз мцяллим, бир тяклифим 
вар. Биздя ъями 11 комиссийа вар. Елм вя тящсил мясяляляри даими комис-
сийасы лазым дейил. Инди башга комиссийалар она етираз еляся, ишим йохдур. 
Мян тяклиф едирям ки, йахшы гялями олан, Азярбайъан дилини йахшы баша 
дцшян, савадлы журналист дилчи олан бир адам щяр бир комиссийанын ишчи гру-
пуна эютцрцлсцн ки, беля щяръ-мярълик олмасын. Онларын щяряси бир тонда, 
бир цслубда йазылыр. Дцздцр, бунлар олмалыдыр. Амма  щеч олмаса, Азяр-
байъан дили итмясин. Ганунларымыздан Азярбайъан дилинин дейил, башга 
диллярин гохусу эялир. Мян буна юз етиразымы билдирирям. Беля олмаса  
бундан сонра щямин маддялярин щамысыны демяйя мяъбурам. Саь 
олун.  

H.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян биръя 
ъцмля дейяъяйям. Габагкы чыхышымда сюзцмц дедим, амма чох 
йумшаг дедим. Инди конкрет шякилдя бир гядяр ачыглайырам. Bu layihə 
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Азярбайъан дилинин ганунларына уйьун йазылмайыб, 70 фаизи зайдыр. Бу 
шякилдя ганун гябул етмяк олмаз. Йенидян ишлянмялидир. Саь олун.  

 
Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 
stenoqramları, 
protokol  № 243, 28-ci cild,  14 may 1999-cu 
il,  
səh., 266-268, 303. 
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NARKOMANIYA HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Наркоманийайа 

тутуланларын щамысыны касыб аилялярля баьламаг сящв оларды. Бязян daha 

çox  имканлы аилялярин ушаглары наркоманийайа тутулур. Исяйирсиниз али 

мяктябляри йохлайын. Мян истярдим ки, бурада онлара нязарят етмяк цчцн 

бир бянд салынсын. Закир мцяллимдян хащиш еляйяк ки, бу мясяляни бир 

эютцр-гой елясин, нязаряти эцъляндиряк. Яввялъя бунун гаршысыны алаг, 

сонра да ону дювлят бцдъяси вя йа юз щесабына мцалиъя етдирмяк фикрини 

чякяк. Мянъя, онлара хцсуси нязарят олмалыдыр вя илдя бир дяфя вярям 

хястялийиня, башга хястяликляря тутуланлар йохланылыр. Сящиййя назири дя 

бурададыр. Буну неъя етмяк олар ки, онлара нязарят эцълянсин вя бу 

хястялийин йайылмасынын гаршысы алынсын. Сонра хяръинин гаршысыны алмаг 

чох чятиндир. Чох саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 244, 28-ci cild, 18  may 1999-cu 

il,  

səh., 345. 
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NƏQLIYYAT HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! Мяним демяк 

истядийим фикирляри Ялирзайев деди. Йалныз бир мясяля щаггында фикрими 

демяк истяйирям. ЫЫЫ бюлмянин, 5-ъи вя 6-ъы маддялярин башлыглары бу 

шякилдя эедя билмяз. Цчц дя нюгсанлыдыр, гцсурлудур. Нядир бу нюгсан, 

гцсур? Яввяла, дейим ки, «Няглиййат сащясиндя дювлят тянзимлянмяси» 

сюзляриндян еля чыхыр ки, дювляти башга бир адам тянзим еляйир, 

идаряетмяни ися юзц щяйата кечирир. Бу да сящвдир. Мяня еля эялир ки, 

беля эетмялидир: «няглиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, 

няглиййатын дювлят тяряфиндян идаря олунмасы». Комиссийа щансыны сечир, 

сечсин. Бяли, бу беля эетмялидир. Еля чыхыр ки, няглиййаты дювлят идаря едир, 

дювлят тянзим едир. Йахшы алынмыр, йахшы сяслянмир. Мяндян габаг чыхыш 

едян щямкарларымын дедийи фикирля мян дя разыйам. 5-ъи маддянин икинъи 

абзасы иля разы дейилям. Яэяр буну дювлят тянзимляйирся, дювлят идаря 

едирся, дювлят онун ишиня неъя гарышмайа биляр? Лазым оланда 

гарышаъаг вя она эюстяришляр веряъяк. Лазым эялся, онун тялиматыны, 

низамнамясини дяйишяcək вя йа дяйишмяк щаггында эюстяриш 

веряъякдир.  

Бурада бир мясяля юртцлц галыр, Муртуз мцяллим. Щамымыз билирик ки, 

телевизийанын дюрд каналынын дюрдц дя еля бир эцн олмаз ки, няглиййат иля 

баьлы дава, галмагал эюстярмясинляр. Шоферляр йыьылыб дейирляр ки, 

рящбярлик беля дейир, шящяр иъра щакими беля эюстяриш вериб. Эцнащы бир-

биринин бойнуна атырлар, машынларын чох олдуьу йердя  йоллардан кечмяк 

мцмкцн дейил. Еколоэийайа ъидди зийан вурулур. Эцндя сюз-сющбят, 

дава, галмагал ешидилир. Бу мясяля бурада айдынлашмалы, юз яксини 

тапмалыдыр. Мяммяд мцяллим, конкрет ким няйи тянзимляйяъяк, щансы 

вязифяляри мцяййянляшдиряъяк кими мясяляляр юртцлц галмамалыдыр, щялл 

олунмалыдыр. Кимин щансы мясяляни щялл етмяси мясяляси юз яксини 

тапмалыдыр. Мян истярдим ки, цчцнъц охунушда бу qüsurlar  дцзялдилсин. 

Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 244, 28-ci cild, 18  may 1999-cu 

il, 

səh., 389. 

 

DEPUTAT  ETИKASI BARƏDƏ 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мятляб мцяллим, бир 

депутат кими, халгын бир оьлу кими мяним сизя щюрмятим вар. Лакин сиз бурада 

бу дягигя бу Мяълисдян цзр истямялисиниз. Чцнки məclisdəkiləri  тящгир 

етмисиниз. Айаггабы йалайанлар кимдир, йалтаглананлар кимдир? Сиз 

щцгугшцнассыныз, амма данышыьынызы билмирсиниз. Мян шяхсян юзцмц тящгир 

едилмиш щесаб едирям. Мян юмцр бойу йалтагланмамышам, айаггабы да 

йаламамышам. Сиз Мяълисдян цзр истямялисиниз. Биз мцщарибя дюврцндяйик, 

юлкямизин аьыр вахтыдыр, чятинликляримиз вар, лазым эяляндя щяля бир ай да 

фасилясиз дя ишляйя билярик. Сизя истиращят лазымдырса, иъазя алыб эедя билярсиниз. 

Амма хащиш едирям, Мяълисдян цзр истяйин. Цзр истямясяниз, сизи 

мящкямяйя веряъяйям. Саь олун.  
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 245, 28-ci cild, 21  may 1999-cu 

il,  

səh., 407. 

 

 

QAÇQINLAR HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Hörmətli həmkarlar ! Бурада 6-ъы маддядя дейилир: 

«дяймиш мадди вя диэяр зийанын юдянилмяси мясялясини галдырмаг». Кимин 

гаршысында? О bura ялавя олунмалыдыр. Кечян дяфя демишдик. Эюрцнцр, 
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диггятдян гачыб. «Ялагядар бейнялхалг тяшкилатлар гаршысында» сюзляри ора 

ялавя олунсун. 

Бир зиддиййят дя вар. 17-ъи маддядя дейилир ки, гачгынлара вя 

мяъбури кючкцнляря торпаг мцвяггяти верилир. Амма бурадан еля чыхыр 

ки, о да даими олмалыдыр. Бурада зиддиййят вар. Bu ziddiyyət aradan 

qaldırılmalıdır. Даими торпаг сащяси гачгынлара верилир, мяъбури 

кючкцнлярə də  верилиr , axı köçkünlər burada мцвяггятидир. Амма 

layihədə bu məsələ  даими эедир. Бунлар бир-бириlə зиддиййят тяшкил едир. 

Sağ olun. 
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 245, 28-ci cild, 21  may 1999-cu 

il,  

səh., 436. 
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HEYVANLAR ALƏMININ MÜHAFIZƏSI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! ВЫ фяслин ады 

белядир: «Щейванлар аляминин мцщафизясиня, истифадясиня вя тюряйиб 

артмасына нязарят». Мян еля билирям ки, бу ганунdа мцяййян 

щейванларын мящдудлашдырылмасы да вар. Еля щейванлар вар ки, онларын 

мящдудлашдырылмасына ещтийаъ вардыр. Байагкы чыхыш едянляр дя дедиляр. 

Муртуз мцяллим, мян истяйирдим ки, орада «мящдудлашдырылмасына» сюзц 

дя ялавя олунсун. Чцнки тюряйиб артмасына нязарят варса, 

мящдудлашдырылмасына да нязарят олмалыдыр вя бу да qanunda юз яксини 

тапмалыдыр. Яввялки фясиллярдя дя икиси эедир – мцщафизяси və  истифадяси. 

Бу башлыглар дцзялдилмялидир. Яввялки фясиллярдя дя бунлар олмалыдыр. 

Бириндя икиси вар, бириндя дюрдц вар. Еля билирям ки, бу nöqsanlar  

дцзялдилмялидир. Dиггятинизя эюря sağ olun.  
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 245, 28-ci cild, 21  may 1999-cu 

il,  

səh.,  453. 

 

 

BÜDCƏ HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Муртуз 

мцяллим, бцдъя мясяляси иля ялагядар  Милли Мяълисин эцндялийиня мясяля 

чыхарылırса, onda qoy  Мяълися йалныз Малиййя Назирлийи  yox, Игтисадиййат 

Назирлийи, Назирляр Кабинети, Дювлят Верэи Мцфяттишлийи, Дювлят Эюмрцк 

Комитяси вя диэяр ялагядар тяшкилатларын щамысы дявят олунсун. Эяряк 

бцдъяйя пул эялсин ки, мцяллимлярин вя диэяр адамларын da пулуну версинляр. 

Бцдъяйя пул верянляр bura  эялмир, йалныз бцдъяyə baxanlar  эялир. Мян еля 

билирям ки, онларын эялмяси çox ваъибдир və  лазымдыр. Бу, мясялянин 

эедишиня, ишя кюмяк еляйяр.  

Икинъи тяклифим. Полад Бцлбцлоьлу иля баьлы мясяля галдыранларын фикри 

иля мян шярикям. Щагсызлыг вар, бу мясяля арадан галдырылмалыдыр. Саь 

олун. 

Сядрлик едян: Саь олун. Щясян Мирзяйев 
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Щясян Мирзяйев. Муртуз мцяллим, мян ахырынъы фясилляр щаггында 

sonra сюзцмц дейяъяйям. 
 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisi iclasının protokolları və 
stenoqramları, 
protokol № 248, 29-cu cild, 4 iyun 1999-cu il,  
səh., 88-89. 

BƏLƏDИYYƏLƏR HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Мян бу 

ганун лайищясинi биринъи охунушда диггятля охумушдум və öз ирадларымы 

da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

демишдим. Икинъи охунушу да диггятля охумушам. Комиссийа цзвляриня, 

ишчи групуна юз миннятдарлыьымы билдирирям ки, дейилян ирадлары, тяклифляри 

диггятля нязярдян кечирибляр вя дедийим ирадларын цчдя икиси дцзялдилибдир. 

Дедикляримин бир щиссяси иля разылашмайа да билярляр. Бир-ики кичик гцсур 

вардыр.  

51-ъи маддядя бялядиййялярин, бялядиййя органларынын вя бялядиййя 

органларынdakı вязифяли шяхсляринин мясулиййяти эюстярилир. Ъцмля чох аьыр-

дыр. Мян истярдим ки, о, ашаьыдакы редактяdə эетсин: «Бялядиййялярин, 

бялядиййя органларынын, бялядиййя органларында фяалиййят эюстярян 

вязифяли шяхслярин мясулиййяти». Беля эется  даща айдын олар. Бу гцсур 

53-ъц маддянин биринъи вя икинъи абзасында да вардыр. 

Нящайят, сон фясля биръя ирадым вар. 55-ъи маддядя йазылыр ки, 

вятяндашларын йыьынъагларынын илк иъласынын чаьырылмасы. Онлар щяр икиси бир-

бириня йахын сюзлярдир. Йыьынъаьын иъласы олмаз. Bu qüsur düzəldilməlidir. 

Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli  

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 248, 29-cu cild, 4 iyun 1999-cu il,  

səh., 108. 
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BƏLƏDIYYƏLƏR HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Муртуз мцял-

лим, 29-ъу маддянин доггузунъу абзасында беля бир ъцмля йазылыбдыр: 

«Сечки комиссийаларынын отаглары истисна олмагла, яввялляр диэяр йерлярдя 

асылмыш вя йа йапышдырылмыш тяблиьат чап материаллары юз йерляриндя 

сахланылыр». Бу cümlə чох мцъярряддир. Сечки комиссийасынын отурдуьу 

отаг да ола биляр. Məntəqədə  бюйцк дящлизляр вар, бцллетенляр салынан 

йерляр vaр. Бязян  namizədləriн шякилляри, онларын тяръцмейи-щаллары 

qapılarda asılır. Bu məsələ конкретляшмялидир. Бу fikir layihədə çox 

цмуми шякилдя эедир. Seçkiyə 1 эцн галмыш namizəd  эедиб sənədlərini  

йыьышдыра билмир, щамысыны asıldığı, vurulduğu yerdən чыхара билмир. Сонра 

da namizədə deyirlər ки, эцнащ сяндядир. Одур ки, бу мясяляляr конкрет 

şəkildə  ачыгланмалыдыр. Dейилмялидир ki,  щансы отагда və щарада ! Tутаг 

ki, namizədin haqqında olan plakat дящлиздя сечки апарылан йеря 

йапышдырылыбдыр. Bu sənədi ким чыхармалыдыр? Бу иши ким иъра елямялидир? 

Бязян дейирляр ки, тяблиьатчынын юзц, namizədin özü bunları  чыхармалыдыр. 

О da  эедиб bunların  щамысыны чыхара билмир. Сабащ da дейирляр ki,  сиз 

орада юз шяклинизи асмысыныз, бурада тяблиьат апарырсыныз, ганунu 

pozmusunuz.  Еля билирям ки, бу məsələyə tam  айдынлыг эятирилмялидир. 

Диггятинизя эюря саь олун. 

Сядрлик едян: Чох саь олун. Щясян Мирзяйев. 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Защид 

мцяллим! Siz püşkatmanı deyirdiniz. Məncə, пцшкатма тясадцфи 

мясялядир. Бялкя биринин шансы о бирисиндян даща чохдур. Тясадцфян 

эялиб сясляр бярабярляшибдир. Bu işdə yenidən sясвермя даща 

мцнасибдир, даща обйективдир, ишин хейринядир. Она эюря мян йенидян 

сясвермянин tərəfdarıyaм. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli  

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol № 249, 29-cu cild, 8  iyun 1999-cu 

il,  

səh., 95-96, 200. 
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UŞAQLARIN SOSIAL MÜDAFIƏSI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Муртуз мцял-

лим, яввяла, ону дейим ки, икинъи охунушадяк комиссийа вя ишчи групу бу 

ганунда чох тякмилляшдирмя işi апарыб. Амма ики гцсур бцтцн ганун 

бойу галmaqdaдыр. Бурада йазылыр ки, « валидейнлярини итирмиш, валидейн 

щимайясиндян мящрум олмуш вя онларын арасында олан ». Mənim 

fikrimcə, «Онларын арасында олан» сюзляри йериня дцшмцр. Яввялъя 

нязярдя тутулмушду ки, бурада али мяктябин яйани факцлтясиндя охуйан 

вя 23 йаша гядяр олан адамлар нязярдя тутулур. Бцтцн ганун бойу бу 

еля-беля də эедир və mащиййят aydın olmur. Мян истярдим ки, бу 

aşağıdakı redaktədə йазылсын: «валидейнини итирмиш, валидейн 

щимайясиндян мящрум олмуш вя бунлара бярабяр тутулмуш шяхсляр». 

Маддялярин щамысында бу беля эетмялидир. Бир гцсур будур.  

Икинъи гцсур будур ки, тяминатлар бязян валидейнини итирмиш вя вали-

дейн щимайясиндян мящрум олмушларла йанашы, онлара бярабяр 

тутуланлара шамил едилмир. Бцтцн маддялярдя fikir belə gedir. Бу ики гцсур 

дцзялмялидир. Щамысы ейни гайдада олмалыдыр. Яэяр буна тяминат 

веририкся, онда бунлара бярабяр тутуланлара да бу ганун ейни дяряъядя 

шамил олунмалыдыр. Саь олун. 

 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli  

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 249, 29-cu cild,   8  iyun 1999-

cu il,  

səh., 217-218. 
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UŞAQLARIN SOSIAL MÜDAFIƏSI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! Мян 

кечян йыьынъагларымызын бириндя дя бу сюзц дедим, инди дя демяк 

истяйирям. Цряйим аьрыйыр, щяйяъанланырам, она эюря дейирям. Биз 

бурада гануну гябул едирик. Лакин бу ганунла ялагядар олан тяшкилатлар, 

онларын рящбярляри, биринъи, икинъи шяхсляри бура эялмяк истямирляр. Ня 

гядяр ушаг тяшкилатлары вя бу тяшкилатларда пул аланлар вар ? Ня гядяр 

башга тяшкилатлар вар ? Bununla  pолис мяшьул олур, Tящсил Назирлийи 

мяшьул олур, башга сащяляр мяшьул олур ? Onlar bura  nийя эялмирляр ? 

Нийя сусурлар, бири бир кялмя демир? Кечян дяфя дя орада щямин о 

данышан гыз чыхыш еляди. Еля будур йалныз ушаглара бахан? Беля дейил, 

ахы? Демяли, бу 23 мин, бялкя дя ондан чох-чох артыг ушаьын талейи 

бунлары марагландырмыр. Демяли, бунлар бу проблемлярин щялли цчцн 

эяляъякдя щеч ня етмяйяъяк, щеч бир иш эюрмяйяъякляр. Еля йаландан, 

gözə görünmək üçün бура эялиб, гулаг асыб, sonra da чыхыб эедибляр. Бир 

щиссяси дя щеч юзцня зящмят вериб эялмир. Мяним тяклифим будур ки, 

биздя щяр щансы бир ганун мцзакиря олунурса, о ганунла ялагядар 

тяшкилатларын биринъи, икинъи шяхсляри бурада иштирак елясин. Яэяр иштирак 

елямясяляр, щямин ганун мцзакиря олунмасын. Мяним тяклифими бурада 

сяся гойун. Саь олун. 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli  

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 249, 29-cu cild, 8  iyun 1999-cu 

il,  

səh., 226-227. 
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TƏHSIL QANUNU HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли Ариф мцяллим, щюрмятли миллят вякилляри! 

Билдийиниз кими, еля ганунлар вар ки, республика ящалисинин щамысыны – 8 

милйону ящатя еляйир. Беля ганунлардан бириси дя Тящсил ганунудур. Еля 

бир аиля ола билмяз ки, о ганун онун евиня дахил олмасын. Лакин 3 айа 

йахындыр ки, бу ганун щазырланыб, биринъи охунуш гуртарыб, икинъи охунуша 

тягдим олунмайыб. Мян бялкя дя сящв еляйирям, бу мяним субйектив 

фикримдир, о ганунун йубанмасына мараглы олан адамлар вар. Лазым 

эялся, мян буну эяляъякдя ачыглайаъаьам. Амма онлар наращат 

олмасынлар, гой эедиб, юз тестлярини кючцрсцнляр. Лакин орта мяктяблярдя, 

али мяктяблярдя дярс бюлэцсц эедир, али məktəbi гуртаранлар вар. Бу 

ганун олмадан орта мяктябляр вя али мяктябляр юз ишлярини тянзимляйя 

билмир. Мян хащиш едирям ки, эялян иъласларын бириндя Тящсил ганунуну 

мцзакиряйя чыхарасыныз. Чцнки вахт кечир. Ъамаат мязуниййятя 

бурахылыр. Мцяллимляр мязуниййятя бурахылмамыш бу ганун гябул 

олунмалыдыр. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 251, 29-cu cild, 8 iyun 1999-cu 

il ,  

səh., 320-321. 
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BÜDCƏ HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли Ариф мцяллим, щюрмятли депутат 

щямкарларым! Кечян йыьынъагда бцдъя мясяляси мцзакиря олунанда 

йолдашлар мяни тянгид елядиляр və  дедиляр ки, bu məsələ  эялян 

мцзакиряйя галсын. О вахт мян тяклиф елядим ки, йалныз малиййя назири 

дейил, игтисадиййат назири, банк мцдирляри, иъра щакимляри вя диэяр 

тяшкилатларын нцмайяндяляри дя бурада иштирак етсинляр. Чцнки бу 

адамларын щамысынын бцдъянин йериня йетирилмямясиндя тягсири вар. 

Билмирям сизин, бизим тягсиримиздяндир, йа да онлар саймамазлыг еляйиб 

эялмяйибляр. Йеня щямин адамлардыр. Дяйирман билдийини еляйир, чах-чах 

башını аьрыдыр. Яэяр бунлар бизи чах-чах щесаб едирлярся, чох сящвя йол 

верирляр. Президентимиз онлары ишя гойубдур, зящмят чяксинляр, 

мясулиййят дашысынлар. Милли Банкын идаря щейяти сядринин, игтисадиййат 

назиринин биз бир дяфя дя олсун цзцнц эюрмямишик. Формадырса, эетсин 

айры йердя отурсун. Президентимизин сярянъамларыны вахты-вахтында йериня 

йетирмяляри цчцн дейирям. Бу адамлар мясулиййятдян гачырлар.  

Инди сюзцмц дейирям. Мян биринъи нювбядя, игтисадиййат назирини 

эцнащландырырам. Чцнки прогнозлашдырманы о апарыр. Инди мян суал верирям, 

неъя прогнозлашдырыб ки, 4 фаиз ашаьыдыр. Нийя фаиз йериня йетирилмяйибдир.  

Икинъиси, диэяр прогнозлар да аз йериня йетирилибдир. Бу адамлар мяня 

ъаваб версинляр. Мян бир депутат кими билмяк истяйирям: Баш Дювлят Верэи 

Мцфяттишлийи буну нийя аз йериня йетирибдир? Ня цчцн эюмрцк системиндя 

артыбдыр, башгаларында азалыбдыр? Нядир сябяби? Иъра щакимляри верэилярин йы-

ьылмасына кюмяк елямирми? Банклар вахтында бу пулу вермирми? Çoxu bаш 

эирляйir. Мян чох наращатам. Республиканын мцяллимляри, бцдъядян 

малиййяляшян тяшкилатлар вахтлы-вахтында пул ала билмирляр. Эцнащкарлар isə  

бу адамлардыр. Пенсийачыларын пенсийаларыны вахтында алмамасынын 

сябябкарлары da бу адамлардыр. Неъя олур ки, эцндя виллалар, мцяййян 

адамларын «мерседес»ляри чохалыр, амма мцяллимлярин, бцдъядян 

малиййяляшян тяшкилатларын ишчиляринин маашы артмыр? Ня цчцн бу адамлар 

гачырлар? Мян билмяк истяйирям, Фикрят Йусифовдан башга назир йохдур? Ня 

цчцн еля щяр дягигя о эялир? Яэяр щямишя юзцнц габаьа верирся, о да 

эцнащкардыр. Яэяр башгалары гачыб эизлянирся, буна шяраит йараданлар 

кимлярдир? Мян истяйирям ки, бу адамлар ъаваб версинляр. Сюзцмц ахырда 

дейяъям. Саь олун. 
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 251, 29-cu cild,  8 iyun 1999-cu 

il , 

səh., 344-345. 

BÜDCƏ HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Муртуз мцял-

лим, Сиз республиканын икинъи шяхсисиниз вя кечян дяфя дя Сиз тапшырдыныз, 

дединиз, мян дя тяклиф елядим ки, бцдъя мясяляси мцзакиря олунаркян 

ялагядар адамларын щамысы эялсин. Мян беля щесаб едирям ки, ялагядар 

адамлар мясулиййятсизлик еляйир вя бизим Милли Мяълисин йыьынъаьыны щечя 

ендирирляр. Ариф мцяллим də деди. Амма, Ариф мцяллим,  onlar дцнян дя 

эялмямишдиляр, бу эцн дя эялмяйибляр. Эялянляр дя лазыми ъавабы 

вермирляр. Дцнян Фикрят Садыгов да деди ки, Игтисадиййат Назирлийи шякил 

чякир. Дцз дейир. Яэяр шякил чякмирся, прогнозларынын яксяриййяти нийя 

йериня йетирилмир, нийя дцз дейил? Гой эялсин ъаваб версин эюряк, бу шякли 

нийя чякибдир? Буну баъарырса, нийя белядир? Президентя сядагятлидир, 

гой сядагятини эюстярсин. Банклар planı  9 фаиз йериня йетириб, йохса 16 

фаиз йериня йетириб? Нийя беля йериня йетириб?  Qoy gялиб бурада 

отурсунлар və cavab versinlər. Щеч бири эялмяйиб, ящямиййят вермирляр, 

ня Милли Мяълиси веъляриня алырлар, ня дя республикада икинъи адамы 

веъляриня алырлар, щеч кимя ящямиййят вермирляр. Бундан сонра ня 

мцзакиря елясяниз, щеч бир хейри олмайаъагдыр.  

Президентимиз мцяллимлярин гурултайында деди ки, бу ил мцяллимлярин 

маашыны артыраъаьыг. Яэяр бу адамлар Президенти истяйирлярся, доьрудан 

да Президентимизя сядагятля гуллуг еляйирлярся, ня цчцн гачыб 

эизлянирляр, ня цчцн Президенти халгын гаршысында пис вязиййятдя 

гойурлар? Мцяллимляр гурултайында телевизийа иля бцтцн республиканын, 8 

милйон əhalinin гаршысында сюз верди ки, мцяллимлярин маашы артаъагдыр. 

Щаны, нийя эялмирляр бунлар? Ариф мцяллим, бу республика да бизимдир, 

бунун йахшысы да бизимдир, писи дя бизимдир. Амма щагг сюзц эяряк 
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дейяк. Щямин адамлар йа саймайыб эялмирляр, йа да кимя ися 

архайындырлар, эялмирляр. Беля лазым дейил. Яэяр республиканы, Президенти 

истяйирсянся, она сядагятлисянся, зящмят чяк, юз ишиня сядагятли ол, юз 

ишини йериня йетир. Гязет оланда щяряси бир сящифя йазыр, бир шякил чякир ки, 

мян Президенти истяйирям. Президент щяр щансы бир йеря эедяндя ондан 

габаьа кечир ки, мян Сизя сядагятлийям. Qoy onlar  sядагятлярини ишдя 

эюстярсинляр, sözdə yox. Нийя вязиййят белядир? Qanunu bу шякилдя буну 

мцзакиря дя елядик, тясдиг дя елядик. Bunun xeyri olacaqmı ? 

Мян тяклиф едирям ки, İгтисадиййат Nазири бурада мялумат версин вя 

йа йазылы мялумат эюндярсин. Буradakı  адамларын щеч бири ондан яскик 

дейилдир. Бялкя дя онlarдан чох-чох габилиййятли, онlarдан чох-чох сяда-

гятли адамлардырлар. Банк мцдирляри щаны? Ня цчцн иъра щакимляри эялмир-

ляр? Ахы, верэи йыьылмайыбдыр. Бу верэинин йыьылмамасында эцнащкарларын 

бири дя иъра щакимляридир, еляъя дя районлардакы ялагядар тяшкилатлардыр, 

ялагядар назирликлярдир. Ня цчцн бу адамлар bura эялмирляр?  Муртуз 

мцяллим, mən  сарайда цч ил бундан габаг бир сюз демишдим, щямин 

сюзцмц тякрар елямяк истяйирям. Беш илдир ки, бязи йолдашлар мяни 

Президентля эюрцшмяйя гоймурлар. Сиз икинъи адамсыныз, Сизя дейирям, 

Рамиз мцяллим дя билир. Она бир дя, тякрарян мцраъият едирям. Елдар 

Намазов да билир. Мян хащиш едирям, иъласларын бириндя мяня 15-20 

дягигялик чыхыш цчцн вахт верин. Гой мяни юлдцрсцнляр, хяйаняткары, 

сахта адамлары Президентя дейяъяйям. Yахуд да мян гябула да 

эетмирям, амма бу адамлар эялсинляр burada ъаваб версинляр. Муртуз 

мцяллим, ахы  беля рящбярлик олмаз, Президентя беля сядагят олмаз, 

юлкяйя беля лагейдлик олмаз. «Мерседес»ляр, виллалар, офисляр, алвер 

чохалыр, мааш азалыр. Кцтля пис вязиййятдядир. Президентимизи, юлкямизи, 

республиканы истяйирикся, она сядагятлийикся, эялин щяр кяс кюмяк елясин, 

халгы бу вязиййятдян чыхараг. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol № 252, 29-cu cild,  19 iyun 1999-

cu il, 

səh., 408-410. 
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SU PROBLEMI HAQQINDA 

  

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат  щямкарларым! 
Мян Ибращим мцяллимин сюзцня ъаваб вермяк истяйирям. Амма 
истяйирям ки, мян дя аьсаггал кими юз цряк сюзцмц дейям. Мян 
онларын мясялясиня бахмаьын йох, онлары бура дявят етмяйин 
тяряфдарыйам. Хащиш едирям, мяним тяклифими сяся гойун. Саь олун. 

Сядрлик едян. Саь олун. Щясян Мирзяйев. 
Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Муртуз мцяллим, 

мяним ялагядар йолдашлара беш суалым вар. Бу суаллары айдынлашдырандан 
сонра фикрими дейяъяйям. Ганлыэюл гябир дашларыны йуйур. Елм тясдиг етмишдир 
ки, инсан бядяниндя олан микроблар 250 илдян чох йашайыр. Орада инсан 
мейитляриндяки микроблардан бу ъамаат ня вахт гуртараъаг? Чцнки орадан 
балыг тутулур, ъамаата сатылыр. Икинъи еля бир вязиййят Бцлбцля эюлцндя вар. 
Онун цстцндя дя гябирляр вар, гябир дашлары вар, гябиристанлыг вар. Тез-тез 
Ъейранбатандан мейитляр тапылыр. Бу ъамаат, Бакы ящалиси онун суйуну ичир. 
Бу тядбир ня вахт эюрцляъяк, ону ким иъра едяъяк. Kонкрет олараг buna  
ъавабдещ кимдир?  

Башга бир суалым. Он илдир Бакыда тикилиляр эедир. Амма йаьыш сулары 
цчцн канализасийа гойулмур. Борулар йохдур. Йаьыш йаьанда гайыг 
лазымдыр ки, ъамаат эетсин. Азадлыг проспектиндян, биринъи таксимотор 
паркынын йанындан, 9-ъу микрорайондан вя башга йердян ахан сулар 38, 
68, 69 нюмряли АТС-ин зирзямисиня долур. Мян нечя дяфя бунун шащиди 
олмушам. Йаньынсюндцрянляри чаьырмагдан ъамаат йорулубдур. Ня 
цчцн Бакы шящяриндя тикинти апаран шяхсляр йаьыш сулары цчцн 
канализасийа борулары гоймур? Бунларын пуллары щара хярълянир? Буна он 
илдир ъавабдещ олан шяхсляр, мян беля щесаб едирям ки, бурада эялиб 
ъаваб вермялидирляр.  

Башга бир суалым. Иряван шящяриндя 50 метрдян бир ъамаатын ичмяси 
цчцн су, krant гойулубдур. Бакы шящяриня ъавабдещ олан шяхсляр, щеч 
олмаса, бир километрдян бир ъамаатын пулсуз су ичмяси цчцн Шоллар суйуна 
кран гойаъаглар, йа йох? Ня вахт олаъагдыр? Инсафыныз олсун, ахы, еляси вар 
ки, щеч о суйу алмаьа пулу йохдур. Муртуз мцяллим, şollar suyunu Щаъы 
Зейналабдин Таьыйев ещсан цчцн Бакыйа юз пулу иля эятирибдир. Амма 
пулдан ютрц синов эедянляр бцтцн о хятляри  кясибlər.  Hяйятлярдя дя 
гоймайыбlar  ки, сусaйан адам, йетим-йесир, щеч олмаса, ялини йусун, адиъя 
су ичсин. Бялкя пулу йохдур. Ня вахта гядяр бунлар ади ещсан цчцн эятирилян 
суйу да газанъ мянбяйиня чевиряъякляр?! 

Башга бир суалым да одур ки, иъра щакимиййятляриндя кцчя-кцчя дцшцб су 
пулу йыьыб ъибляриня гойанларын гаршысы ня вахт алынаъагдыр? Диггятинизя эюря саь 
олун. 
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Сядрлик едян. Чох саь олун. Мян Сизин суалларынызы тамамиля йерли 
щесаб едирям. 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi  

 iclasının protokolları və stenoqramları, protokol 
№253,      
29-cu cild, 22 iyun 1999-cu il, səh., 432, 468-469. 

TƏHSIL VƏ MƏDƏNIYYƏT HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! 

Муртуз мцяллим, Сиз хариъдя идиниз, мян бурада бир дяфя Тящсил 

ганунунун мцзакиряси щаггында мясяля галдырдым. Мялум олдуьу кими, 

халгын инкишафы, онун тяряггиси, дювлятин мющкямлийи онун тящсилиндян 

башлайыр. Яэяр юлкядя, дювлятдя елм вя тящсил йахшы эедирся, щямин 

дювлят щяр ъящятдян иряли эедир, мющкям олур. Билдийиниз кими, республика 

зийалыларынын вязиййяти йахшы дейил. Республиканын зийалылары вя алимляри бу 

сащяни идаря еляйянлярдян наразыдырлар. Нечя иллярдир, Щцсейн Ариф 

рящмятя эедяндян сонра Ашыглар бирлийи йаддан чыхыб, тамамиля 

даьылыбдыр. Щалбуки бу, тяблиьатымызын бир сащясидир, бюйцк бир голудур. 

Киностудийанын йериндя инди кабабханалар тикилибдир. Мцяллимляр гурултайы 

чаьырыланда мцяллимляр шураsıнын сядри вя Елм вя тящсил мясяляляри даими 

комиссийасы сядринин мцавини Бабахан Мурадов йаддан чыхыбдыр. 

Мясяляляри дцзэцн щялл едя билмирляр. Йа гярязликдян беля едирляр, йахуд 

да билмямязликдян, щяр ики щалда бу зярярлидир.  

Али Аттестасийа Комиссийасындан шикайят яршя чыхыбдыр. Сахта 

дипломлар, сахта аттестатлар инди гануниляшдирилир. Икинъи тящсил алмаг цчцн 

тест йолу иля эедян гябулларын 70 фаизи гейри-ганунидир, 25 фаизи дцздцр, 

обйективдир. Амма 70 фаизи сонрадан планла эедир, о да юлкядя мцгявва 

ордусу йарадыр. Республика зийалылары 1996-1997-ъи иллярдя ики дяфя бюйцк 

серийаларла мяктублар йаздылар, тестин 2-ъи мярщялясини кечирмяйи тяляб 

етдиляр. Лакин Мялейкя ханымла Фатма ханым буна имкан вермяди. Мян 

башга бир шейи демяк истяйирям. Бу йахынларда, айын 16-да Мялейкя 

ханым телевизийа иля чыхыш еляди вя деди ки, биз гябул еляйяндя 

abituriyentlərin  билиyi  80 фаиз olur, onlar  али мяктяби гуртарандан сонра 

bu bilik 30 фаиз olur. Мян еля билирям ки, али мяктябляря беля гара 
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йахмаг, онларын цстцндян хятт чякмяк дцзэцн дейил. Мян яксиня 

дейярдим, бялкя тестдя 50 фаиз сахтакарлыг олубдур. Тестгабаьы ня цчцн 

сынаг имтащанлары кечирилир? 1997-ъи илдя тестя тяхминян 1 щяфтя галмыш 

тяхминян 27 няфярдян имтащан эютцрцлцбдцр. Суал олунур: йохлансынлар 

эюряк онлар гябул олунуб ya yox ? Əgər qəbul olunubsa  нийя bu üsulla  

qəbul  олубдур?  

Сядрлик едян. Хащиш едирям, йекунлашдырын. 

Щясян Мирзяйев. Тестя суал йазанлар щям дя ону бункерлярдя 

йохлайырлар. Мян билмяк истяйирям, ня цчцн 20 йанвар щадисяси щаггында 

40 чап вяряги щяъминдя китаб йазылды ?  Əфсуслар ки, Фатма ханым 

бурада йохдур, - орада Айаз Мцтяллибовун, Вагиф Щцсейновун хяйаняти 

щаггында чох эизли мяктублар вардыр. Lakin  hямин китаб щяля дя çapdan  

чыхмыр. Нийя чыхмыр? Вагиф Щцсейновун хятриня дяйяъякди, йохса 

Мцтяллибовун? Мян билмяк истяйирям. Фатма ханымдан цзр истяйирям, 

мяни баьышласын. Гардашы дюшцня хач асыб эедиб мцсялманлары 

хачпяряст еляйир, юзц дя гара йайлыг баьлайыб эялиб дейир ки, мян 

мцсялманам. Яэяр бир гардашыны бу тяряфя дюндяря билмирся, o, 8 

милйонун гаршысыны ала билмяз, онлара щеч бир тяблиьат еляйя билмяз. 

Мядяни гадындыр, амма бу сащяни идаря едя билмир… 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 255, 29-cu cild, 29 iyun 1999-cu 

il,  

səh., 571-572. 
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KÜTLƏVI INFORMASIYA VASITƏLƏRI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Бу мцза-

киряйя гойулан ганун лайищяси йериндядир, вахтындадыр. Юз фикирлярими дейи-

рям.  

25-ъи маддядя рцсумун ашаьы щяддиндян сющбят эедир. Бурада 

йенийетмялярдян, ялиллярдян, тящсилдян данышылыр. Лакин елм вя сящиййя 

йаддан чыхарылыб. Бунларын орайа дахил едилмяси чох ваъиб вя зяруридир.  

35-ъи маддядя халгын шяряф вя ляйагятиня тохунан мясялялялрдян 

сющбят эедир. Президент халгын башчысыдыр, о, халгын юнцндя эедир, халг 

ону сечибдир. Орайа «президент» сюзцнцн ялавя олунмасы зяруридир.  

41-ъи маддядя реклам йайымындан сющбят эедир. Мян тяклиф едирям 

ки, орада милли адят-яняняляримизя йад олан рекламларын дайандырылмасы 

щаггында мцддяа олсун.« Илляр цчцн реклам барядя мцгавиля 

баьламышамса, ики ай гуртармайынъа ону чыхара билмярям ». Мян bu 

fikrin ялейщиняйям. Яэяр реклам халгын психолоэийасына, милли адят-

янянясиня зийан вурурса, дярщал дайандырылмалыдыр.  

11-ъи маддядя кцтляви информасийа васитяляриндя порнографийа 

мясяляляриндян сющбят эедир. Бу йахынларда мян бир гязет алдым. Орада 

няляр йохдур. Ону верян, belə şəkilləri nümayiş etdirən адам эюрясян 

анасыны, баъысыны, ювладыны фикирляширми? Ахы, халгын адятиня беля йад 

цнсцрляри нийя дахил едирляр? Русийанын НТВ каналында 6-ъы эцнляр саат 1-

дян сонра чох хошаэялмяз, цзр истяйирям, сексля баьлы верилишляр эедир. 

Инсанлардан гуртарыб, кечибляр щейванлара. Мян еля билирям ки, беля 

верилишляр кясилмялидир, верилмямялидир. Bunlar xалгын исмятиня зийан эятирир. 

Ня олсун ки, Авропада, башга йердя  bunlar вар? Бяс биз? Кечян дяфя 

Защид Гаралов да бу барядя деди. Ариф Ялийевин чыхышына мян юз етиразымы 

билдирирям. Щяр шейи informasiya vasitələrində вермяк олмаз. Еля «анам 

мяня кор дейиб, эялиб кечяни вур дейиб» олмаз. Еля шейляр вар ки, ону 

вермяк  qətiyyən олмаз. 

Бурада журналистлярин чыхышларындан сющбят эетди ки, онлар бязян милли 

яхлагымыза зийан вуран шейляр данышырлар. Юйрятмяк лазымдыр, юйрянмяк 

лазымдыр. Онларын ичярисиндя чох габилиййятли адамлар вар. Амма 

назиримиз Сирус Тябризли беля данышанда, диэяр журналистляря шцкцр. Мян 
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еля билирям ки, Сирус Тябризли Президенти бурада мцдафия етмир, халгын 

рящбяри Президентдир, бцтцн Азярбайъан халгыны тящгир еляди. Бцтцн халгы, 

щям игтидарда оланы, щям дя олмайаны. Сирус ня вахта гядяр аьзына 

эяляни данышаъаг? Ня олсун назирдир. Беля чыхышлар гадаьан олунмалыдыр. 

Сирус юзцня щесабат вермялидир. Сян ня цчцн бу гядяр адамы 

хошаэялмяз сюзлярля тящгир едирсян? Mən hesab edirəm ki, bütün xalq 

burada təhqir olunur. Сабащ ермяниляр, руслар, фарслар дейяъякляр:  

«Сизин Сирусунуз дейир ки, щамысы тцлкцдцр, чаггалдыр». Мян дя она суал 

вермяк истяйирям: бяс Сирус кимдир, нядир? Сирус бурада, бу ъамаатын 

гаршысында цзр истямялидир, ъаваб вермялидир. Мян Мятляб Мцтяллимлийя 

дедийим кими, инди дя Сируса дейирям: десин эюрцм, о кимдир? Олмаз ахы 

беля. Ня олсун игтидар нцмайяндясидир?  

Мян цзцмц тутурам мцхалифятдя олан аьсаггаллара, президент олмаг 

истяйянляря. Бу, цряйимдян эялян сюздцр. Sizə deyirəm. Щеч кимин бурада 

bu məsələlərə мцдахиляси йохдур. Biz illərlə mцхалифятин бюйцк башчыларыnın, 

Ябцлфяз Elçibəyin, Иса Гямбярin, Рясул Quliyevin, İlyas Исмайыловun, Лаля-

Шювкятin, Етибар Məmmədovun вя башгаларынын ялиндя ойунъаьа 

чеврилмишик. Етибар да аьсаггалдыр, ня олар ки, партийа рящбяридир. Гардаш 

гырьыны дцшдц ортайа, юлкямизи бюлмяк истядиляр. Эянъя щадисяляри, Хоъалы 

щадисяси баш верди. Сонра Кялбяъяр, Шуша эетди, башга районлар эетди. Йцз 

ойун чыхды. Ахы, бунларын щамысы бизим эюзцмцзцн габаьында baş verdi. Ня 

вахта гядяр бу вязиййятдян гуртармайаъаьыг? Олмаз ки, ъаванлара да бир 

имкан веряк!? Щям игтидарда, щям дя мцхалифятдя чохлу габилиййятли 

ъаванларымыз вар. Щятта кянарда оланлар да вар. Эялин онлара имкан 

йарадаг. Онлар бу республиканы вязиййятдян чыхартсын. Бунлары ня вахта 

гядяр бир-бириня дцшмян едяъяйик?  

Üzr istəyirəm, bу эцн Ябцлфяз Eçibəy дейир ки, мян Президент олма-

мышам, олаъаьам. Ябцлфяз мцяллим, халгы истяйянсян, амма сийасяти бил-

мирсян. Кялбяъяр getdi, dedin  гой эетсин, onu geri алаъаьыг. Дедин: Лачын 

дящлизи гой эетсин, бизя йахшы десинляр. Sizin səhv siyasətiniz ucbatından 

Иран, Юзбякистан, Русийа иля дцшмян олдуг. Олмаз ахы! Иса Гямбяр, Сизя 

мцраъият едирям. Ахы, Сиз бцтцн бу щадисялярин ичиндясиниз. Сизи азад 

елядиляр. Мяндян кцсмяйин, инъимяйин, мян юз сюзцмц дейирям. Иса Гям-

бяр, лазым олса телевизийада сизинля цз-цзя отурмаьа щазырам. Ахы сизи азад 



 86 

елядиляр, ъинайятдян гуртардылар. Дедиляр ки, халгын нцмайяндясидир, qoy 

azad olsun. Йахшы, ня вахта гядяр бу просес эедяъякдир? Siz nə vaxt 

düzələcəksiniz? Мясялян, мян Рясулун йериндя олса идим, мян ораdа, 

Amerikada  907-ъи маддяни дцзялдярдим. O bурада H. Əliyevlə  эюрцшдц, 

юпцшдц  эетди. Onu ədəb-ərkanla yola saldılar. Əgər inciklik var idisə hеч 

цстцнü вурмаздым ки, арамызда зиддиййят вар. Йахшы, бир-ики adamla сянин 

аранда зиддиййят вар, щяр ня вар, юзцн билярсян. Азярбайъан халгы Сизин 

дцшмяниниз дейил ки. Ахы беля  olmaz.  Düzəldin səhvlərinizi ! 

Ики эцн бундан габаг телевизийада biri  дейир ки, бяли, Илйас Исмайылов 

юлкяни щцгуги ъящятдян мцдафия едяъяк, вязиййятдян чыхараъагдыр. Мян о 

адама дейирям: неъя чыхараъагдыр? Сумгайыт щадисяляриндя bizim 

адамлара эцллялянмя кясilди, lakin o həmin adamları  хилас едя билмяди.  

1990-ъы ил йанвар щадисяляри щаггында ъилдлярля ъинайят иши  Русийайа getdi. 

Ону сахлайа билмяздими? Surətini saxlaya bilərdi, saxlamadı. Həmin 

faktlar qovluqlarda Rusiyaya getdi. Инди дурун кянарда, бу ъаванлара 

имкан верин, гойун ишлясинляр. Лаля-Шювкят, биз истяйирик ки, Азярбайъан 

халгынын йахшы, габагъыл гадын кадрлары олсун. Ахы, сиздян габаг чохлу 

qabiliyyətli  кишиляримиз вар. Инсаф еля дя, səni vəzifəyə гоймушдулар , 

ишляйяйдин дя. Инсаф еля , бунлара имкан вер. Етибар мцяллим дя мяндян 

инъимясин, президентлик истяйир, башга вязифяляр истямир. Инди вахты эяляндя o 

da öz  намизядлийини verər, кечяр-кечяр, кечмяз-keçməz onun  юз ишидир. 

Мян бу sözləri сямими дейирям, црякдян дейирям, йаныб дейирям. Бцтцн 

халгыма, щамыныза мцраъият едирям. Инсаф един, Азярбайъан футбол топуна 

дюнцбдцр. Хариъ дя еля буну истяйир дя. Биз бир-биримизя гаршы вурушаг, 

юмрц бойу да Гарабаь мясялясини щялл елямяйяк? 

Кючкцнляр кцчялярдя галыблар. Ахшама кими о кцчяйя чыхырлар, бу 

кцчяйя чыхырлар, су да, йемяк дя тапмырлар. Чадырларда истидян йанырлар. 

Инсафыныз олсун, гойун бу məsələləri  гуртараг да. Йашлылар, бир дя 

вязифядя оланлар! Gялин biz  дураг кянарда, ъаванлара имкан веряк, гой 

онлар, щеч олмаса, юлкяни bu ağır вязиййятдян чыхарсын. Президентимизин 

4 ил вахты вар. Имкан верин ишлясин дя. Мян щамыны бирлийя чаьырырам.  

Бу эцн мян юз цряйимдян эялян сюзляри дейирям. Щамыны 

Президентимизин ятрафында бирляшмяйя чаьырырам. Эялин кин-кцдуряти, 

дава-шаваны атаг kənara. Бу вязифя də, стол da эедяъяк. Gəlin  халгы 
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бядбяхт елямяйяк. Гарабаь мясялясини щялл етмяк цчцн ъамаатын 

бирляшмяси лазымдыр. Бюйцйцн дя, кичийин дя, аьыллынын да, цзр истяйирям, 

лап дялинин дя бирляшмяси лазымдыр. Диггятинизя эюря саь олун. 
 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 255, 29-cu cild,  29 iyun 1999-

cu il, 

səh., 616-619. 
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BÜDCƏ HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли депутат щямкарларым! Мяним 

мярузячиляря sualım var, amma  дцняндян bəri imkan olmayıb ki, onları 

deyəm. Лайищя щаггында эяляъяк йыьынъагда юз фикрими дейяъяйям. İndi bир 

суалым вар, истяйирям онa  айдынлıq gətirəsiniz. Яввяла, иъласын эедишиня 

мяним ирадым вар. Адятян, бцдъянин ики сащяси вар: мядахил вя мяхариъ 

щиссяси. Биз щямишя яввяли гойуб сонрадан башлайырыг. Малиййя назирини 

бура чаьырырыг ки, щесабат вер. Щеч олмаса, бундан сонра, o biri 

məruzəçilər də  габагъадан динлянилсин ki, ъамаат сюзцнц десин. Бцдъя 

нийя долмайыб, сябяби нядир? О бири cavabdeh şəxs  десин ки, буну щара 

хярълямишям, няйя хярълямишям. Büdcə haqqında hər cavabdeh şəxsin 

özü cavab verməlidir. 

Явяз мцяллим о бирилярин явязиня, o birilərə aid olan  суаллара нийя 

ъаваб вермялидир? Мян буну гейри-гянаятбяхш щесаб едирям. Яввяла, 

щяр кяс юз ишиня ъаваб вермялидир. Явяз мцяллимин чыхышы да, ъаваблары да 

мяни tam  гане еляди. Доьрудан да Əvəz müəllim  савадлыдыр, иши 

дцзялтмяк истяйир, онун dedikləri ilə  разыйам. Амма еляляри вар ки, щеч 

бура эялмирляр. Беля олмаз, ахы. Бцдъянин мцзакирясиндя ялагядар 

тяшкилатларын рящбярляри, о ъцмлядян бюйцк шящярлярин мерляри иштирак 

етмялидирляр. Бцдъяйя пул эятирмяк йалныз верэи идарясинин иши дейил, ахы. 

Бцтцн тяшкилатлар бу ишя гошулмалыдырлар. Онлар бу ишя гошулмурларса, 

демяли, бцдъямиз йеня кясир галаъагдыр.  

Назирляр Кабинетинин рящбярлийи бура эялмир. Мян бу адамлара суал 

еляйирям: Мющтярям Президент сизя етибар еляйиб, сизя етимад эюстяриб, 

инаныб. Нийя онун етимадыны доьрултмурсунуз? Щеч олмаса bu vacib 

məsələnin müzakirəsinə gəlsinlər, бу али Мяълися дя эялмирляр. Ня олар? 

Hесаб еляйяк ки, onların bəziləri русдиллидирляр, Azərbaycanca yaxşı  даныша 

билмирляр, onda qoy  мцавинляри эялсин. Щеч олмаса гулаг ассынлар ки, миллят 

вякилляри ня дейир, бу вязиййятдян неъя чыхаъаьыг, Азярбайъаны неъя хилас 

еляйяъяйик? Дяйирман билдийини еляйир, чах-чах баш аьрыдыр. Бизим бурада 

данышыьымызын ня мянасы вар? Щеч бири бурда йохдур, эялмирляр, ящямиййят 

дя вермирляр, дейирляр ки, ня данышырсыныз-данышын, ахырда биз юз билдийимизи 

еляйяъяйик. Мян истярдим,  бир ил büdcə dolmayanda тяърцбя цчцн  кимляр 

ъавабдещдирся, onlar зящмят чякиб юз щесабларына бцдъяни долдурсунлар. 

Belə olsa onlar  эяляъякдя бир дя еля иш эюрмяzляр. Еля билирям ки, büdcə 

kəsirini doldurmağa эцъляри чатар, bunu еляйя билярляр. Йа мясулиййят 
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дашысынлар, юз иşляринин башында олсунлар, йа да зящмят чяксинляр, бцдъяни 

юз щесабларына долдурсунлар. Бу адамлар мяндян инъимясинляр, ахы, бу, 

талейцклц мясялядир, ади мясяля дейил. Она эюря дя мян истярдим ки, щамы 

бурада иштирак елясин. 

Дцнян игтисад назиринин мцавини бурада мярузя еляди. Мярузя чох 

йахшыдыр, məruzəçinin юзц дя савадлы адамдыр. Амма сиздян суал 

еляйирям. Siz  3 илдир ki,  бу прогнозу верирсиниз, amma щеч бири юзцнц 

доьрултмур. Нийя? Савадыныз чатмыр, еля билирям ки, savadınız чатыр. Нийя 

мясулиййятсизлик еляйирсиниз, дцз дейин дя. Бизя айдын олмады ки, нийя бу 

прогноз юзцнц доьрултмур? Эяляъякдя дя бу прогнозунуз беля 

олаъаг, йа йох? Биръя Дювлят Эюмрцк Комитяси юз вязифясини йериня 

йетириб, прогнозлары йахшыдыр. Бяс, йердя галанлар? Мяня беля эялир ки, 

мясяляни бу шякилдя щялл елямяк олмаз. 

 5-ъи маддядя торпаг верэисиндян сющбят эедир. Мян суал едирям. 

Районларда зябт олунан, пайланылан торпагларын верэиси кимдян алынаъаг 

вя бцдъяйя бунун верэиси неъя эяляъяк? Бунун мясулиййятини ким 

дашыйыр? Яэяр мцяййян адамлар torpaqları зябт елямяйя имкан 

йарадыбларса, зящмят чяксинляр, о верэини юз щесабларына долдурсунлар. 

Gəlib əhalidən истядийини йыьыb, эедир. Onlar hяр бир азəрбайъанлынын, щяр 

бир гачгынын гаршысында мясулиййят дашымалыдыр. Qoy onlar özlərini о бири 

адамларын, бцдъядян малиййяляшян ишчилярин, мцяллимлярин, язиййятля 

йашайанларын йериня гойsunlar эюрцм, дюзя биляcəklərми? Мян еля 

билирям ки, щяр бир адам, щеч вязифядя олмайан да бцдъянин долмасына 

кюмяк елямялидир. Полис дя, прокурорлуг да, иъра щакимляри дя. Hамы bu 

işə кюмяк елямяся, biz бу вязиййятдян чыха билмярик.  Вязифядя 

оланларын чоху бурада йохдур, onlar мяндян инъимясинляр. Инъийирlərся, 

onda айнаны гойун габаьыныза, бахын ъамалыныза, эюрцн, эцнащкар 

сизсиниз, йохса ъамаат? 

Сонра, 5-ъи маддядя йазылыб ки, рцсумлар вя верэи олмайан диэяр 

эялирляр. Бунлар, bu deyilən məsələlər layihədə ачыгланмайыб, Ариф 

мцяллим, ня гядяр эялир эялир, щара эялир, hara xərclənir,  бунлар 

ачыгланса, еля билирям ки, башга  xoşagəlməz щаллар олмаз.  

Сонра, ахырынъы хащишим одур ки, яэяр бцдъяйя мцяййян эялирляр 

эялярся, - Явяз мцяллим байаг деди, ола билсин, бязи сащялярдя 

эялирляримиз артсын, - онлар тящсиля вя сящиййяйя айрылсын. Чцнки о сащяйя 

ещтийаъ чохдур. Диггятинизя эюря саь олун. Щямин суаллара ъаваб 

истяйирям.  



 90 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 269,30-cu cild,26 oktyabr 1999-

cu il, 

səh., 212-214. 

 

QANUN HAMI TƏRƏFINDƏN OXUNMALIDIR 

 

Щ. Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! Муртуз 

мцяллим, сон вахтлар данышан аздыр.  Mян бунун ики сябябини эюрцрям, 

бирi одур ки, сон вахтлар, доьрудан да, ишимиз чох олур. Бялкя дя щамы 

лайищяляри охуйуб чатдыра билмир. Икинъи сябяби дя бунда эюрцрям ки,  

йолдашлар, хцсусян сядрляр мяндян инъимясинляр,  депутатлар охуйурлар, 

юз дцшцнъя вя мцщакимяляриня эюря дейирляр: «еля олмамалыдыр, беля 

олмалыдыр», ъавабында ешидирляр: «йох, щамысы биз дейяндир». Ахырда да 

депутатларын дедикляри кянарда галыр. Она эюря дя дейирляр ки, нийя 

язиййят чяким. Layihənin hamı tərəfindən  oхумамаьынın  бир сябяби дя 

будур. Хащиш едирям, бу мясяля барядя сядрлярля сющбят едясиниз, щеч 

олмаса, десинляр: «бахарыг, бир дя нязярдян кечирярик». Лап депутат 

дейиб, сящв еляйиб, нийя ону щюрмятдян салырлар. 

Сядрлик едян. Щясян Мирзяйев  

Щ. Мирзяйев. Щюрмятли сядр, мян Ряъяблинин фикирляри иля шярикям, 

тякрар етмирям. 21-ъи маддянин дюрд абзасында цслуб, ъцмля сящвляри 

вар, онлары мян дцзялтмишям, верирям Елдар мцяллимя. Саь олун.  

 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 272,30-cu cild,29 oktyabr 1999-

cu il,  
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səh., 434-435, 472. 
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NOTARIAT HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, 18-ъи маддядя биринъи абзас йериндя 

дейил. Бурада йазылыб: «Дювлят нотариусу вязифясиня шящадятнамя алмыш 

вятяндашлар арасында Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра 

щакимиййяти органы тяйин едир». Беля йазылмалыдыр: «Дювлят нотариусу 

вязифясиня шящадятнамя алмыш вятяндашлары Азярбайъан 

Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяйин едир». Бунунла 

мясяля гуртарыр. Орадакы «арасындан» сюзц чыхарылмалыдыр, «вятяндашлар» 

явязиня «вятяндашлары» йазылмалыдыр.  

Щ.Мирзяйев. Муртуз мцяллим, лайищя 19 фясилдян ибарятдир, дюрдцнц 

сяся гоймушуг. 19 фясли ади гайдада сяся гоймаг цчцн, ян азы бир 

саат вахт лазымдыр. Бурада ися ъидди мясялялярдян бящс олунур. 

Эяляъякдя сюз-сющбят олмасын дейя биз буну башга эцня кечиряк, 

ялавя иълас чаьырын. Мян тяклиф едирям галсын эялян дяфяйя. Ялавя бир эцн 

эяляк буну айрыъа мцзакиря едяк. Яввялки фясиллярдя дя ъидди, 

мцбащисяли мясяляляр вар. 

 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 273, 31-ci cild, 2 noyabr 1999-

cu il,           

səh., 74, 86. 
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NOTARIAT HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, мяним ирадым 34-ъц маддянин алтынъы, 

йеддинъи абзасларынадыр. Алтынъы абзасда йазылыр ки, «нотариат щярякятляри 

сирринин ачылмасында тягсирли олан шяхсляр Азярбайъан Республикасынын 

ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашымалыдырлар». 

Беля олмаз, «дашымалыдырлар» йох, конкрет «дашыйыр» йазылмалыдыр. Ондан 

ашаьы абзасда йазылыр: «Нотариат щярякятляринин апарылмасы иля ялагядар 

нотариуса гаршы ъинайят иши галдырдыгда мящкямя ону сирри сахламагla 

вязифясиндян азад едя биляр». Ким азад едя биляр? Ъцмля айдын дейил, 

fikir anlaşıqlı və конкрет йазылмалыдыр. Бунлар айры-айры абзаслардыр, айры-

айры ъцмлялярдир, бурада йенидян тякрар олунмалыдыр, тягсиркар кимдирся 

burada  йазылмалыдыр.  

35-ъи маддянин цчцнъц абзасына да бир ирадым вар. Бурада йазылыр 

ки, хястялик, ялиллик иля вя диэяр мясяляляр иля ялагядар яэяр шяхс 

нотариусун йанына эедя билмирся, ялавя хяръляри вя няглиййат хярълярини 

дя юдяйир. Яввяла, ирадымын бири одур ки, нотариуслар нийя о гядяр узагда 

олсун ки, биринъи груп ялил орайа эедя билмясин вя ялавя хяръи щарадан 

тапсын? Кянд районларында ялil  30, 40 километр  yolu нийя эетсин? Яэяр 

ялил дейился, онун алдыьы мааш ону анъаг доландырырса, бурада чятинликляр 

вя сосиал наразылыглар йарана биляр. Биринъи груп ялилдирся, ону щеч олмаса 

няглиййат хяръиндян азад етмяк лазымдыр. Еля билирям ки, бурада бир 

гядяр редактя иши апарылмалыдыр. Диггятинизя эюря саь олун.  

          

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol № 274, 31-ci cild, 3 noyabr 1999-

cu il,   

səh.,  100-101. 
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ELM VƏ DÖVLƏT ELMI-TEXNIKI SIYASƏTI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! 4-ъц маддя 

щаггында фикрим вар. Orada yазылыр ки, «танынмыш елм хадимляриня нормал 

иш шяраитинин йарадылмасы зяруридир». Ора щям дя елми ишчиляри ялавя етмяк 

лазымдыр, чцнки елм işçiləri də, хадимləri ilə bərabər işləyir. Aмма онун, 

elm xadiminin  хидмяти бюйцк ола биляр. Bu maddə elmi işçilərə də  шамил 

едилмялидир.  

7-ъи маддядя йазылыр: «Елми ишчилярин вя елми тяшкилат 

мцтяхяссисляринин ихтисас дяряъясинин мцяййян едилмяси гайдасы вя 

мейарлары позуларсa, мящкямяйя шикайят едиля биляр». Мящкямядян 

габаг башга əlaqədar  тяшкилатларa da müraciət edilə bilər. Бялкя 

мящкямяйя гядяр о тяшкилатлар ону həll  едя билярляр. Она эюря bu  

сюзляр ора артырылмалыдыр. Мяним ясас дейяъяйим сюз Ы фяслин башлыьы иля 

баьлыдыр. Бурада йазылыр: «Ганун Азярбайъан Республикасында елми вя 

елми-техники фяалиййятин субйектляри, дювлят органлары... арасындакы 

мцнасибятляри тянзимляйир, елм вя елми-техники фяалиййят сащясиндя дювлят 

сийасятини мцяййян едир». 

Дювлят сийасятинин йериня йетирилмяси иля баьлы мяним бир-ики сюзцм 

вар. Хащиш едирям, имкан йарадасыныз, сюзцмц дейим. Дювлят сийасятини 

йeриня йетирмяк цчцн эяряк biz  кадр işini  йахшылашдыраг. Йахшы кадрлар 

сечяк. Танынмыш, сечилмиш елм адамларына кюмяк едяк. Онлар инкишаф 

елясинляр. Яфсуслар ки, мяндян габаг deputatlar дедиляр, Али Аттестасийа 

Комиссийасында бу ишляр позулур. Nizami müəllim xащиш едирям  дедийим 

sözləri  кясмяйин, hamısını верин телевизорdа getsin. Дедийим sözlərə дя 

мясулиййят дашыйырам. Билдийиниз кими, республикада щцгуг сащясиндя 

бизим кадрларымыз аздыр. Муртуз мцяллим, буну сиз дя билирсиниз. Щятта 

hüquqla bağlı елми шура йаратмаьа да ixtisasçılar da kifayət etmir.  

Азярбайъанда doktorluq dissertasiya мцдафия елəйянляри Азад  

Мирзяъанзадя эюндярир Москвайа. Onların qarşısında tələb qoyulur ki, 

mütləq Moskvaya эетмялисян. Бу эедяни Elşad Abdullayevi йоллайыр 

Шащназаровун рящбярлик етдийи института. Щалбуки ора о, адамын bütün 

əsərlərini, китабларыны йох, yalnız Щейдяр Ялийев щаггында йазdığı 4 

ъилдлик китабларыны эюндярибдир.  Билмяк истяйирям, ондан башга айры йер, 
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айры адам йохдур? Эяряк Азярбайъана дцшмян мювгейи олан 

Шащназаровун цстцня эюндяриля бу адам? Щейдяр Ялийев щаггында 

китаб йазан адамы Шащназаровун цстцня эюндярмяк ня демякдир. 

Икинъи бир факты дейирям. Билдийиниз кими, Ваqиф Шадлински Аббасгулу бяйин 

нявяси, Тибб Институтунда ишляйир. Doktorluq  dиссертасийаsı йазыбдыр. 

Азад Мирзяъанзадя она да дейиб: «Сян эетмялисян Москвайа». O da 

dейиб ки, мян Москвайа эедя билмярям, чцнки орада елми шурада 5 

ермяни вар. Azad Mirzəcanzadə cavab verib ki, : «Йох, мцтляг ора 

эетмялисян». Vaqif Şadlinski deyib: «Вер Эцръцстана вя йа башга 

йеря». Вермяйиб, yox cavabı verib. Щалбуки експерт комиссийасы aldığım 

məlumata görə Яли Инсанов да онун мцдафия елямясиня, ряй, разылыг 

верибляр. Бу адам мцдафия едя биляр. Лакин Азад Мирзяъанзадя дейиб: 

«Сяни гоймарам мцдафия едясян». Бящаня эятирир ки, эуйа «Щясян 

Балакишийевдян, мцяллиф кими, кючцрмяляр елямисиниз». Азaд 

Мирзяъанзадяйя 4 мцяллифин вердийи ъаваб вар. Орада, kitabda олан 

дяйишикликляр verilmiş və  Балакишийев дя орада мцяллиф кими сахланылыбдыр.   

Вагиф Шадлински пerspektivli, doktorluğu müdafiə etməyə gabil olan 

бир нюмряли адамлардандыр. Инди  мян билмяк истяйирям, erməni qarışığı 

olan Azad Mirzəcanzadə Абасгулу бяйin nəvəsindən интигам алмаг ис-

тяйир? Siz məsələyə bир аз дяриндян бахын, Фатма ханым, Сиз щара ба-

хырсыныз? Нийя бу шейляри Сиз эюрмцрсцнцз? Ахы бу,  дювлятин сийасяти иля 

баьлыдыр. Бу, мющтярям президентимизин мювгейи иля баьлы мясялядир. Бу 

елм сащясиня  аид олмайан şəxslər,  анъаг бу сащядя ишляйянляр нийя 

бу адамлары инъидирляр? Еля адамлар var ки, zəhmət çəkmədən AAK-ına 

чаьырылыр, ишляриня мющцр вурулур və ona alimlik диплому верилир, амма беля 

адамлары йубадырлар.  

Башга бир факты дейирям, Щейдяр Ялийеви мцдафия комитясиндя олан 

адамлардан бири ики ил бундан габаг мцдафияйя бурахылды. О да йубадылды. 

Onun işinə də mane oldular. Илйарым ора-бура эюндярдиляр, язиййят вер-

диляр, ахырда мцдафияйя бурахылмаьа иъазя алды. Мцдафия едиб, ня фярги 

вар, işi elə  орада да галыбдыр. Мян билмяк истяйирям, бу дювлятин сийасяти 

иля баьлы олан мясяляляря нийя биэанялик вар?  

Азад Мирзяъанзадянин елминя щеч кимин шцбщяси йохдур, амма 

ягидясиня мяним шцбщям вар. Азярбайъан халгына мцнасибятиня 
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мяним шцбщям вар. Ону мцдафия едянлəр сящв едирляр. Елминя мющкям 

щюрмят елясинляр. Биз дя щюрмят едирик. Мян дя onun biliyinə сяъдя 

едирям. Амма əqidəsinə 100% şübhəm var.  

Мятбуатда чыхан сийащы мяним ялимдядир. Бу дягигя 30 али мяктяб 

фяалиййят эюстярир, филиаллар фяалиййят эюстярир. Азярбайъанын бу гядяр фяа-

лиййят эюстярян институту вармы? Онлар щансы психолоэийанын адамларыны 

йетирирляр? Онларда елми ишляр ня шякилдя йериня йетирилир? Ялагядар 

адамлар, хцсусиля Фатма ханым буна неъя бахыр?  

Елмин башында дуран бири дя тящсилдир. Муртуз мцяллим, инъимяйин, 

демялийям. Мисир Мярданов 28 октйабр тарихли гязетдя йазыр: «Биз инди-

йядяк мцяллим щазырламамышыг, йалныз диплом вермишик». Орада йазыр ки, 

«Аспирантура няйя лазымдыр?» Онда суал чыхыр. Орта мяктяблярин дя 

щамысы тест иля олду, сабащ эетди али мяктябdə охуду sonra?. 

Aспирантураны эютцрцн, dокторлуьу мцдафия еляйянлярин габаьыны кясин, 

sonra?! Мян сорушмаг истйирям, Азярбайъан халгынын эяляъяйини щара 

апарырсыныз? Халгы мящв елямяк истяйирсинизся, биринъи нювбядя онун 

зийалысыны мящв еляйин. Бу адамлар орта мяктябдян башламыш, али 

мяктябдян башламыш иряли эедян зийалыларын, габилиййятли адамларын 

габаьыны кясирляр. Азярбайъанда мцгяввалар ордусу йаратмаг 

истяйирляр. Бунлар кимя хидмят едирляр, щара хидмят едирляр? Диггятинизя 

эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 275, 31-ci cild,5  noyabr 1999-

cu il, 

səh.,  157-160. 
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KÜTLƏVI INFORMASIYA VASITƏLƏRI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Мян бу ганун 

лайищясинин биринъи охунушунун мцзакиряси эедяндя 28-ъи маддя 

щаггында сюзцмц демиш, орада дцзялиш апармаьы тяклиф елямишдим. 

Лакин о, нязяря алынмайыб. Ону бир дя Сизин нязяринизя чатдырырам. 

Сорушмаг истяйирям, ганун лайищясини икинъи охунуша щазырлайанда ня 

цчцн о дцзялиши апармайыблар?  Qoy  oну мяня баша салсынлар, 

айдынлашдырсынлар.  

Бурада йазылыр: «Азярбайъан халгынын шяряф вя ляйагятиня, дювлятин 

бцтювлцйцня, иътимаи асайишя, юлкянин тящлцкясизлийиня ъидди зярбя вуран 

порнографик материал дяръ едян вя саир»... Бунлара гадаьа гойула биляр. 

Мян кечян дяфя демишдим ки, ора ики сюз артырылсын. «Азярбайъан халгынын 

шяряф вя ляйагяти» дейяндя, президент дя нязярдя тутулсун. О, 

Азярбайъан халгынын тямсилчисидир, нцмайяндясидир. О сюз ора 

артырылмайыб. Инди мяни баша салын, ня цчцн артырмамысыныз? Ондан 

башга, «дювлятин бцтювлцйц» сюзляриндян сонра «мцстягиллик» сюзц дя 

артырылмалыдыр. Еля «бцтювлцк», «тящлцкясизлик», «мцстягиллик» дя о 

сяпкидян олан сюздцр. О сюз артырылмалыдыр. Бир дя йазылыр ки, «гадаьан 

гойула биляр». Мян тякрар едирям «биляр» эяляъяк замандадыр, шяртидир, 

цмумидир. Бу, ола да биляр, олмайа да биляр. Юлкянин, халгын шяряф вя 

ляйагятини тапдаласын, юлкянин тящлцкясизлийини позсун, парчаламаьа 

доьру эетсин, буна гадаьан гойа билярик, йа билмярик? Буна гадаьан 

гойулмасы конкрет йазылмалыдыр. «Президент», «мцстягиллик» сюзляри нийя 

йазылмайыб, мяня изащ елясинляр.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının  protokolları və 

stenoqramları, protokol№ 278, 31-ci 

cild,11 noyabr 1999- cu il, səh.,  424. 
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YERLI RƏY SORĞUSU HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Мяним ирадым 9-

ъу маддяйядир. 9-ъу маддянин биринъи абзасы иля икинъи абзасы бир-бириlə 

зиддиййят тяшкил едир. Охуйурам, биринъи абзасда йазылыр ки, фювгяладя 

вязиййят гуртардыгдан сонра 3 ай ярзиндя йерли ряй сорьусу тяйин едиля 

вя кечириля билмяз. Бу дцздцр. Амма онун яввялиндя йазылыр ки, щярби, 

йахуд фювгяладя вязиййят олунан эцндян 3 ай ярзиндя йерли референдум 

кечириля билмяз. Демяли, еля чыхыр ки, фювгяладя вязиййят елан олунан 

эцндян 3 ай кечиб, ряй сорьусу кечириля биляр. Фювгяладя вязиййят бялкя 

бир ил чякяъяк, йарым ил чякяъяк? 3 ай кечяндян сонра, кечирмяк олар? 

Бу ъцмлядя дцзялиш едился  йахшыдыр. Ашаьыдакы ъцмлядя йазылыр ки, 

фювгяладя вязиййят олан вахтда ряй сорьусу кечириля билмяз. Икинъи 

абзасла бiринъи абзасын биринъи ъцмляси бир-бириня зиддир. Хащиш едирям,  

онлар дцзялдилсин. 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 279, 31-ci cild,18 noyabr 1999-

cu il, 

səh., 322. 
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CINAYƏT   HAQQINDA  QANUNDA  HƏR  

SÖZ  YERINDƏ  OLMALIDIR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Бурада cинайят 

гануну щаггында сющбят эетди. Йазылыб cинайят гануну. Депутат 

щямкарым Яли Кяримов да деди ки, cяза гануну олмалыдыр. Мян бунун 

щяр икисини гейри-мягбул сайырам. Ня ъинайятин гануну олар, ня дя 

ъязанын гануну олар. Ъязаны гануниляшдирмяк, cинайяти 

гануниляшдирмяк олмаз. Беля ола биляр: Ъинайят щаггында ганун, Ъяза 

щаггында ганун, йахуд Ъинайятя аид ганун, Ъязайа аид ганун. Щансы 

мягбулдурса,  о эетмялидир.  

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Муртуз мцяллим, 

мян ихтисас етибариля дилчийям. Рящбярлик етдийим кафедрада йалныз бир 

фяннин терминляри дейил, бцтцн елм сащяляриндян олан терминлярин нязяри 

ясаслары кечирилир, изащ олунур, тящлил олунур. Бу бахымдан, демяк 

истяйирям ки, терминлярля танышам. Узун мцддятдир ki, ayrı-ayrı 

мясялялярин ня шякилдя изащ олунмасы иля баьлы фикирляримi deyirəm. Йалныз 

сюз йарананда термин кими йаранырса, бязян сонралар о, башга мяна 

алыр, башга мяналар дашыйыр, онун мянасы эенишлянир. Бу заман йери 

эяляндя ону термин кими ишлятмяк чятиндир. Она мцгабил башга сюз 

лазым эялир. Она эюря дя terminlər еля тарихян беля йараныбдыр.  

Бурада бир термин вар ki, о йериня дцшмцр. Тягсирин формаларында, 

24-ъц маддядя йазылыр ки, ямяли йалныз гясдян вя ещтийатсызлыгдан  

тюрятмиш шяхс ъинайят тюрятмякдя тягсирли сайылыр. «Ямял» сюзц бурада 

«ъинайят» сюзцнцн йериня, цмумиййятля, бу ганунда бир нечя дяфя 

ишлянир. Амма чох йердя о, йериня дцшмцр. Ямял мцсбят мянада да 

ишляня билир, мянфи мянада да ишляня билир. Ъинайят йериня дя ону демяк 

олар, башга мянада да демяк олар. Филанкяс йаман адамдыр, пис 

мяналыдыр. Филанкяс йаман адамдыр щям дя йахшы мянададыр. Ахы еля 

sözlяр вар ки, о, йени-yeni мяна газаныбdır. Oну ишляdəndə, орада 

йериня дцшмцр, юзц-юзцнц тякзиб едир. Онун ашаьысында йазıлыр ки, 

ъинайятин гясдян тюрядилмяси. Дцздцр, йериндядир. Термин бир мянада 

ишлянмялидир. Хцсусян ъинайят ганунлары мясялясиндя. Бурада, еля 

билирям, сюз тякрар олунса да, «ямял» сюзцнцн йериня орда «ъинайят» 



 104 

сюзц ишлянмялидир. Еля йер вар ки, ъцмлядя сюз ики дяфя ишляня биляр. 

Амма мяна дягиг олмалы, сюз бир мяна дашымалыдыр. Яэяр орадан икинъи, 

цчцнъц мяна чыхырса, ону ишлятмяк йериня дцшмяз. Мян еля билирям ки, 

бурада о «ямял» сюзцнцн йериня чох йердя «ъинайят» сюзц ишлятмяк, 

«щадися» сюзц ишлятмяк о гядяр юзцнц доьрултмур. «Cинайят» сюзц 

ишлятмяк даща дягигдир, йериня дцшяр. Беля мясялялярдя гуру инад 

етмяйя ещтийаъ йохдур. Чох саь олун.  

Щ.Мирзяйев. « Ямяли йалныз гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан тюрятмиш 

». Ахы, йериня дцшмцр. Биз нийя гуру инад едирик? Нийя дейирик ки, рус 

дилиндя белядир, эяряк биздя дя беля олсун. Онда бцтцн дилляри бирляшдирин  

бир дилдя еляйяк, axı bu mümkün deyil. Дейирсян ъинайят тюрядиб, нийя 

ъинайят тюрятмиш алынмыр? 

Щ.Мирзяйев. Мян сюзцмц дедим, гануну гябул едяк. Амма вахт 

эяляъяк, ону дяйишмяли олаъаьыг.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

rotokol № 280, 31-ci cild,19 noyabr 1999-cu 

il, 

səh.,  558, 577-578. 
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NOTARIAT HAQQINDA 
 
Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! Муртуз 

мцяллим, мяним Ялисащиб Оруъова бир суалым вар. Ъидди мясялядир, 69-ъу 
маддя иля тяръцмянин дцзэцнлцйцнцн тясдиг едилмяси иля баьлыдыр. Бакы 
шящяринин 1 нюмряли нотариусунда тяръцмячи Дилшад Вейсялова вар. Бу 
адам алман дили мцтяхяссисидир. Алман дилини дя еля-беля билир. Амма бцтцн 
диллярдя эялян сянядляря о гол чякир. Щятта тцрк дилиня тяръцмяйя, Tцркийя 
сяфирлийиндян эялян сянядляря дя дейир ки, йох, эяряк мян гол чякям. Мян 
билмяк истяйирям ! Bу адам бизим институтун мцяллими иди, ону чох йахшы 
таныйырам,  о, дили билмядийи щалда, тутаг ки, инэилис дилиня нийя гол чякмялидир? 
Франсыз дилиня нийя гол чякмялидир? Ялисащиб мцяллим беля адамлары щардан 
тапыб эятирир? Диггятинизя эюря саь олун. Башга мясяляляри демирям, бура 
йери дейил.  

Щ.Мирзяйев. Ялисащиб мцяллим Азярбайъанын ялейщиня айры-айры 
юлкялярдя эедиб тяблиьат апаран, о ханымла вахтиля бирликдя лидерлик еляйян 
адамын кимлийи барядя вя башга сюзляри мян бурада demək  istəмирям. 
Башга адам йох иди Азярбайъанда? Азярбайъаны истяйян бир адам йох 
иди onu  məsul yerə qoyasınız? Щарадан тапыб эятирмисинизся, сящв 

елямисиниз. Беля адамлар лазыми постларда  олмамалыдырлар.  
 

Birinci  çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi   iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 283, 31-ci cild,19  noyabr 1999-
cu il,  
səh., 710-711.   

 
 

ELEKTRIK VƏ ISTILIK STANSIYALARI HAQQINDA 

 
Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, лайищя консептуал бахымдан йарарлыдыр, 

она сяс веряъяйям. Амма ялагядар адамларын бурада олмасындан 
истифадя едиб сиздян бир хащиш етмяк истяйирям. Биз щяфтянин дюрд эцнцнц 
бурада ишляйирик, ганунлары эеъя охумалы олуруг, чцнки эцндцзляр 
эюдялиб, лакин Бинягяди районунда вя башга районларда ишыг йохдур. 
Мяним олдуьум гясябядя еля эцн олмаз ки, ишыг сюнмясин. Мян Йусиф 
мцяллимя дя, Закир мцяллимя дя демишям, щятта бу йахында Мцслцм 
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мцяллимя дя дедим, йанвара гядяр, бу ганунлары охуйуб гуртарана 
гядяр ишыг версинляр.  

 
Birinci  çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi   iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 284,31-ci cild, 30 noyabr 1999-
cu il,  
səh., 837.   
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ÖZƏL SƏHIYYƏ HAQQINDA 

 

H.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли сядарят вя щюрмятли миллят вя-

килляри! Мян бу ганун лайищясини бцтцн деталларына гядяр, чох диггятля 

охумушам. Ганун лайищяси консептуал бахымдан йахшы щазырланыбdır. 

Халгымыз цчцн, сящиййямиз цчцн, юлкямиз цчцн чох йахшы ганундур вя 

бу, хейирли олаъагдыр. Биз хцсуси мцлкиййятя эетдийимиз дюврдя беля 

ганунларын олмасы да зяруридир вя bu зярурятдян иряли эялир. Буна гулп 

гоймаьа ещтийаъ йохдур.  

Айры-айры маддяляр щаггында: 17-ъи, 18-ъи маддяляр щаггында 

мяним айрыъа сюзцм олаъаг. Ону икинъи охунушда дейяъяйям. Бурада 

цмуми шякилдя дейирям ки, бу ганун хариъя кадр ахынынын гаршысыны алыр. 

Ону дейим ки, Азярбайъанда чох габилиййятли, чох биликли, савадлы 

щəкимляримиз вар. Щятта Муртуз мцяллим, истяйирям Сизя хатырладым ки, 

кечян ил биз Ирана эедяндя щамымыз, депутатлар вя нцмайяндяляр 

sizinlə birlikdə  бир тибб мцяссисясиня эетдик. 3 миня гядяр онун ишчиси 

вар иди. Оранын бюйцйц дя бурада Azərbaycanda бяйянмядийимиз 

щякимлярдян бири иди, эедиб ора рящбярлик едирди. Həmin tibb ocağının 

işçiləri deyirdilər ki, bu  hям  чох савадлыдыр, щям дя тяшкилатчыдыр. Демяк 

истяйирям ки, Азярбайъанда беля кадрлар чохдур. Bizdə bеля юзял 

тяшкилатларын, сящиййя обйектляринин йаранмасы хариъя олан кадр ахынынын 

гаршысыны da  алар. Азярбайъанда щям дя сящиййя сащясиндя, билик 

сащясиндя рягабят йарадар, щякимляримиз тякмилляшяр, бир гядяр дя 

савадларыны артырарлар. Бу ъящят игтисади ъящятдян дя йахшыдыр. Валйута 

хариъя ахмаз.  

Бцтцн бунларын щамысыны нязяря алараг мян дейярдим ки, бу ганун 

йериндядир, буну сяся гоймаг лазымдыр. Лакин йери эялмишкян бир шейи 

демяк истяйирям ки: Uзун мцддятдир мятбуатымызда сящиййя сащясиня, 

хцсусян Яли мцяллимя бязи щцъумлар олур. Мян Азярбайъанын бцтцн 

журналистляриня бир аьсаггал кими,  юз сюзцmц açıq  дейян адам кими 

bildirmək  истяйирям: Siz чалышын щаггы нащаqга гурбан вермяйəsiniz. 

Башгаларынын дигтяляри иля эетмяйин, дцзц дцз, яйрини яйри йазсаныз халг 

сизи даща чох севяр. Бязян црякляриндя olan  башга шейдир, amma 

mətbuatda  башга шей дейирляр. Еля шей олмасын. Bu tendensiya  
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xалгымыз цчцн, дювлятимиз цчцн, эяляъяйимиз цчцн зярярliдир,  hамыйа 

зярярдир. Belə olduqda biz дювлятимизя, халгымыза зяряр веририк. 

Бунлардан гачмаг лазымдыр.  Gəlin həmişə  əдаляти дейяк, haqqı deyək.  

Сящиййя сащясиндя инкишаф йахшыдыр.  Mян тящсил сащясинин 

ишчисийям. Башга бири тясяррцфат сащясинин ишчисидир. Башга бири сянайе 

ишчисидир. Ахы, онларда эюрцнмяйян ишляр бурада, səhiyyədə  эюрцlцр. Ня 

олар ки, эялин еля йахшыны yaxşı, pisi pis  дейяк. Инди Яли мцяллимдян 

биринин, икисинин аъыьы эялирsə oна эюря бütün  сящиййяни niyə  писляyяк, 

belə олмаз ахы !  

Мян бцтцн депутат йолдашларымы бу лайищяйя сяс вермяйя 

чаьырырам. Bцтцн журналистляря,  onların əksəriyyətinə  мяним щцсн-

ряьбятим вар. Щамысына hörmətlə yanaşıraм. Савадлы журналистляримиз 

чохдур. Сиз Аллащ, еля хырда шейлярдян гачын. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 285, 32-ci cild,1 dekabr 1999-cu 

il,  

səh., 35-36. 
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MUZEYLƏR, RƏSSAMLAR  VƏ  

SƏNƏT ADAMLARI  HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли депутат щямкарларым! Му-

зейляр щаггында Азярбайъан Республикасы гануну адлы бу эцн 

мцзакиряйя тягдим олунан лайищяни диггятля охумушам, танышам. 

Üмуми шякилдя эютцрдцкдя бу ганун консептуал шякилдя мювъуд 

тялябляря там ъаваб верир. Лакин ганунун 1-ъи, 2-ъи, 4-ъц, 6-ъы, 16-ъы, 27-

ъи маддяляриндя гцсурлар вар; мязмун, цслуб вя диэяр мцхтялиф сяпкили 

гцсурлар вар. Буну икинъи охунушда дейяъяйям. Амма ян бюйцк бир 

ирадым ондан ибарятдир ки, бу ганунда музейляри юз зящмятляри иля, юз 

сянят ясярляри иля бязяйян, зянэинляшдирян истедадларла музейлярин 

ялагяси щаггында мян щеч бир бяндя, йазыйа раст эялмядим. Яэяр 

музейя сянят ясяри верилмирся, истедадларла онун ялагяси зяифдирся, ora  

музей олан дейил, адиъя бир бина олаъагdır. Она эюря дя мян истярдим 

ки, икинъи охунуша эедяндя  бу мясяляйя айрыъа 1, 2, 3 бянд  ялавя 

елясинляр, бу ялагя йахшылашсын.  

Муртуз мцяллим, бир шейи дя демяк истяйирям. Xащиш едирям ki, ся-

дарят дя она диггятли олсун. Сянят адамларына, музейляри юз ясярляри иля, 

юз тясвири инъясянят абидяляри иля бязяйян адамлара гайьыnı artıraq. Bu 

щамымызын боръудур, щяр бир вятяндашын боръудур. О ъцмлядян ялагядар 

тяшкилат вя  идарялярин боръудур.  

Истяйирям цряйимдяки бир шейи дейим вя  бцтцн депутат йолдашларымы 

мяня диггятля гулаг асмаьа дявят едирям. Бизим ики сянят адамы 

щаqqында мяним сюзцм вар. Бурада мцяййян бянд вар, она уйьун 

шякилдя демяк истяйирям. Bunlardan bири Камил Ялийевдир, халчачылыг 

музейиндя ишляйир. Онун йаратдыьы халчалар, хцсусян мющтярям 

президентимиз Щейдяр Ялийев ъянабларынын 2 портрети, бири Нахчывандадыр, 

бири дя бу музейдядир. Бялкя дя дцнйада мяшщур олан сянят ясяридир. 

Амма беля адамлар гайьыдан бир гядяр кянарда галыр.  

Мясялян, щамы Нахчыванын 75 иллийиндя Нахчывана эедирди, Камил 

Ялийевин сянят ясяриня бахырды, амма Камил Ялийев орада йох иди, ора 

чаьырылмамышды. Сонра да ахырынъы эцн чаьырылды, о да аъыг еляди, кцсдц, 

эетмяди. Мян ешитдийим белядир. Беля шейляр сянят адамыны, ясл  
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истедадлары рущдан салыр, онлар сянят ясярлярини аз йазырлар. Еляъя дя 

мцяййян фяхри адлар эяляндя, фяхри тягацдляр эяляндя Камил Ялийев кими 

адам йаддан чыхыр. Mən buna çox təəssüf edirəm. 

Икинъи бир adam haqqında da сюз демяк истяйирям. Bu Cabbar 

Quliyevdir. Ъаббар Гулийев мяшщур ряссамдыр. 75 йашын ичиндядир. 4 мин 

ясяри, 20-дян артыг орден вя медалы вар. Вахтиля 60-дан артыг sənət 

adamlarımıza  фяхри адлар верилди. Cabbar Quliyev haqqında  200 

мягаля, гязет вя журнал мягаляси, ясяр йазыбдыр. Лакин фяхри ад эяляндя 

о  йаддан чыхыр, тягацд эяляндя йаддан чыхыр. Бязян дейирляр ки, бу 

институт гуртармайыбдыр. Дяфялярля мцхтялиф тяшкилатлар бунун щаггында 

йухары тяшкилатлара, хцсусян Президентимизя мцраъият еляйибляр. Билдийиниз 

кими, Президентимиз истедадлара, сянят адамларына, шаирляря, йазычылара 

чох гайьыкешдир, чох диггятлидир, онлары щюрмятля гаршылайыр, онлар щеч 

вахт  Prezidentimizin  диггятиндян гачмайыб вя 30 ил мцддятиндя 

Азярбайъанда олан беля истедад сащибляринин щамысыны гиймятляндириб, 

мцяййян адлар верибдир. Yягин ки, мцяййян мясяляляр bəzi adamlar 

haqqında edilən müraciətlər она эедиб чатмыр. Ъаббар Гулийевин 

адындан Мядяниййят Назирлийинин мяктубу олубдур, эедиб чатмайыбдыр. 

Инъясянят Институтунун, Мядяниййят Фондунун мяктубу эедиб 

чатмайыбдыр.  

Щ.Мирзяйев. Асйа ханым, юзцнцzü чохбилян щесаб елямяyin, щяр 

дяфя мян danışanda  реплика атırsınız, хащиш едирям. Сиз данышанда мян 

щюрмят едирям, щеч ня демирям. Мян юзцмя də щюрмят гойурам, 

başqa danışana da. Юзцн щаггында чох йцксяк ряйдясян. Mənim 

tənqid etdiyim adamların, sizin müdafiənizə ehtiyacı yoxdur. Щятта 

буradakı  депутатларын böyük bir hissəsinin də rəhbərliyə  мцраъияти вар.  

Lakin bu müraciətlər ünvanına чатмайыбдыр. Бу мцраъияти мян дя Sизя 

едирям вя хащиш едирям лазыми йеря чатдырасыныз. Фатма ханымдан хащиш 

едяк ки, бу мясяляйя кюмяклик елясин.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 285, 32-ci cild,1 dekabr 1999-cu 

il, 

səh., 46-48. 

 

 

MƏHKƏMƏ ICRAÇILARI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Мян дя йолдашларын тяклифини мцдафия еляйирям, бешинъи 

эцня гядяр щазырлайа билярляр, бешинъи эцн биз ону тясдиг едя билярик.  
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 288, 32-ci cild, 8  dekabr 1999-

cu il, 

səh., 266. 

 

 

BƏLƏDIYYƏ  SEÇKILƏRI  VƏ  TƏHSIL QANUNU HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Республика-

мызда 4 мин 100 мянтягя вар. 4 мин 100 мянтягядян, Мяркязи Сечки 

Комиссийасынын  məlumatına  эюря, bu məntəqələrin  40-да бязи 

гцсурлар олубдур və o да эяляъякдя дцзяляъякдир. Мян бир вятяндаш 

кими мцхалифятя дейирям ки, индидян бялядиййя сечкиляримизя гара 

йахмасынлар. Бу йахшы щал дейил. Ня вахта гядяр еля дейиня-дейиня 

дураъаглар. Щеч олмаса səhər  саат 8-дян gecə saat 12-дяк 

телевизийада чыхыш еляйян мцхалифят нцмайяндяляринин дедиклярини 

ешидяйдиляр. Онда щамысы дейярди ки, сечкиляр обйектив, йахшы кечир. Еля 

билирям ки, бу мясялядя бир аз диггятли олсалар  йахшыдыр.  

Икинъи бир сюзцм дя вар. Бу парламент 4 ил 2 айдыр ки, фяалиййят 

эюстярир. Яэяр 4 ил 2 ай мцддятиндя елм вя тящсил даими комиссийасы бир 
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гануну гябул еляйя билмирся, онда о комиссийаны ляьв еляйин. Əgər  iшчи 

групу bu qanun layihəsini ишляйибся, комиссийа bunu дюня-дюня 

мцзакиря еляйибся  нийя мцяййян адамлар тяряфиндян онун мцзакиряйя 

чыхарылмасы müxtəlif  бящаняlərlə эеъикдирилир, сахланылыр? Халгын, дювлятин 

инкишафы онун елми, тящсили иля баьлыдыр. Еля билирям ки, бу адамлар 

Азярбайъанын инкишафына mane olurlar. Хащиш едирям, бу мясяля 

щаггында бизя конкрет ъаваб verин. Биз  deputatlar журналистлярин, елм вя 

тящсил ишчиляринин, зийалыларын суалларына ъаваб тапа билмирик. Диггятинизя 

эюря саь олун.  
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 290, 32-ci cild,14 dekabr 1999-

cu il, 

səh., 436. 

MUZEYLƏR   HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Щямкарла-

рым дейяъяйим гейдлярдян бязилярини дедиляр, онлары тякрар етмирям. 

Амма бир мясяляни тякрар демяйи ваъиб билирям. Дцздцр, Ниэар ханым 

da, Мядяниййят Назирлийинин нцмайяндяси də  она ъаваб вердиляр. Ниэар 

ханым деди ки, щямин яшйалар хариъи юлкяляриндир. Диэяр йолдаш деди 

ки,Мядяниййят щаггында ганунда бунлар вар. Мядяниййят щаггында 

ганунда варса лап йахшы, Музей щаггында ганунда да йазылмалыдыр, 

bunu  мютяризядя дя йазмаг олар. Мцяййян бир дювлят, юлкя бизим 

музей щаггында olan  гануну апармаг истяйiр. Бир дя бахacaq ки, филан 

мясяля burada yox,  мядяниййят ганунундадыр, бир дя təkrarən ону 

сифариш веряъяк. Она эюря бурада йазылмалыдыр ки, bu məsələ  Мядяниййят 

щаггында olan ганунда да вар.  

Икинъи бир фикрим вар, Ариф мцяллим. Мян еля билирям ки, каталог ики 

йеря айрылмалыдыр. Юлкямиздя olan əşyalar, бир дя юлкямиздян хариъдя 

олан яшйалар. Xaricdə olan  щямин яшйалар xarici музейлярdədir, онлар 
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дейiр ки, bu əşyalar  бизимдир. Хариъдя оланларын тякъя каталогуnu 

hazırlamaq аздыр, онларын албому да щазырланмалыдыр. Лайищядя 

йазылмалыдыр ки, хариъдя олан милли сярвятляримизин каталогу вя bunların  

албомлары дцзялдилсин. Албом дцзялдился, халг юз тарихини биляр. Вахташыры, 

мцяййян иллярдян сонра орайа ялавяляр də  олмалыдыр. Ола билсин ки, бу 

эцн bəzi əşyalar  мялум дейил, ancaq 3-5 илдян сонра мялум олаъаг ки, 

филан юлкядя бизим бу адда яшйамыз да вар. Oна эюря бу ялавяляр 

едилмялидир. Хариъдя олан яшйаларымызын, милли сярвятляримизин албомунун 

чап олунмасы çox  зяруридир. Мян Мядяниййят Назирлийиндян эялян 

нцмайяндяйя ирадымы демяк истяйирям. Дейирсиниз ки, щазырлайырыг, 

ортада ися бu deyilənlər  йохдур. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 292, 32-ci cild,17 dekabr 1999-

cu il, 

səh.,  583-584. 

            



 116 

ELM VƏ INCƏSƏNƏT XADIMLƏRINƏ   

HEYDƏR  ƏLIYEVIN QAYĞISI HAQQINDA 

 
Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят 

вякилляри! Билдийиниз кими, халгы oнун зийалысы, onun елм, инъясянят  və 
sənət адамлары иля таныйырлар. Xалг тарихдя дя щямишя бу адамларла 
йашайыр. Мян елм вя тящсил мясяляляри комиссийасынын цзвц кими, бир 
зийалы кими демяк истяйирям.  Азярбайъан халгынын дювлятчилийи тарихиндя о 
адамлара гиймят, гайьы, диггят 99,9 фаиз Щейдяр Ялийев ъянабларынын ады 
иля баьлыдыр. Бу вахта гядяр дювлят башында олан адамларын щеч ким 
габаьыны кясмирди ки, сиз бу адамлара диггят йетирмяйин, ад вермяйин, 
гайьы эюстярмяйин. Бу, йалныз Щейдяр Ялийев ъянабларынын ады иля 
баьлыдыр.  

Мян зийалылар адындан, тящсил ишчиляри адындан, юз адымдан вя 
сечиъилярим адындан Щейдяр Ялийев ъянабларына юз миннятдарлыьымы 
билдирирям. Демяк истяйирям ки, Милли Мяълис адындан да Щейдяр Ялийев 
ъянабларына «чох саь олун» дейин, о, елм адамларымыза, сянят 
адамларымыза гайьы эюстярир, диггятдян кянарда гоймур. Сон эцнлярдя 
Яминя Дилбази, Камил Ялийев кими танынмыш адамларымыза диггят йетирилмяси 
бизим цчцн чох фярящлидир, буна чох шадыг. Билясиниз ки, бу,  дювлят 
башчымызын сянят адамларына, елм адамларына, эюркямли адамлара 
гайьысыдыр. Буну она эюря дейирям ки, тарихдя галсын, бу, эяляъяк нясил 
цчцн, индики эянъляримизя лазымдыр. Саь олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 294, 32-ci cild,28 dekabr 1999-
cu il, 
səh.,  654. 

 
 

ÖZƏL TIBB FƏALIYYƏTI HAQQINDA 
  

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! Мян 
фикрими дилчи кими демяк истяйирям. «Юз» Азярбайъан халгынын гядим 
сюзцдцр. «Юзцм» дя «юз» сюзцндяндир, «юзцмцнкц» дя, «юзял» дя 
ондан тюрямиш сюздцр. О да «хцсуси» сюзцнцн бир вариантыдыр, онун 
синонимидир. Бу формада да «хцсусилик» вар. Йяни юз ялимдядир, 
юзцмцнкцдцр. Мяня еля эялир ки, бурада щеч бир зиддиййят йохдур. 



 117 

Муртуз мцяллим, «юзял»  sözü галса, даща дягиг олар. Чцнки «хцсуси» 

сюзц дя мцхтялиф вариантларда ола биляр. Инди сиз юз фикриниздя галырсынызса, 
онда мяним сюзцм йохдур, анъаг мян дя бу фикирдя галырам. 
Диггятинизя эюря саь олун.  

  

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 
Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 294, 32-ci cild,28 dekabr 1999-cu il, 

səh.716. 
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TƏHSIL HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Азярбайъан 

дилинин ишлянмяси щаггында ганун лайищясинин 36-ъы маддясиндя бир гядяр 

мцъяррядлик вар, fikir айдын дейил. Бир гядяр дягигляшдирмя эетмялидир, 

Муртуз мцяллим! Təhsil qanununun pланда бу шякилдя галмасы гцсурлудур. 

Тящсил щаггында ганун плана салыныбдыр. Амма нязяринизя чатдырым ки, 

яввялки иш планларында да еля Тящсил щаггында ганун ахырда йазылмышды. 

Дейяъяксиниз ки, тарих йазмамышыг. Амма нятиъядя цч-дюрд дяфя 

эцндялийя дя салынды. Сонра эцндяликдян чыхарылды, йаз сессийасынын планына 

дахил едилди. Мян горхурам ки, 4 ил мцзакиря олунан, бу сессийадан 

диэяриня кечириляn təhsil qanunu  инди дя башга sessiyalara  гала. 

Тявазюкарлыгдан бир гядяр кянара чыхсам йолдашлар мяни баьышласынлар. 

Мяним тящсил сащясиндя иш стажым дцз йарым ясрдир. Орта вя али мяктяблярдя 

икиси бирликдя stajım 50 илдир. Йолдашларын дедийиня эюря  мяним бу сащядян 

бир гядяр башым чыхыр, билирям. Мян истярдим ки, сизин йанынызда бязи 

мцбащисяли мясяляляр щаггында сющбят оларса, мяни дя дявят едясиниз. 

Бурада ялавя мцзакиряляр ачмайаг. Еля шейляр вар ки, Сизин йанынызда 

дейилмялидир. Хащиш едирям мцбащисяли мясяляляри арадан эютцрмяк цчцн 

мяним орада иштиракымы тямин едясиниз. Бу, цмуми ишимизин дя, дювлятимизин 

дя хейриня олар вя ишин йахшы кечмясиня кюмяк едяр. Бу беля.  

Ахырда бир сюз дя демяк истяйирям. Мцхалифятдя оланларын яксяриййяти ъа-

ванлардыр. Онлара цзцмц тутуб бир шейи демяк истяйирям. Зярярин йарысындан 

гайытмаг да йахшыдыр. Яли Кяримов. Сиз ъавансыныз, мян бир-ики дяфя дя сизинля 

цмуми сющбят елямишям. Беля чыхышлар, беля сющбятляр Азярбайъан халгыны 

дцнйа мигйасында  hörmətdən və шющрятдян салыр. Ганунларымызы щяйата 

кечирмяйя, башга юлкялярдян щаггымызы тяляб етмяйя мане олур.  Яэяр сизин 

беля фикирляриниз варса, габагъадан мцраъият един, мцяййян адамлар иля 

сющбят един. Яэяр онлар сизи гябул етмясяляр, сизинля сющбят апармасалар, 

ондан сонра беля сющбятляри чыхарын бурайа. Хорла, щай-щарайла щамыnız 

дурurсунuz айаьа? Мяним сясим сиздян дя эцълцдцр вя микрофонсуз да 

даныша билярям. Хащиш едирям özünüzü ələ alın, беля сющбятляр  işimizə 

зийандыр.  İндийя гядяр сящв елямишик, gəlin heç olmasa  бундан сонра беля 

сящвляри етмяйяк. Цмуми ишимизин, дювлятимизин хейриня, эяляъяйимизин, 

эяляъяк няслимизин хейриня bеля мясялялярi трибунадан  bu şəkildə дейиб 

дцнйаya  yayılan телевизийалара ютцрмяйяк. Диггятинизя эюря саь олун.  
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Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 296, 33-cü cild, 1 fevral 2000-ci 

il,  

səh., 25-26. 

VERGI  MƏCƏLLƏSI  HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Hörmətli millət vəkilləri! Верэи Мяъялляси лайищяси кон-

септуал бахымдан йахшыдыр, вахтында щазырланыб, уьурлудур, Азярбайъан 

халгы индийядяк верэи мяъялляси иля о гядяр дя йахындан таныш дейилди. 

Она эюря дя тяклифим будур ки, ганун лайищяси иля баьлы щям дювлят, щям 

дя юзял телевизийа вя радио каналларында айда ики дяфя верилиш тяшкил 

олунсун. Ъамаат буна алышмалыдыр вя верэини вермяйи юзцнцн боръу 

билмялидир. Йохса  биз гануну yazdıq, билдик, ъамаат билмяди, bununla iş 

bitir ? Yox! Sабащ йеня щяряси бир тяряфя гачаъаг. Тяклифимин бири будур.  

Икинъи тяклифим одур ки, бцдъядян малиййяляшян тяшкилатларын верэи 

дяряъясиня бир дя бахылсын. Беля ки, ишыг пулу, газ пулу, су пулу маашын 60, 70 

фаизини апарыр. Онун йашайышı  цчцн еля бир вясаити галмыр. Бу мясяляйя бир дя 

бахылмалыдыр.  

Цчцнъц тяклифим йардым иля баьлы мясялядир. Йардымдан верэи тутул-

сун, йа тутулмасын? Еля билирям ки, ады дяйишилмялидир, йяни «йардым» сюзц 

эютцрцлмялидир. Яэяр «йардым» сюзц варса, ондан верэи тутулмамалыдыр. 

İstərdim bу мясяляйя  ишчи групу бир дя бахсын.  

Мян Президентимизин ики-цч эцн бундан габагкы чыхышыны дястякляйир, 

мцдафия едирям. Истещлак йерляриня, мцяссисяляря бу органлардан 

эетмясинляр. Онлар эедяндя иш чятинляшир. О мцяссисяляр батыр, айаьа дурмур, 

онлар истещсалдан имтина едирляр. Мян истярдим ки, бу мясяляyə  diqqəti  bir 

qədər də artırsınlar.    

Нящайят, ахырынъы тяклифим вар. Бурада бир маддя эюстярилир. Сящв 

елямирямся, 106-ъы маддядир. Эялир верэисиндян азад олмалар. Муртуз 

мцяллим, Милли Банк щаггында Ганун вар, орада ола билсин йазылыбдыр ки, онлар 

верэидян азад олунубдур. Амма о məsələ бурада юртцлц шякилдя верилибдир. 

Щансы эялирдян söhbət gedir? Biri  изащ олунуб, амма диэяри изащ 

олунмайыбдыр. Bir sözlə məsələnin mahiyyəti açılmayıb, onun  цзяриндян 

цмуми шякилдя кечилибдир.       
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Фазил Мяммядова бир суалым вар. Аталарын дедийи «Дамара эюря ган 

аларлар» сюзляриндяки щягигяти мцяййян елямяк цчцн мцяллимлярин ишлядикляри 

мцяссисялярин дя гапысына эедяк, банк işçilərinin işlədikləri yerə də. Бириндя 

«Мерседес» маркалы машынлар парылдайыр, диэяриндя ися шап-шуплар эюзя 

дяйир.  Hцгугшцнас вя игтисадчылардан хащиш едярдим ки, bu məsələyə  

диггят йетирсинляр. Eля билирям ки, o maddədə дяйишиклик елямяк лазымдыр ки, 

ядалят принсипи позулмасын. Бу  йахшы ганундур, лазымдыр вя мян она сяс 

веряъяйям. Саь олун.  
 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 297, 33-cü cild,4  fevral 2000-ci 

il,  

səh., 160-161. 

YER ADLARI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Защид мцяллим, Топонимийа комиссийасы ня вахт 

бахыб, ня вахт эюндяриб вя Топонимийа комиссийасындакылар кимлярдир? 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли Ариф мцяллим, миллят вякилляринин вя щамымызын 

йадындадыр ки, нечя ай бундан габаг бурада ганун гябул олунанда биз 

бу мясяляйя тохундуг вя адларла баьлы ирад тутдуг ки, Топонiмийа 

комиссийасында мцтяхяссисляр, демяк олар ки, йохдур, дилчиляр йохдур, бир 

нечя няфяр ъоьрафийачы вар, гуртарды эетди. Комиссийада да сющбят 

елядик, щамыныз сюз вердиниз ки, бу мясяляйя бахаъаьыг. Komissiyada 

mцтяхяссис йохdur, бурада да эцндя адлар дяйишдирилир. Ахы бу иши 

бурада, komissiyada  билян адамлар йохдурса  бу лайищяни кимляр верир? 

Мян онларла цз-цзя отуруб сющбят еляйя билярям, лап ъанлы ефирдя дя 

сющбят еляйя билярям.  

Низами мцяллимин о барядя китабы вар, мян о кафедранын 

мцдирийям. Он илдир орайа рящбярлик едирям, бу сащядя республикада 

йахшы мцтяхяссисляр вар. Халгын габилиййятли оьланлары вар. Кимлийиндян 

асылы олмайараг, щансы партийада олмасындан, щансы истигамятдя 

олмасындан асылы олмайараг, бу адамлар халгын зийалыларыдыр, xalqın 
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тарихини билир, кечмишини билир, эяляъяйиня мцнасибят бясляйир. Бу layihənin 

bu  шякилдя müzakirə olunmasına  мян етираз еляйирям. Mən tопонiмийа 

комиссийасынын вердийи, onun adından gələn bu  тягдиматы бяйянмирям.  

Гараъялилли гядим аддыр, онун адыны дяйиширляр. Бурада тайфа izləri  

вар, мцяййян тарихи ящямиййят kəsb edən faktlar  вар. Беля фактлары 

йаваш-йаваш силяк, чыхараг, onda nə qazanacağıq, əksinə çox şey 

itirəcəyik. Bеля олмаз. Мяним тяклифим одур ки, bu комиссийа цзвляри 

мяндян инъимясин,  бу мясяля müzakirədən çıxarılmalıdır. Топонимийа 

комиссийасы тяъили сурятдя йарадылmalı, ондан сонра бу мясяляйя 

йенидян бахылmalıdır. Ахы бу халгын тарихи иля баьлы мясялядир. Йахшы, 

дцймяни басдыг, сяс вердик, bunu гябул елядик. Халгын тарихи итди эетди. 

Respublikamızda  yахшы тарихчиляримиз вар, йахшы дилчиляримиз вар, йахшы 

ъоьрафийашцнасларымыз вар. Кечян дяфя мян онлара Zahid müəllimin 

komissiya üzvlərinə  ирад тутдум, щамы да разылашды. Ола билсин ки, бу 

адамлардан, toponimiya komissiyasındakı dilçilərdən хошунуз эялмир, 

амма халгын тарихиндян хошунуз эялмяйя билмяз, халгын кечмишиндян 

хошунуз эялмяйя билмяз. Мян бу лайищяни гцсурлу щесаб едирям, юзц 

дя Милли Мяълисин гцсуру щесаб едирям, бу мясяляйя йенидян 

бахылmalıdır.  

Щ.Мирзяйев. Burada vянэ сюзцндян сющбят эедир, тарихчилярля вя 

дилчилярля бу барядя сющбятляримиз олуб. Вянэ сюзц ермяни сюзц дейил, 

халис тцрк сюзцдцр. Инанмайанлар гядим тцрк дили щаггында лцьятə, онун 

394-ъц сящифясиня бахсынлар. Вянэ сюзц гядим тцрк сюзцдцр. Банк сюзц 

дя ондандыр. Баьлы, юртцлц йер мянасындадыр. Ермянилярдя «я» щярфи 

йохдур, ону «а» кими ишлядирляр. Tariximizi yaxşı öyrənməyənlər eля 

билирляр ки, « вянэ » ермяни сюзцдцр, щеч кешиш сюзц дя ермянилярин сюзц 

дейил, тцрк сюзцдцр. Инди вянэ сюзцня эюря бу йер адларыны тарихдян силиб 

атмаг, Азярбайъан халгынын тарихиня гясд елямяк демякдир. Сюз 

дейяндя йолдашлар инъийирляр. Азярбайъан торпагларында йцзлярля беля 

вянэ сюзляри вар. Бу гядим тцрк сюзлярини бурадан чыхарыб атмагла, 

йашайыш мянтягяляринин адыны силиб атмагла биз тарихимизи силиб атырыг. Беля 

олмаз, Ариф мцяллим !  
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Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 298, 33-cü cild, 8  fevral 2000-ci 

il, 

səh.,  220- 221, 225. 
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DÖVLƏT DAKTILOSKOPIK QEYDIYYATI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли депутатлар, мян юзцмдян 

яввял чыхыш едян йолдашларын, хцсусян Гуламщцсейн мцяллимин галдырдыьы 

мясяляйя шярикям. Онда беля чыхыр ки, Азярбайъанда эцндя 100 щадися 

олаъагса, onda тягсири, эцнащы олмайанларын да бармаг изляри 

эютцрцляъяк. Onun gет-эяли бир тяряфя qalsın, она щям дя игтисади 

ъящятдян зийан дяйир, иътимаи ряй йараныр. Еля билирям ки, буна ещтийаъ 

йохдур. Эцнащы олмайана дейяъякляр ки, сяни мцтляг апармалыйыг, 

бармаьынын изини эютцрмялийик. Йа да дейяъякляр ки, 5 манат вер, сяни 

бурахым. Нятиъя белядир. Щям дя йерли шяраити биз нязяря алмалыйыг. Она 

эюря мян дя щямин фикря етираз едирям.  

Икинъи, бурада бир йаш щядди верилибдир. Еля адам вар ки, 90 йашын-

дадыр, ъаван оьлан кимидир. Еляси дя вар ки, 30 йашы вар хястядир, щеч 

тярпяня билмир. Еля билирям ки, буна ещтийаъ йохдур. Диггятинизя эюря саь 

олун.  

Щ.Мирзяйев. Йолдашларын дедийиндян беля чыхыр ки, щамы тящлцкяйя 

дя дцшя биляр, хястяляня дя биляр. Танынмаг цчцн müəyyən изляр 

лазымдыр. Шяхсиййят вясигяси вериляндя qoy щяр бир адамын бармаг изи 

ора йапышдырылсын, бири дя онuн анкетиндя галсын, даща бу ялавя ишляря, 

adamları   щяр дягигя ора-бура апармаьа ещтийаъ галмасын. Саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 299, 33- cü cild, 11 fevral 2000-

ci il,  

səh., 292, 296. 
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ERMƏNILƏRIN TƏCAVÜZKARLIĞI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри, мяним фикрими 

мяндян габаг данышан Мцбариз дя тясдиг етди. Нечя иллярдир ki, 

торпагларымыз зябт олунубдур. Лакин ермянилярин, Ермянистанын бойнуна 

гойа билмирик ки, сян тяъавцзкарсан. Бах еля беля сящвлярин 

уъбатындандыр ки, бейнялхалг тяшкилатлар ону тяъавцзкар адландырмыр. 

Ермяниляр, Ермянистан hökuməti дейя биляр ки, Даьлыг Гарабаь сянин 

сярщядин дахилиндядир, орада да ермяниляр вар. Она эюря дя мцтляг 

бурайа «Ермянистан» сюзц йазылмалыдыр, биз «Ермянистан» сюзцнц 

йазмагла ону тяъавцзкар адландырырыг, йазмамагла дейирик ки, еля 

Даьлыг Гарабаьын силащлы гцввяси вар. Бу сящв арадан эютцрцлмялидир. 

Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 300, 33-cü cild,15 fevral 2000-ci 

il,  

səh., 329-330. 

 

 

 

TORPAQ VERGISINDƏN AZAD EDILMƏ HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! Бу 

ганун щаггында мяним фикрими Аслан деди. Мян дя щямин мясяляляри 

гейд етмяк исяйирдим. Она эюря дя deyilənləri тякрар елямяк истямирям. 

Бязи маддяляр щаггында икинъи охунушда сюзлярими дейяъяйям. Ганун 

лайищяси йахшы щазырланмышдыр, гцсурлары, демяк олар ки, ъцзи шякилдядир. 

Консептуал бахымдан йарарлыдыр. Она эюря дя мян бу ганун лайищясинин 

биринъи охунушда сяся гойулмасыны тяклиф едирям. Саь олун.  
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Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol №  300, 33-cü cild, 15  fevral 2000-

ci il, 

səh.,  366-367. 

UYDURMA “ERMƏNI  SOYQIRIMI”NIN    

MÜZAKIRƏSI BARƏDƏ 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян чох 

тяяссцф щисси иля демяк истяйирям ки, Милли Мяълисдя ъидди бир мясяля 

мцзакиря олундуьу щалда, Франсанын Азярбайъандакы сяфири бурада 

йохдур. Сябябини билмирям, бялкя дя цзцрлц сябябдян эялмяйиб. 

Ялбяття, онун, щабеля диэяр сяфирликлярин нцмайяндяляринин бурада 

олмасы ваъиб иди.  

Мян дя бир нечя факты нязяринизя чатдырмаг истяйирям. Франса сяфир-

лийинин нцмайяндясиня цз тутуб дейирям ки, ермяниляр тяряфиндян сойгыры-

мына мяруз галанларын qohumларындан бири дя мяням. Мян Гярби Азяр-

байъанданам вя орада баш верян щадисялярин чохунун шащидийям. 

Онларын нязяриня чатдырмаг истяйирям ки, türklər ermənilərə soyqırım 

etməyiblər, ермяниляр тцркляря гаршы soyqırım  едибляр.  

Муртуз мцяллим, 1956-1957-ъи иллярдя мян Ermənistanda  

мяктябдя ишляйирдим, vəzifə sahibi idim. Дяряляйяздя тцрклярин 

сойгырымына аид филм чякирдиляр. Щямин филмин бир нечя епизодуну 

чякмишдиляр. Арпа чайынын üstündə Дядяли кюрпцсц  adlanan yerə 

Азярбайъан дилини йахшы билян Hayqo adlı бир ермянини эятирмишдиляр. О 

адамы чайа атмагла горхудурдулар ки, тцрклярин она зцлм етдиклярини 

десин. Мян бунун ъанлы шащидийям.  

1905-1907-ъи иллярдя Дяряляйяздя бир кянддя Hors kəndində 600 

няфяри йандырмышдылар. 1918-ъи илдя бир кянддя - Amağu kəndində  300 

няфярдян артыг кишини гайадан атмышдылар. 400-дян артыг кишини, qadını, 
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qocanı, ушаьы дамa, məscidə yığıb йандырмышдылар. Инди бу саат да 

онларын - yandırılanların сцмцкляри орададыр. Франсызлар öz 

нцмайяндялярини эюндярсяляр, ораны газдырыб онларын сцмцклярини эюря 

билярляр. 1919-ъу илдя ермяниляр Кялбяъярдяки Ганлы Дярядя йцзлярля 

азярбайъанлыны сойгырымына мяруз гойдулар. Эюйчядя, Зянэязурда ня 

гядяр адамы доьрaйıб гуйуйа тюкдцляр. 1918-ъи илдя Шамахыда, Бакыда, 

Губада saya-hesaba gəlməyən  гядяр азярбайъанлыны юлdürdülər. 

1948-1953-ъц иллярдя 200 мин азярбайъанлыnı zorla Азярбайъана 

köçürtdülər. Onların  hамысы Муьан чюлцндя сойгырымына мяруз галды. 

İqlimə uyğunlaşa bilməyib qırıldılar. 1988-ъи илдя ермяниляр 70-dən artıq 

кюрпя ушаğı боруларын ичиня долдуруб ağzını svarkaladılar, гайнаг етдиляр. 

Будур сойгырымы. Тцркляр щеч вахт ермяниляря гаршы сойгырымы 

елямяйибляр.  Eрмяниляр дад едирляр ки, guya биз сойгырымына мяруз 

галмышыг. Fransızlar Türkiyədə sойгıрымыны тюрядян Андроникин щейкялини 

Франсада уъалдыблар. Türk xalqlarının qatilinə heykəl qoyublar. Тцрк 

халгынын, Азярбайъан халгынын гящряманларына isə  щеч вахт беля щейкял 

гоймур, дцнйайа нцмайиш елятдирмирляр. Яэяр Fransada  сойгырымыны 

йараданларын щейкяли гойулурса, Франсанын шовинистляри буна ряваъ 

верирся, Франса халгы буна динмирся, мян буну мянфи щал кими 

гиймятляндирирям. Belə adamların demokrat olması şübhə doğurur. Мян 

istəйирям ки, Azərbaycanda сойгырымла баьлы албом щазырлансын. Орада o 

albomda  Тцркийядя, Азярбайъанда олан фактлар садалансын. Бурадан 

10 няфяр нцмайяндя Франсайа эетсин, албомлары орада пайласынлар. 

Хоъалы сойгырымы барядя эцндялийя мясяля салынсын. Тяръцмя иля 

разыйам. АТЯТ-ин сядр мясялясиня бурада йенидян бахылса  йахшыдыр. 

Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci  çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi   iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№  301 , 33- cü cild,18  fevral 2000-

ci il,  
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səh.,  461- 462. 
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KÜTLƏVИ ИNFORMASИYA VASИTƏLƏRИNDƏ ERMƏNИ  

ŞOVИNИZMИNИN ИŞIQLANDIRЫЛMASI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Билдийиниз кими, 

алтынъы илдир ки, атяш дайаныб, атяшкясдир. Лакин тяблиьат аляминдя 

ермянилярля бизим мцщарибямиз  hələ гуртармайыб. Тяблиьат аляминдя 

ермяниляр йеня дя цстцнлцйя маликдирляр, китаблар, гязетляр чап едир, 

дцнйанын щяр йериня, щяр бир халга йанлыш, сахта мялуматлар эюндярирляр. 

Лакин бизим мятбуат, гязетляр, еляъя дя диэяр информасийа васитяляри 

онларын гаршысында аъиздир, онлара ъаваб веря билмир. Мян бу мясялядя 

бцтцн гязет ишчилярини гынайырам. Йахшы олар ки, чыхан гязетляр щяфтядя бир, 

йахуд айда ики дяфя щеч олмаса  мцяййян сящифяляриндя  консепсийа 

шяклиндя фактлары версинляр. Ня цчцн Мющтярям Президентимиз Щейдяр 

Ялийев ъянаблары хариъя эедяндя xaricdəkilərə, хариъдян эялян оланда 

onlara  хяритяляри, faktları  эюстярир, амма бизим гязетляримиз, 

мятбуатымыз, телевизийамыз сусуб дурур.  

Сирус Тябризлинин ишини сыфыр, гейри-гянаятбяхш щесаб едирям. 

Телевизийа да юз ишиндя дяйишиклик етмялидир. Мян чох шадам ки, бу эцн 

АНС Йагуб Мащмудовун сюйлядийи фактлары верди, беля йахшыдыр. Олмаз 

ки, бу щяр щяфтя, щяр эцн верилсин? Сонра икинъи бир тяблиьат васитяси дя 

вар. Муртуз мцяллим, халг йазычылары, ел шаирляри тяблиьаты щятта 

телевизийадан, гязетдян дя чох апара билярляр. Щцсейн Арифдян сонра 

нечя илдир Ашыглар Бирлийи йохдур, йох дяряъясиндядир. Полад 

Бцлбцлоьлуна, Анара və  башгаларына демишям. Bunların  щеч биринин 

веcиня дейил, чцнки бу сащяни билмирляр. 1921-ъи илдя Консерваторийа 

йарадылыб. Дядя Горгудла бярабяр ашыглар da  йараныб, амма бизим елм 

оъаqlarında bu sahəyə fikir verən yoxdur, чцнки бу сащяни билмирляр, она 

биэанядирляр, лагейддирляр. Мян тяклиф едирям ки, мцвяггяти олса да, бу 

сащя Зялимхан Йагуба тапшырылсын, бу сащяни инкишаф етдирсин. Бунун 

хейри çox, зийаны isə  йохдур.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 302, 33-cü cild, 22  fevral 2000-

ci il,  

səh.490-491. 



 131 

AZƏRBAYCAN DILINƏ KƏC BAXAN AZƏRBAYCANLIYA 

HÜSN-RƏĞBƏTIM YOXDUR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, яэяр беля ганунун гябул олунмасыны 

истяйирикся онда бу эцн ону сяся гойаг. Эяляъякдя мясяля даща да 

ъиддиляшяъяк. Бу бир. Икинъиси, Сянан Ахундовун Азярбайъан халгына 

мящяббятиня шцбщям вар. Юмцр бойу Азярбайъанда йашайасан, 

щямишя рящбяр ишдя ишляйясян, дювлят дили олан Азярбайъан дилиндя 

данышмаьы юзцня щягарят билясян. Мяним беля адама щцсн-ряьбятим 

йохдур. Кимлийиндян асылы олмайараг Милли Мяълися щягарятля бахыб щай-

кцйля данышмаьы мян гябул етмирям.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 302, 33-cü cild, 22  fevral 2000-ci 

il, 

səh., 560-561. 

 

 

 

 

ƏMƏK   MƏCƏLLƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев.Щюрмятли сядр, мян юйрянмяк мягсяди иля суал 

вермяк истяйирям. Ямяк мяъялляси мцзакиря олунаркян Али Мящкямянин 

нцмайяндяси ишчи групунда иштирак едиб, йа йох? Яэяр иштирак едибся, о 

вахт бу гейдляр нийя дейилмяйибдир? Икинъи суалым одур ки, бунун хейри 

нядир, зяряри нядир? Zяряр кимядир, хейир кимядир? Qoy bunu 

aydınlaşdırsınlar. Саь олун.  
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Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol №  303, 33-cü cild,25  fevral 2000-

ci il,  

səh.,   621. 
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JURNALISTLƏR  HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Муртуз мцял-

лим, дцнян мяним сечиъилярля эюрцшцм варды. Орада мяня Елдар 

мцяллимин дедийи мясяляни дя дедиляр. Сечиъилярим юз наразылыгларыны 

билдирирляр. Дцздцр, мян февралын 26-да Хоъалы сойгырымы эцнц о мясяляйя 

мцнасибятими билдирдим, лакин mənim fikrim АНС телевизийасында гыса 

эетмишди, tam verməmişdilər. Бцтцн сечиъилярим хащиш едирляр ки, 

Азярбайъанла Русийа арасындакы мцнасибятляря хялял эятирян, тяфригя 

салан беля журналистляр йохланылмалыдыр. Biz bilməliyik ki, bunlar  кимя 

гуллуг едирляр, кими мцдафия едирляр. Она эюря 48 мин сечиъи адындан, 

100 мин ящали адындан тяляб едирям ки, щямин журналистляр мцвафиг 

органлар тяряфиндян йохланылсын, кимлийи мцяййян едилсин. Сахта мялумат 

вердикляри мцяййян едилərsə,  онларын щаггында тядбирляр эюрцлсцн. Беля 

адамлар Азярбайъана хяйанят едирляр. Mən sizin hamınızı беля 

адамларла мцбаризяйя чаьырырам. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 304, 33-cü cild, 29  fevral 2000-

ci il,  

səh.,  631. 

 

 

 

PENSIYA HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Мяним мцтяхяссисляря бир суалым вар. Еля адамлар 

вар ки, онлар бу саат да пенсийа алырлар вя мцяййян мцддятдян сонра 

Милли Мяълисин цзвц олмайаъагларса, онларын маашы неъя олаъаг? Саь 

олун.  
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 305,  34-cü cild, 3 mart  2000-ci 

il, 

səh., 65. 
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VƏTƏNPƏRVƏRLIK HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Щамы билир 

ки, биз мцщарибя шяраитиндя йашайырыг. Торпагларымызын мцяййян бир гисми 

ялимиздя дейил. Бу саат эянъляримизя, балаларымыза вятянпярвярлик щисси 

ашыламаг, биэаняликдян онлары хилас етмяк, онлара халгыны, Вятянини, 

дювлятини севмяйи ашыламаг щамымызын боръудур. Она эюря йалныз еля 

Милли Мяълисдя, йахуд да телевизийада сюз демякля мясяля битмир. 

Мятбуат да азлыг едир. Еля мясяляляр вар ки, иътимаиййятин диггятiни она 

ъялб етмяк лазымдыр. Муртуз мцяллим, Бакы шящярини эязяк, рекламлара, 

витринляря бахаг, йахуд кянар бир адам эялсин, билмяйяъяк ки, Бакыдыр, 

йохса дцнйанын başqa bir шящяридир. Бири рекламын цстцнц азярбайъанъа, 

бири тцркъя, бири дя инэилисъя йаздырыр. Бу ъящятдян Бакы Рекламлар 

Идарясинин ишини гейри-гянаятбяхш щесаб едирям. О сащяйя бахан 

адамлары бир вятяндаш, bir азярбайъанлы кими гынайырам. Беля сящвляря 

йол вермяк олмаз. Ермянилярин шящяриня эедирсян, щара бахырсан, 

reklamlar, xüsusi adlar  яввялъя ермяни дилиндя, ондан сонра башга 

диллярдя йазырлар. Мцртуз мцяллим, тякъя бу дейил, Бакы шящяринин истянилян 

маьазасына эиряндя  йалныз хариъи касетляри эюрярсян. Кичик йашлы ушаглар 

еля билирляр ки, онларын мащнылары еля бунлардыр. Hamıya məlumdur ki, 

tяблиьатын бир нювц дя мусиги иля, йазы иля апарылыр. Bakıda  hара 

эедирсянся хариъи мусиги сяслянир. Иътимаи йерляря нязарят зяифдир, эюс-

тяриш верян йохдур. Дцздцр, бир-ики дяфя Бакы шящяр Иъра Щакимиййяти 

сярянъам вериб, анъаг она бахан, onu иъра едян, йохлайан йохдур. 

Тяки онларын малы сатылсын. Мян истяйирям ки, мядяниййят сащяси иля баьлы 

тяъили ганун гябул олунсун ки, биз о йад цнсцрляря гаршы мцбаризяни 

эцъляндиряк, эянъляримизя вятянпярвярлик щисси ашылайаг.  Diqqətinizə 

görə sağ olun ! 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol № 306,  34-cü cild, 7 mart  2000-ci  

il, 

səh.,  79. 
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ÖLÇMƏLƏRIN VƏHDƏTININ TƏMIN EDILMƏSI  

HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Мян 9-ъу, 10-ъу, 

11-ъи маддялярин бирляшдирилиб ашаьыдакы шякилдя йазылмасыны мяслящят били-

рям: «Дювлят метроложи нязарят, онун нювляри вя шамил едилдийи сащяляр». 

Бу башлыг алтында эетмялидир. Бу, даща дягиг олар. 

Бурада калибрлянмя сюзцндян сющбят эетди. Дцнйа дилляриндя беля 

бир ганунауйьунлуг вар. Бир дилдян башга диля истянилян гядяр сюз кечя 

билир вя кечдийи дилдя яввялки мянасыны сахлайа билир. Биздя о гялиб сюзц 

иля баьлыдыр. Бу мяним шяхси фикримдир. Биздя «г» дейилир, амма тцрклярдя 

«к»дыр, биз голум дейирик, онлар колум дейир. О сюз дя тцрк дилиндян 

кечян сюздцр. Еля билирям ки, «калибр» йох, «гялиб» йазылмалыдыр. Гялибин 

юлчцсц вар. Юлчц олмаса, онун узунлуьу, гысалыьы, сащяси олмаса, о 

гялиб ола билмяз. Она эюря дя йазылмалыдыр ки, юлчмя васитяляринин 

гялиблянмяси. Мяним фикрим белядир. Sağ olun ! 

 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 307, 34-cü cild, 10 mart  2000-ci 

il,  

səh.,  185-186. 
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KÜTLƏVI INFORMASIYA VASITƏLƏRI  

HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли миллят вякилляри! Щамынызын байрамы мцбаряк. 

Мян бцтцн мятбуат ишчиляриня, гязет редакторларына, qəzet və jurnal 

тясисчиляриня, телевизийа каналларынын рящбярляриня мцраъият етмяк истяйирям. 

Адятян  ахыр чяршянбядя одун цстцндян тулланырыг ки, аьырлыьымыз-

уьурлуьумуз архада галсын. Мян истярдим ки, онларда олан лагейдлик, 

биэанялик еля бу чяршянбя иля гуртарсын. Тяклифим белядир. Ики хцсуси канал, ики 

дювлят каналы вар, бир дя Тцркийя каналы вар. Бунларын щяр бири щяфтядя бир 

дяфя юлкямизин гачгынларла, əldən эедян торпагларымызла баьлы мясяляляря 

йарым саат вахт айырсынлар. Гязетляр щяфтядя бир дяфя бу məsələlərə  йер 

айырсынлар. Бунлара, mətbuat işçilərinə хащишим, вятяндаш кими мцраъиятим 

будур. Ъаванлар щеч олмаса doğma  йер-йурдlarımızı  йаддан 

чыхармасынлар, сабащ онлар öz  йерляриня, öz doğma yurdlarına  гайытмаг 

истямяйяъякляр. Бу mənim tələbim və  арзумдур,  qoy хащишими йериня 

йетирсинляр.  

Сонра, Муртуз мцяллим, бурада албомлар мясяляси щагда 

демишдик. Албомлар, фактлар няшр олунсун ки, хариъи юлкяляря эедянляримиз 

aparıb orada yaysın,  йахуд интернет васитясиля онлары йайаг. Бу 

мясяляйя, хащиш едирям, ялагядар адамлар диггят йетирсинляр. Murtuz 

müəllim ! Бу мясяля иля баьлы gəlin biz мцяййян план щазырлайаг. Онун 

тяшяббцскары да Сиз олун. Нейлямяк лазым олдуьуну мцзакиря едяк.  

Низами мцяллим, Сизин дя гцсурунуз вар. Гцсурунузун бири одур ки, 

щяр эцн шадлыг евляри реклам олунур, артистляримиз дя саатларла вахтымызы 

алырлар. Рекламын йериня бу мясяляляря йарым саат  vaxt айрылса  йахшы 

олар.  

Сонра, Яли Кяримова бир мцраъиятим вар. Яли мцяллим, мян бир дяфя 

Сизя демишдим ки, зярярин йарысындан гайытмаг да йахшыдыр. Щярдян бир 

проблеми ортайа атмаьа ещтийаъ йохдур. Яли мцяллим, дейирсиниз ки, 

tədbirlər эизлядилир. Щейдяр Ялийев ъянаблары щакимиййятя эялян эцндян 

индийя гядяр məgər бцтцн тядбирляр телевизийада, ъамаатын эюзц 

гаршысында эетмирми?  Respublikaya gələn bцтцн гонаглар, мцзакиря 
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олунан bütün мясяляляр кцтлянин эюзц гаршысында дейилми? Эялин 

мясяляни башга ъцр гойаг. Bir  вятяндаш kimi, халгын bir нцмайяндяси 

кими йыьышаг бир йеря.  

Щ.Мирзяйев. Мяндян габаг чыхыш едянлярин фикриня гошуларaг 

дейирям ки, 11-ъи маддядя гцсурлар вар. Бу мясяляйя йенидян 

бахылмасыны, bunun йенидян дягигляшдирилмясини истярдим. Бурадан еля 

чыхыр ки, бцтцн бу тяшкилатлары bir-bir йохламалыдырлар. Онда ъамаатын 

вязиййяти аьырлашаъагдыр. Кечян дяфя бунунла баьлы  məsələnin əleyhinə  

22 няфяр сяс верди. Бурада да еля вязиййят вар. Щеч олмаса ъамаатын 

хейриня дя бязи шейляри веряк ки, эяляъякдя проблем йаранмасын. Она 

эюря дя 11-ъи  маддянин йенидян ишлянилмясини вя йахуд onun layihədən 

тамамиля чыхарылмасыны лазым билирям. Диггятинизя эюря саь олун.  

Щ.Мирзяйев. Мясяляyə 3-4 эцн əlavə вахт верилсин, səhvlər 

дцзялдилсин ки, сонра мцбащисяляр дя, onun ялейщиня чыхан да олмасын.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

 Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 

                                        protokol № 308, 34-cü cild,14  mart  

2000-ci il, 

  səh.,  211-212, 237, 258. 
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MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян хащиш еди-

рям, телевизийа ишчиляри йахына эялсинляр, мяним дедийим сюзляри 

дяйишмядян, олдуьу кими версинляр. Сабир Рцстямханлы мяним дедиклярими 

ешитсин. Мян ону дявят едяъяйям маса архасына, гаршы-гаршыйа отуруб 

онунла данышаъаьам.  

Мян чыхыш едян щямкарымы – Мятляб Мцтяллимлини йох, ондан габаг 

чыхыш едян щямкарымы мцдафия едирям. Сабир Рцстямханлы бу Мяълисдян 

цзр истямялидир. Яввяла, иблис онун юзцдцр, мяълисдякиляр дейил. Онун 

ямяли дя шейтан ямялидир. Гой о мяни мящкямяйя версин. Мян Сабир 

Рцстямханлыйа хатырлатмаг истяйирям. Сабир Рцстямханлы, юзцнцзц 

мяляк кими гялямя верирсиниз. 1988-ъи ил йадыныздадыр? Онда Азадлыг 

мейданында ъамааты трибунадан чаьырыб гейрятя дявят едирдин. О бири 

эцн ися Цзейир Щаъыбяйов кцчясиндя русларын танкына отуруб ъамаата: 

«Гачын, даьылын» дейирдин. O zaman sян «Довшана гач, тазыйа тут» 

дейирдин.  

Башга бир шей йадыныздадырмы, щюрмятли миллят вякилляри? Сабир Рцстям-

ханлынын гардашы, журнал редактору бурда деди ки, «Азярбайъан щеч вахт 

Авропайа дахил олмайаъаг». Мязщяби, дини-иманы, сядагяти мялум 

олмайан Лейла Йунусова  иля бирликдя гара чадра баьлайыб Азярбайъанын 

ялейщиня данышан сянин арвадын, щяйат йолдашын дейилдими? Бясдир дя, 

щядди ашмайын! 

Гайдасы одур ки, o  йериндя отурмалыдыр, башга йол йохдур. Дейирям 

ки, гардашы беля, щяйат йолдашы беля, юзц беля, ня истяйир 

Азярбайъандан? Юзцнц кимя эюстярмяк истяйир? Мяляк кими эюрцнмяк 

истяйир? Мяляк дейил, о, мяляйин дырнаг арасында оланыдыр! Ял чяк 

Азярбайъандан! 

Щеч вахт Щейдяр Ялийев ъянаблары сящв елямяйиб, сящв 

елямяйяъяк дя. Бу идейадан ял чякин! Бунунла щеч бириниз щакимиййятя 

эялмяйяъяксиниз! Щансыныз данышырсынызса, сизинля телевизийайа чыхмаьа 

щазырам.  
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Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 

                                       protokol № 310, 34-cü cild,24  mart  

2000-ci il,  

           səh.,  341. 
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MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI  

HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Сабир Рцстям-

ханлы Азярбайъан Парламентини тящгир елядийи цчцн, бурада отуранлары 

идиот адландырдыьы, башлары киряъляшмишляр, ня билим, иблис йыьынъаьы 

адландырдыьы цчцн мян кечян дяфя чыхыш елядим. Мян ондан цзр 

истямясини хащиш елядим вя дедим ки, изащат версин. Мян онун arvadının 

адыны чякмядим. Биръя Лейла Йунусованын адыны чякмишям. Азярбайъан 

гадынлыьынын мян тарих бойу бир йердя адыны чякмямишям. Цмумиййятля, 

Азярбайъан гадынларынын исмятинин, гейрятинин, ляйагятинин тямсилчилийини 

Лейла Йунусовайа вермяк мяни инъидиб, məni narahat eləyibdir. 

Мян тяляб едирям ки, Сабир Рцстямханлы эялсин бурада изащат 

версин. О, йалныз Милли Мяълиси дейил, бцтцн Азярбайъан халгыны тящгир 

едиб. Азярбайъан халгында дцшцнян, баша дцшян адам йохdur ки, var. 

Xalq niyə  идиотлары, башлары киряъляшмишляри бура сечсин? Ахы бу гязетляр 

бейнялхалг алямя эедир, дцнйайа йайылыр. Müxalifət nümayəndələri bялкя 

дцнйаyа демяк истяйирляр ки, Азярбайъанын ганун верян голу идиотдур, 

ня ганун веряъяк? Бу çox ciddi məsələdir. Мятбуатда дейиляnlərə, мян 

йягин ки, ъаваб веряъяйям. Амма мян истяйирям бцтцн журналистляр, 

бцтцн Азярбайъан  гадынлыьы билсин ки, мяним Азярбайъан гадынлыьына 

щеч вахт сюзцм олмайыб. Onlara çox hörmətlə yanaşıram. Онун 

журналистиня дя щямишя имканым дахилиндя кюмяк елямишям.  

Беля шяр лазым дейил. Сабир Рцстямханлыны икинъи плана чякиб 

обйектдян йайындырмаг цчцн башга мясяляни ортайа гойурлар. Бу  дцз 

дейил. Бцтцн Азярбайъан халгыны тящгир едян адамын изащатыны тяляб 

едирям. Яэяр беля дейился, онда, Муртуз мцяллим, Милли Мяълисин сядри 

кими верин мящкямяйя, гойун айдынлашсын. Ня цчцн аьзына эялян сюзц 

дейир?  Sağ olun ! 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 312, 34-cü cild, 28 mart  2000-ci 

il,  

səh., 469-470. 
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YER ADLARI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Защид мцяллим, 

Оръоникидзе ады щаггында ряйими демяк истяйирям. Гярби Азярбайъанда 

бир дяня дя олсун кянд ады, йер ады галмады, ermənilər щамысыnı 

dəyişdirdi. Ермяниляр онлары юзляриня уйьун шякилдя дяйишдирдиляр. 

Азярбайъанын башына эялян ойунларда еля Оръоникидзенин də  эцнащы 

вар ахы. Инди эцръцлярля мцнасибятимиз йахшыдыр, бир сюз демирик, амма 

эялин, bu yerin дə еля гядими адыны тапаг. О Orjenekidze  адынın  

галмасы  халгы гыъыгландырыр. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol №  314, 35-ci cild,  4 aprel 2000-ci  

il,  

səh., 17. 
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BƏLƏDIYYƏLƏR HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Бу ганун да 

йенидир, бялядиййяляр дя йенидир. Она эюря шцбщясиз ки, бу ганунда 

мцяййян мцддятдян сонра тякмилляшмя эедяъякдир. Мян бурадакы 

гцсурлары ганунауйьун щесаб едирям. Амма бунунла йанашы  фикрими 

демяк истяйирям.            

2-ъи маддядя бир цслуб сящви вар. «Бялядиййя цзвцнцн сялащиййят 

мцддяти онун сялащиййятляринин танындыьы эцндян башланыр, бялядиййянин 

йени тяркибинин ишя башландыьы эцн гуртарыр». Ону «йени сечилмиш бялядий-

йянин» десяк daha düzgün олар. 4-ъц маддядя йазылыр ки, «ярази сечки 

комиссийасынын бялядиййя цзвцня…» «Бялядиййя цзвцня» сюзлярини 

ашаьы кечирмяк лазымдыр. Йяни беля йазылмалыдыр: «Ярази сечки 

комиссийасы сечкилярин йекунлары елан олундугдан сонра 5 эцн ярзиндя 

бялядиййя цзвцня  Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки Комиссийасы 

тяряфиндян мцяййян едилмиш вясигяляр верир». Беля йазылсын ки, 

анлашылмазлыг олмасын. 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! II фяслин башлыьы 

«Бялядиййя цзвцнцн щцгуг вя вязифяляри»дир. Bu yахшыдыр. Лакин 

мясялянин эедишиндя бязи мясяляляр бир-бириня гарышдырылыр. Мян истярдим 

ки, о  айдынлашсын. Бялядиййя цзвцнцн щцгугларынын бир гисми 5-ъи 

маддядя верилир. 6, 7, 8 вя 9-ъу маддялярдя isə bunların бир гисми 

онлардан айрылыр. Бунлары бир башлыг алтында груплашдырмаг лазымдыр. İndiki 

шякилдя бир гядяр гцсурлу эюрцнцр.  

10-ъу маддя «Бялядиййя цзвцнцн сечиъиляри иля ялагя сахламасы» 

адланыр. Бу, «бялядиййя цзвцнцн вязифяляри» йазылсын. Сечиъилярля ялагя 

сахламаг онун вязифясидир. Башлыгда йазылан «бялядиййя цзвцнцн 

вязифяляри» дяйишдирилсин. Щямин 10-ъу маддянин цчцнъц абзасы щцгуга 

аиддир, вязифяляря аид дейил. «Бялядиййя яразисиндя йерляшян мцяссися, 

идаря вя тяшкилатларын рящбярляри бялядиййя цзвцня сечиъилярля эюрцшмяк 

цчцн лазыми шяраит йаратмалы, зярури мялуматларла тямин етмяли вя диэяр 

ямяли кюмяклик эюстярмялидирляр». Бу cümlə  чыхарылыб яввяля 

апарылмалыдыр. 
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Бурада ики цслуб гцсуру вар. Защид мцяллим, 7-ъи маддянин ахырынъы 

абзасында ня ися сюз дцшцбдцр, фикир алынмыр. Беля эедир: «Бялядиййянин 

йол верилмиш позунтуларла ялагядар гярарынын иъра едилмямяси 

ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мясулиййятя сябябдир». Бу  

йягин ки, тяръцмядян irəli эялир,  mütləq дцзялдилмялидир.  

5-ъи маддянин йеддинъи абзасында йазылыр ки, бялядиййянин фяалиййяти 

иля ялагядар зярури мялумат алмаг. «Зярури» сюзцня орада ещтийаъ 

йохдур. Мялумат алмаьы зярури вя гейри-зярурилийя бюлмяк лазым дейил. 

Диггятинизя эюря саь олун.                                           

Щ.Мирзяйев. Hюрмятли сядр! 13-ъц маддянин башлыьыны башга 

редактядя вермяк даща дцзэцн олар. Чцнки 12-ъи маддядя йазылыб: 

«Бялядиййя цзвцнцн ямяк щцгугларынын тяминаты». Бу  йериндядир, 

гайдасындадыр. 13-ъц маддядя ися йазылыб: «Бялядиййя цзвцнцн 

фяалиййятинин щцгуги вя информасийа тяминаты». Мянim fikrimcə  буну 

ашаьыдакы редактядя версяк, даща дягиг олар: «Бялядиййя цзвцнцн 

информасийа щцгугунун тяминаты».  Bu şəkildə даща дцзэцн олар. 

Диггятинизя эюря саь олун. Мян ганун лайищясинин икинъи охунушда сяся 

гойулмасынын тяряфдарыйам. 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 314, 35-ci cild,  4 aprel 2000-ci 

il,  

səh., 23-24,30-31,36. 
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NƏŞRIYYAT IŞI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр! Бу эцн мцзакиряйя тягдим олунан чох 

ваъиб ганун лайищясини яввялдян-ахыра гядяр диггятля охумушам. 

Щюрмятли Анар мцяллим вя Ниэар ханым! Дейярдим ки, ганунларымыз 

ичярисиндя бу qanun layihəsi даща дягиг вя савадлы ишлянян бир щцгуги 

сяняддир. Демяк олар ки, bu layihə гцсурсуздур. Консептуал бахымдан 

биринъи охунушун тялябляриня ъаваб верир вя мян буна сяс веряъяйям.  

Бунунла йанашы, бир нечя мясяляни нязяринизя чатдырмаг 

истяйирям. Няшриййат ишчиляри дя бурададырлар, ялагядар назирликлярдян дя 

бурада нцмайяндяляр иштирак едир. Муртуз мцяллим, орта мяктяб цчцн 

дярсликлярин чапында бязян ганун эюзлянилмир. 

Гайда белядир ки, ашаьы синифлярдя шрифтляр бюйцк олмалыдыр, йухары 

синифлярдя ися эет-эедя кичилмялидир. Амма еля китаблар вар ки, шаэирдляр, 

хцсусян 5-6-7-ъи синиф шаэирдляри ону охуya bilmirlər. Узаьа эетмирям. 

Тарих китабларынı götürək. Bunlar elə çap olunub ки, ушаглар ону лупа иля 

охумалыдырлар. Мян шяхсян 5-6-7-ъи синиф китабларынын сурятини йенидян bö-

yüdüb чыхармышам ки, ушаглар onu охуйа билсинlər. Kitabların belə 

qüsurlu çapı  Азярбайъан халгына чох зийан едир. Азярбайъанда ящалинин 

сяккиздя бири орта мяктябдя охуйур. Belə kitablar onların эюзцnü 

зяифляdир. Эяляъякдя bu məktəblilər щярби хидмятя, халгын кешийиндя 

дурмаьа йарарсыз олаъаглар. Ялагядар назирликляр бу щагда 

фикирляшмялидирляр.  

Бу, дювлятin сийасяти иlə bağlıdır, дювлят мясялясидир, халгын талейи 

мясялясидир. Буна лагейд олмаг олмаз. Бу сащядя güclü нязарят 

олмалыдыр. Bizə dedikləri «Йахшы, дцзялдярик» cavabları məsələnin həlli 

deyil. Ганунда bunların щамысы конкрет йазылмалыдыр. Лайищядя юзял, 

дювлят няшриййатлары иля баьлы конкрет мцддяалар олмалыдыр вя дювлят 

няшриййатларына цстцнлцк верилмялидир. Назирликляр юзял няшриййатлары бязян 

диггятдян кянарда сахлайырлар. Онлар да китаблары неъя истяйир, еля чап 

едирляр. Ахы, беля олмаз! 

Мясялян, мян еля китаблар эюрмцшям ки… Дцнян 25 чап 

вярягиндя бир китаб охуйурдум. Йахшы китабдыр, йахшы да щазырланыбдыр. 
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Амма бунун мцндяриъаты йохдур. Deməli, bu qeyri-qanuni çap 

olunubdur. Бунларын гаршысы тамамиля алынмалыдыр. 

Хцсуси няшриййатларда чап олунан китабларын бюйцк бир гисми китаб-

ханалара эедиб чыхмыр. Бу щагда да ганунда конкрет йазылмалыдыр. Бу 

kitablar  дювлятин, халгын сярвятиdir, мцтляг китабханалара эетмялидир. Еля 

китаблар вар ки, дювлят няшриййаты чап елямир, ону апарыб хцсуси 

няшриййатда бурахырлар. О китаб ися чох хейирлидир, халгын тарихи, 

мядяниййяти иля баьлыдыр. Беля китабларын китабханаларда олмасы чох 

ваъибдир, зяруридир. Бурада «Няшриййат иши сащясиндя дювлят сийасятинин 

ясас принсипляри вя дювлятин вязифяляри» адлы маддясиндя мян бир гцсур 

щисс едирям. Истяйирям бурада бязи мясяляляр юз яксини тапсын. Чох 

мясяляляр йазылыб  бу, ялбяття, йахшыдыр. Амма маддядя Азярбайъан 

халгынын сойгырымы, депортасийасы иля баьлы фактлара да диггят артырылса, 

бунун халга файдасы олар.  Layihədə йазмаг олар ки, милли фаъиямизи якс 

етдирян китабларын, брошурларын, фотоалбомларын, хяритялярин, топоним вя 

лцьятлярин няшр олунмасына  хцсуси диггят йетирилсин. Сонра ХлХ-ХХ 

ясрлярин тарихиня аид фактларын, щярби вятянпярвярлик щаггында мясялялярин 

няшриня дя хцсуси диггят йетирилмялидир. Чцнки бунлар дювлятимизин 

сийасятинин ясас эюстяриъиляридир. Президентимиз бу щагда фярманлар верир. 

Бу мясяляляря инди биз  də хцсуси диггят йетирмялийик.  

Нящайят, бир  məsələni  дя демяк истяйирям:  Nяшриййатын 

сярбястлийиндян суи-истифадяйя йолверилмязлик барядя бурада мцддяанын 

олмасы да чох йахшыдыр. Дювлят сирлярини йаймаьа, мювъуд конститусийалы 

дювлят гуруъулуьуну зоракылыгла девирмяйя, дювлятин бцтювлцйцня гясд 

етмяйя йол верилмир. Бурада, мян истярдим ки, халг вя юлкя Президентинин 

шяряф вя ляйагятинин горунмасы мясяляси дя юз яксини тапсын. 

Дейяъяксиниз, Конститусийада вар. Вар, лап йахшы! Гой, бурада да юз 

яксини тапсын. Халгын Президентинин шяряф вя ляйагятинин тящгир 

едилмясинин йолверилмязлийи, мян еля билирям ки, бурада юз яксини тапса, 

даща йахшы олар. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış ,Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 315, 35-ci cild,  11 aprel 2000-ci 

il,  

səh., 137-139. 

 

 

 

VƏRƏMLƏ MÜBARIZƏ HAQQINDA 

  
Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян чыхыш етмя-

йяъякдим, амма мяъбуриййят гаршысында бир-ики кялмя сюз демяк 
истяйирям. Бу гануну гябул етмяк лазымдыр, зяруридир, bu халгымыз цчцн 
хейирлидир вя бу хястялик йалныз Азярбайъанда дейил, дцнйанын щяр бир 
юлкясиндя, щяр бир йериндя вар. Лакин gəlin бу ганундан сийаси мягсядляр 
цчцн истифадя етмяйяк. Мяним сюзцм щямкарларым Тоьрул мцяллимя вя 
Шадман мцяллимядир. Шадман мцяллим, лап о совет щюкумятинин вурщавур 
дюврцндя дя вярям олубдур. Сиз щякимсиниз və билирсиниз ки, бу хястялик вар, 
бунун гаршысыны алмаг лазымдыр, буна чалышмаг лазымдыр. Даща бунларын 
щамысыны эялин щакимиййятля баьламайаг, эялин işə кюмяк едяк. Сиз узун 

мцддят щяким олмусунуз, сизин щякимлик дюврцнцздя дя хястяляр олубдур. 
Тоьрул мцяллим, сиз иъра щакиминин мцавини олмусунуз, сизин вахтынызда да 
хястяляр олубдур. Онлара сиз айрыъа автобус айырмысынызмы? Эялин, 
реаллыгдан кянара чыхмайаг. Gялин  халгымыза кюмяк едяк. Дярщал бундан 
истифадя едиб ъамааты дювлятин цстцня галдырмайаг. Бу гядяр тойлар олур.  
Sиз дя orada  олурсунуз, биз дя олуруг. О мяълислярдя ня йохдур? Щяр  шей 
вар. Stolda hər şeyi tapmaq olar. Мян буну сямими дейирям. Диггятинизя 

эюря саь олун. 
 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 316, 35-ci cild,  14 aprel 2000-ci 
il,  
səh., 167. 

 
DÖVLƏT ƏMLAKININ ÖZƏLLƏŞDIRILMƏSI 
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HAQQINDA 
 
Щ.Мирзяйев. Мян Яли Ялирзайевин тяклифини 100 фаиз мцдафия едирям. 

Йеня дя банклар, бюйцк ширкятляр щяр шейи юз инщисарына алаъаг, 
истядиклярини еляйяъякляр. О сюз мцтляг йазылмалыдыр. Еля олмаса, 
Азярбайъанда ня кянд тясяррцфаты инкишаф еляйяъяк, ня дя кичик 
сащибкарлыг. Щяр шей бир груп адамын ялиня кечяъяк вя онлар да 
истядийини еляйяъяк, истядийи адамы идаря щейятиндян чыхараъаг, истядийини 
сахлайаъаг. Бюйцк ширкятляр юз йахын адамларыны йыьаъаг, пулу да онлара 
веряъяк. Еля билирям ки, Азярбайъанда щяля о шяраит йетишмяйибдир. Она 
эюря дя мян Яли мцяллимин тяклифини там мцдафия едирям. Диггятинизя 
эюря саь олун.  

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 317, 35-ci cild, 18 aprel 2000-ci 
il,  
səh., 296-297. 
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MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! Мян чох тяяссцф 

едирям ки, нечя илдян бяри бу адамлара дярс олмайыб.  Hяр эцн, щяр ай, щяр 

саат биз гаршы-гаршыйа дурмалыйыг? Мян бир аьсаггал кими мцхалифят нцмайян-

дяляринин щамысына, онларын башчыларына мцраъият едирям. Ня вахта гядяр 

Азярбайъан халгы цз-цзя дайанаъагдыр? Ня вахта гядяр юзцмцз юзцмцзц 

писляйяъяйик? Ня вахта гядяр бейнялхалг алям гаршысында юзцмцзц биабыр 

едяъяйик? Еля мясяляляр вар ки, ону юзцмцз щялл едя билярик. Sizin bу 

митинглярiniz  иьтишаш, щяръ-мярълик йарадыр, мцстягиллийимизя мане олур, 

дювлятимизин эяляъяйиня тящлцкя йарадыр.  

Она эюря дя беля иш тюрядянляр щаггында конкрет тядбир 

эюрцлмялидир. Муртуз мцяллим, мясяляни бирдяфялик гуртармаг лазымдыр. 

Гой биляк достумуз кимдир, дцшмянимиз кимдир! Щяря бир пярдя алтында 

фяалиййят эюстярмясин. Mən müxalifət rəhbərlərinə üzümü tuturam:  

dцнйайа ъар чякдиниз ки, guya кцчялярдя гырьындыр. Ня газандыныз? Итирян 

isə Азярбайъан олду. Итирянин бири дя  siz юзцнцзсцнцз. Mitinq zamanı 

Иса Гямбяр машынла эялди вя еля машындан düşməmiş деди: щя, 

мягсядимизя наил олдуг. Dərhal da maşına mиниb, гачды. Иса Qəmbər 

цзцмц Сизя тутурам вя Азярбайъан халгына xatırlatmaq истяйирям. 

Ölkəmizin ağır günlərində, Кялбяъяр təhlükədə olanda siz Kəlbəcərə  

эетдиниз, ъамааты , onların ağsaqqallarını, döyüşçüləri görmədən, onlarla 

vəziyyəti götür-qoy etmədən geri qayıtdınız, гачдыныз. Гачандан сонра 

да Кялбяъяр эетди. Фцзулийя эетдиниз, сонра Фцзули эетди.  Ya 

qядямляриниз йахшы дейил, ya da burada başqa bir sirr var. 

Иъазя верин башга бир факты дейим. Бу fakt  щеч кимя мялум дейил. 

1990-ъы илин декабр айында мян Нахчывана эетмишdim Heydər Əliyevin ya-

nına. Öz təşəbbüsüm və seçicilərimin xahişi ilə getmişdim. Щямин вахтлар 

Нахчыванда «Шярг гапысы» вя «Советски Нахичеван» гязетляри чыхырды. Щямин 

гязетлярдя Даьлыг Гарабаь вя 20 Йанвар щаггында бяйанатлар вар иди. Bu 

hadisələri törədənlər ifşa olunurdu. Бурадаn Ябцлфяз Елчибяй Naxçıvandan 

xahiş etmişdi ki,  щямин гязетлярдян 600 дяня эюндярин Bakıya. Onlar da  

bunu gюндярибляр. Siz həmin qəzetləri büküb bir küncə atmısınız. Həmin 

qəzetlərin  бурада йайылмамасынын башлыъа сябябkarı  Сизсиниз, Siz Иса 

Гямбяр. Heydər Əliyevin tapşırığı ilə mян эялдим Ябцлфяз Elçibəyin  йанына 

və дедим: Сиз гязет тяляб етмисиниз, ня цчцн бунлар yayılmayıb, пайлан-
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майыб? O mənə dеди ki, мян эюстяриш вермишдим пайлансын, bu saat 

öyrənərəm. Öz otağına girdi. Иса Гямбяр вя мцхалифятчилярин дя бир-икиси эетди 

onun  йанына. Siz və Rəhim Qazıyev ona təzyiq etdiniz. Ондан сонра 

Ябцлфяз деди ки, буну биз эениш мцзакиряйя гоймалыйыг, сонра буну пайлайа 

билярик. Бир щалда ки, орда Азярбайъанын хейриня fikir söylənmişdir, Даьлыг 

Гарабаь, Йанвар щадисяляри, xalqımıza тяъавцзlər  щаггында мясяля вар иди, 

нийя разы олмадын ki,  щямин гязетляр пайлансын,  Азярбайъанын щяр йериндя 

мялум олсун?  Sən 20 Йанвар щадисяляриндя эедиб евдя отуруб чай ичирдин, 

aмма ъамаат кцчялярдя ганына гялтан олurdu. Эянъя щадисяляриндя də 

günahkar idin, тез гачдын щакимиййятдян. Рящмятлик Исмайыл Шыхлынын дедийи 

кими, Йусиф Сярраъ ойуну ойнамаг истяйирдин. Баш тутмады. Нийя ял 

чякмирсян? Неъя олур ки,  Примаков Сизи тярифляйирди? Азярбайъаны ган 

апарырды, амма Примаков Сизи тярифляйирди ки, чох габилиййятли адамдыр. 

Дейясян, хорузун гуйруьу эюрсянир. Иса Гямбяр, bясдир, ял чякин. Щеч 

олмаса Мцсават Партийасынын адыны корлама! Onu da  hюрмятдян салдын .  

Яли Кяримов, мян сяня бир-ики дяфя аьсаггал кими дедим ки, ъа-

вансан, эяляъяйин вар, эял зярярин йарысындан гайыт! Мян йеня дейирям: 

бу йолу эетмяйин. Нятиъядя эюряъяксиниз ки, юзцнцз дя итирмисиниз, 

халгымыз да итирибдир. Мян мцхалифятдя оланлара, цмумиййятля, 

щюкумятимизя, дювлятимизя гаршы эедянляря мцраъият едирям, эялин бу 

йолдан ял чякин! Бундан сонра цмуми ишин хейриня ишляйin. Бцтцн мятбуат 

ишчиляриня мцраъият едирям, эялин щеч олмаса, юз сящвимизи юзцмцз 

дцзялдяк. Юзцмцзц дцнйада биабыр етмяйяк, мцстягиллийимизи ялдян 

вермяйяк. Щай-кцй галдыранда башгаларынын бизя тяъавцз етмяк имканы 

йараныр. Бунун гаршысы алынмалыдыр. Саь олун.  
   

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 321, 36-cı cild,  2 may  2000-ci  

il,  

səh., 28-30. 

 

İNZIBATI XƏTALAR HAQQINDA 
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Щ.Мирзяйев. Hörmətli sədr! Мяним йалныз биръя ифадя щаггында 

сюзцм вар. Бурада 25-ъи маддядя инзибати тянбещ нювляриня хябярдарлыг 

нювц дя дахил едилир. Сонра хябярдарлыг 26-ъы маддядя айрыъа маддя кими 

дя верилир. 26-ъы маддядя йазылыр ки, хябярдарлыг йазылы шякилдя верилир. Мян еля 

билирям ки, бурада дягигляшдирмя апармаг лазымдыр. Йа шифащи сюзц йазылсын, 

йа да бу мясяляни бир дя фикирляшмяк лазымдыр. Диггятинизя эюря саь олун.  
 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 226,  36-cı cild, 19  may 2000-ci 

il,  

səh.,  405. 

MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Мян бу эцн 

цряк аьрысы иля сюзцмц демяк истяйирям. Яввяла, мцхалифят 

нцмайяндяляриня мцраъият едирям. İndi siz папаьынызы бир аз да уъа 

гойун. Авропа Шурасына gedən ермяниляри щцгугшцнаслар дярщал гябул 

елядиляр., амма сизин дырнагарасы кюмяйиниз, тяблиьатыныз, вердийиниз 

мялуматлар сайясиндя щялялик Азярбайъанын иши дайаныб. Папаьынызы 

габаьыныза гойун, бир аз йахшы фикирляшин. Сиз Азярбайъан вятяндашысыныз, 

бу торпагда бюйцмцсцнцз. Кимя хидмят елядиyiниzi bilirsinizmi? Siz ya 

билярякдян, йа да билмяйярякдян дцшмянляримизин çaldığı  щаваyа 

ойнайырsınız. Siz  bу мясяляни  yaxşı юлчцн, бичин. 

Ябцлфяз Елчибяй дейир ки, мян nə Америка демократийасына, nə də  

Щейдяр Ялийевin  нефт мафийасына söykənən deyiləm. Щюрмятли Ябцлфяз 

мцяллим, ня олар, зийан йохдур, папаьыны габаьына гой, йахшы-yaxşı фикир-

ляш. Сиз ахы, Азярбайъана щеч ня елямямисиниз. Сиз индийя гядяр 

мящкямя гаршысында олмалыйдыныз. Qayda belədir ki,  gями батанда 

капитан da  эями иля бир йердя батmalıdır.  Aмма Сиз Азярбайъаны  dar 

gündə гойуб гачдыныз. Инди архайын вахтда  црякдолусу аьзыныза эяляни 

данышырсыныз. Лачын коридоруну  Siz ачдыныз və bununla  дцшмянляря 

кюмяк елядиниз.  İнди дя Азярбайъан халгы адындан мцхалифят кими 
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данышырсыныз. Сизя шяраит йаратдылар, toxunmadılar амма Сиз о шяраитдян 

истифадя елямядиниз.  

Иса Гямбяр, цряк долусу данышырсан, амма йахшы-yaxşı бах, yaxşı-

yaxşı fikirləş, gör  сян Азярбайъан цчцн, Azərbaycan xalqı üçün  ня 

писликляр елямисян! Азярбайъан халгынын бу вязиййятя дцшмясинин 

эцнащкары əsasən сизсиниз. Сизи яфв елядиляр,  günahlarınızı bağışladılar, 

эяряк Siz  нятиъя чыхарайдыныз. Yadınızdadırsa Ayaz Мцтяллибовун 

президентлийи дюврцндя бу залда щай-кцй дцшмцшдц, torpaqlarımız əldən 

gedirdi.  Мцтяллибов isə bu зала эялмирди. Мцхалифятчиляр дя сорушурдулар 

ки, о нийя эялмир?  O zaman  mян bu zalda ayağa дуруб дедим ки, əgər 

gəlmirsə эцндялийи дяйишин, президент Мцтяллибовун истефасыны qoyun. Бу, 

сизин эюзцнцзцн гаршысында олуб ki, İsa Qəmbər! İndi sizin adamlar  

Мяммядямин Рясулзадя иля бирликдя Мцтяллибовун да шяклиni  эюйя 

галdırırlar. Иса Гямбяр! Фактларыныз о гядярдир ки, onları  дейиб гуртармаг 

олмур. 

Инди башга бир факты дейирям. Йадыныздадырмы, Сиз Али Советин сядри 

идиниз, гачгынлары тямсил едян аьсаггаллар 15 nəfər  сизин йаныныза 

эялмишди. Mən də onların içində idim. Республиканын аьыр вязиййяти иди. 

Сиз бизи гябул елямядиниз, саатларла гапыда эюзлятдириб ичяридя чай 

ичдиниз.  Бизи Тамерлан Гарайевин йанына эюндярдиниз, мян дедим ки, биз 

онун йанына эетмирик, еля бу ишляри тюрядянлярин бири дя Тамерландыр. 

Əgər siz  qачгынларын, Гарабаьын, Азярбайъан халгынын гейдиня галан 

олсайдыныз, о адамлары  qəbul edərdiniz, geri гайтармаздыныз. O zaman 

Qaçqınlar Komitəsinin sədri Иршад Ялийев дя орадайды. О адамларын 

щамысы  indi дурур, şahiddirlər. Радиода, телевизийада Кялбяъярin, Лачынın 

ишьалы, Хоъалы щадисяси иля баьлы о гядяр мялуматлар эедир. Ня цчцн 

щцгуг-мцщафизя органлары бу мясяляни галдырмырлар? Яэяр бу мясяляляр 

галдырылсаydı, diqqətlə araşdırılsaydı, indi Siz  бурада йох идиниз. Сизя 

Республиканын президенти мющтярям Щейдяр Ялийев бу гядяр кюмяк 

еляйиб, сиз дя ондан истифадя едирсиниз. Ял чякин, ня вахта гядяр 

Азярбайъаны айаг алтына веряъяксиниз? Еляъя дя Илйас Исмайылов вя 

башгалары. Бясдирин, щеч олмаса, зийанын йарысындан гайыдын, йериниздя 

отурун. Щцгуг-мцщафизя органлары бу ишя йенидян бахмалыдыр. Айры-айры 
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шяхсляря эцзяштя эетмяк олар, амма дювлятя, халга, республикайа 

хяйанят едянlərə güzəşt olmaz. Məncə  инди дя республиканы хариъдя 

биабыр еляйян адамларын  əməlinə, tutduğu yola йенидян бахылмалыдыр. 

Diqqətinizə görə sağ olun ! 

 

Birinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 229 , 36-cı cild, 30  may 2000-ci 

il,  

səh., 609-611. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MILLI MƏCLISINƏ  

SEÇKILƏR HAQQINDA 

 
Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян билмяк 

истяйирям, мцхалифят партийасынын нцмайяндяляри Азярбайъан 
Конститусийасыны гябул еляйир, йа йох? Онларын дедийи иля щярякят елясяк, 
Конститусийанын 25-ъи, 56-ъы, 109-ъу маддяляри позулур. Она эюря дя щеч 
бир хариъи тяшкилат бизя демир ки, Конститусийаnызы позун, бизим ряйимизя 
уйьун гярар верин, 19-ъу, 20-ъи маддяляр diqqətlə baxılmalıdır. Щеч кясин  

щцгугу ялиндян алынмалы дейил. Бу щцгугу партийаларын ихтийарына да веря 
билмярик, Мяркязи Сечки Комиссийасы щаггында гануну гябул едяндя 
сящвя йол вермишик, эцзяштя эетмишик. Щяр даирядя, щяр мянтягядя ися 
буну едя билмярик. Даиря иля мянтягя сечки комиссийасы бирляшяъяк, сечкини 
позаъаг. Бурада щяр икиси сяся гойулмалыдыр. Biz məsələni  bу шякилдя  
гойа билмярик. Бунлар бизим Конститусийамыза, сечки щаггында гануна 
уйьун дейил. Мцбащися доьурмасын дейя, мян тяклиф едирям, 19-ъу və  20-
ъи маддяляр айры-айрыlıqda  сяся гойулсун. Sağ olun ! 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 339,  38-ci cild,  3 iyul 2000-ci  
il, 
səh., 10. 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MILLI MƏCLISINƏ  

SEÇKILƏR HAQQINDA 

 
Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри, мяним фикрими 

Мцбариз мцяллим деди. Мян она бир ялавя етмяк истяйирям. Яввяла, ора 
щядд гойулмасын. Цч вякил аздыр. Мян  бу просеслярдя чох иштирак етмишям 
və  билирям. Vəkillərin bири даирядя олаъаг, о бириляр ися щеч эялиб-эетмяйя 
вахт тапмайаъаглар. Еля билирям ки, ора цч щядди аздыр. 48-ъи маддянин 14-
ъц бяндиндя йазылыр ки, даирядя бир намизяд галарса, онда о сечкийя 
бурахылмыр. Байаг Фяттащ мцяллим дя деди, мян дя тякрар едирям ки,бу 
дягиг дейил. Ола билсин ки, о бириляр бахыб эюряъякляр ki,  бир няфяр галыб, o 
zaman юз намизядликлярини кюнцллц эери эютцряъякляр. Мян бу маддянин 
ялейщиняйям. Яэяр намизяд юз намизядлийини эери эютцрцрся, буна щеч  bir 
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мяъбуриййят йохдурса, орада сечкинин кечирилмяси  лазымдыр. Диггятинизя 
эюря саь олун. 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 339,  38-ci cild,  3 iyul 2000-ci  
il,        
səh., 64. 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MILLI MƏCLISINƏ  

SEÇKILƏR HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Мяним гейдим 50-ъи маддянин 2-ъи бяндиня аиддир. 

Бурада тяшвигат формаларындан сющбят эедир və gюстярилир ки, сечки 

комиссийасынын бина вя отагларынын хариъиндя йерляшдирилмиш сечкигабаьы 

тяшвигат, чап материаллары сясвермя эцнц дя яввялки йерляриндя 

сахланылсын. Бу йахшыдыр, чцнки бир сыра чятинликлярин гаршысыны алыр. Амма 

бурада йеня дя цмумилик вар. О тяшвигат формасы конкрет сечки эедян 

йердя олмалыдыр. Бязян сечиъи эялир, amma  билмир ки, кимя сяс версин. 

Намизядлярин платформалары иля о таныш олмалыдыр. Ola bilsin ki, o əввялъя 

bunlarla  таныш олмайыб, телевизийада ешитмяйиб, бирдян- биря  сяс 

вермяйя эялиб . Онлар кянарда бир йердя олса, щамынын она бахмаг 

имканы олар вя seçici биляр ki,  кимя сяс вермяк лазымдыр. Онун сечки 

отаьында олмасы барядя бир гядяр дягигляшдирмя эется, даща йахшы олар. 

Хариъдя ися цмуми анлайышдыр. Бинанын хариъиндями, йохса кянарындамы, 

бунлар бир гядяр дягиг дейил. Хащиш едирям о  мясяляйя бир дя бахылсын. 

Саь олун 

 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol № 339,  38-ci cild,  3 iyul 2000-ci  

il, 

səh., 70-71. 
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YER ADLARI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Hörmətli millət vəkilləri! Мян Топонимийа комиссийа-

сынын цзвцйям, bu məsələnin мцзакиряsinдя дя олмушам. Бурада йазы-

ланлар щамысы тарих, ъоьрафиya və  дил бахымындан гайдасындадыр, дягигдир. 

Игтисадчылар бунун щамысына ряй верибляр. Бурада ики гцсур эедибдир. Мян 

щямин гцсурлары демяк истяйирям. Бири одур ки, Аьдаш району цзря 

адларда чохлу орфографик сящвляр вар. Bu  dцзялян шейдир. Амма бир ъидди 

мясяля щагда демяк истяйирям. Топонимийа комиссийасында биз башга 

шей демишик, бурада башга шей эедибдир. Истяйирям ону дейям. Сийязян 

району цзря йазыlıр: « Ярзикцс кянд инзибати ярази ващиди тяркибиндяки 

Йаныг Алайаз кянди Йухары Яляз кянди адландырылсын ». Орада 

komissiyada  бир гядяр мцбащися доьду. Яксяриййят sənəddə  яввялки 

Алайаз формасынын галмасыны тяляб етди. Мян миллят вякилляриня мялумат 

вермяк истяйирям ки, Яляз вя Алайаз сюзц иля мян тядгигатчы кими 

марагланмышам.  Мяним доьулдуьум йер дя Дяряляйяз адланыр. Даь 

Яляйяз, Йухары Яляйяз, Йаны  Яляйяз,  бунларla мян 30 ил мцддятиндя 

арашдырмалар апармышам вя дилчилярин, тарихчилярин дедикляриндян беля 

нятиъя щасил олуб ки, дягиг мянасы  Дяря Оьузлары, Йухары Оьузлар 

демякдир, йяни оьуз сюзц иля баьлыдыр. Ала сюзц йцксяк мянасыны верир.  

Мясялян, ала эюлляр йухары эюлляр мянасында ишлянир.  Бир дя ел сюзц иля 

баьлы. Еля дилляр вар ки, орада « я »  щярфи йохдур, тяръцмялярдя буну  « a 

»   иля явяз едирляр.  Йухары Яляз олмаз. Мяня еля эялир ки, бурада сящв 

эедибдир. Яввялки Alayaz  формасы галмалыдыр, чцнки оьуз тайфалары иля 

баьлы мясялядир, buну орадан эютцрмяк гятиййян мцмкцн дейил. Мян 

бу фикирдяйям. Диггятинизя эюря саь олун  

 

 

Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 341,  38-ci cild, 5  iyul  2000-ci  

il, 
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səh.,  176. 
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MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI HAQQINDA 

 
Щ. Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян мцхалифят 

партийаларынын мювгейини писляйирям. Чцнки онларын мювгейи Азярбайъаны 
гаршыдурмайа эятирир. Тяклифим одур ки, ганунун 19-20-ъи маддяляриндя 
дяйишикликляр олсун. Йяни разылашдырма сющбяти гуртарсын. Башга бир 
тяклифим одур ки, комиссийаларда сяс чохлуьу нязяря алынсын. Депутатлар 
сяс чохлуьу иля комиссийада гануну гябул етсинляр.  

Мян мцхалифят нцмайяндяляриня хатырлатмаг истяйирям ки, онлар 
Конститусийанын 25-ъи маддясини позурлар. Маддяни гыса шякилдя охуйу-
рам: «Инсан вя вятяндаш щцгугларыны... сийаси мянсубиййятя эюря 
мящдудлашдырмаг гадаьандыр». Буну онлар йахшы билирляр, бяс ня цчцн 
дейирляр ки, мцтляг битяряфляря биз разылыг версяк, онлар цзв ола билярляр, 
разылыг вермясяк  йох. Ким онлара вя бизя щцгуг вериб ки, битяряфлярин 
щцгугларыны мящдудлашдыраг. Демяли, ганунумузу позуруг. Мян чох 
тяяъъцб едирям. АТЯТ бюйцк, йахшы və  демократик тяшкилатдыр. 
Дцнйада мяшщурдур, щамыйа вя бизя дя кюмяк едирəm deyir. Амма 
онун нцмайяндяляри билярякдянми, билмяйярякдянми мцхалифятин вердийи 
бу layihəni, бизим бу конститусийамызы позан бир гануну мцдафия едир. 
Мян буну баша дцшмцрям. Еля билирям ки, беля адамлар щаггында 
АТЯТ-dən мцяййян сорьу-суал апарılмалыдыр. Aрашдырма апармалыдыр ки, 

бу вязиййят беля олмасын. Мян онлара мцраъият едирям ки, бизим 
конститусийамызы мцдафия етсинляр, konstitusiyamıza hörmətlə 

yanaşsınlar. 

Сонра башга бир сюзцм дя вар, Муртуз мцяллим. Мян буну бир вятян-
даш, халгын бир нцмайяндяси, милли мяълисин депутаты кими дейирям. Nя 
гядяр ки, 20 Yанвар, Хоъалы, Кялбяъяр, Лачын, Эянъя щадисяляринин 
эцнащкарлары лайигли ъязаларыны алмайыблар, мцхалифят бир гядяр дя üstümüzə 

айаг алаъагдыр. Гардаш, саьлам мцхалифятин олмасы цчцн халг эюрмялидир ки, 
эцнащкарлар ъязасыны алдылар. Онларın ичярисиндя еляляри вар ки, щямин щадися-

лярдя эцнащкардырлар, иштиракчыдырлар. Онлар ъязаларыны алсайдылар  бу гядяр 
айаглары йер алмазды вя bizə мейдан охумаздылар.  Мян онлара мцраъият 
едирям, бясдир, зярярин йарысындан гайыдын. 10 ил хариъи юлкялярин, бизи истямя-
йянлярин щавасы иля ойнадыныз. Ял чякин! Мян бир вятяндаш кими Президентя 
мцраъият едирям. Бу мясялялярин гаршысыны алмаг цчцн эцнащкарларын 
мясяляси gündəmə qaldırılsın. Bu işlərə yenidən baxılması üçün 

prezidentimiz əlaqədar təşkilatlara  эюстяриш версин. Онда сяс-кцй 
кясиляъякдир, беля щай-кцй олмайаъагдыр, гаршыдурма олмайаъагдыр. 
Диггятинизя эюря саь олун.  
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Birinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 345,  38-ci cild,  21  iyul 2000-ci 
il,  
səh., 352-353. 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MILLI MƏCLISINƏ SƏDRIN,  

HESABLAYICI KOMISSIYANIN VƏ ÜZVLƏRIN SEÇILMƏSI 

HAQQINDA 

 

МИЛЛИ МЯЪЛИСИН ИЪЛАС САЛОНУ 

24 нойабр 2000-ъи ил 

 

С.Мирзяйев,  Милли Мяълис Апаратынын рящбяри.  

Щюрмятли депутатлар, ханымлар вя ъянаблар! Мян сизи Милли Мяълися 

сечилмяйиниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям! Азярбайъанын 

цмуммилли лидери олан Президентимиз Зати-алиляри, ъянаб Щейдяр Ялийевин 

мцдрик сийасяти нятиъясиндя юлкямиздя апарылан ислащатларын, щцгуги 

дювлят гуруъулуьунун, демократикляшмянин парлаг нятиъяси олараг икинъи 

Чаьырыш Милли Мяълис сечилмишдир вя бу эцн илк иъласына башлайыр.  

Милли Мяълисин дахили Низамнамясинин 2-ъи маддясиня эюря йени 

чаьырыш Милли Мяълисин илк иъласыны ян гоъаман депутат апармалыдыр. Бу 

шяряфли миссийа Милли Мяълисин депутаты, щюрмятли Щясян Мирзяйевя нясиб 

олуб. Хащиш едирям, Щясян мцяллим иъласа башлайасыныз.  

Милли Мяълисин гоъаман депутаты 

Щ.Мирзяйев сядрлик едир 

Сядрлик едян. Икинъи чаьырыш Азярбайъан Республикасынын илк 

сессийасыны ачыг елан едирям.  

(Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимни сяслянир) 

Сядрлик едян. Бир даща сизин щамынызы Азярбайъан Республикасы 

Милли Мяълисинин депутатлыьына сечилмяйиниз мцнасибятиля тябрик едирям, 

сизя ъансаьлыьы, уьурлар арзулайырам! 
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Милли Мяълисин дахили Низамнамясинин 2-ъи маддясиня ясасян, 

биринъи иъласда сечилян депутатларын сийащысы охунмалыдыр, щесаблайыъы 

комиссийа сечилмялидир, бир дя Милли Мяълисин сядри сечилмялидир.  

Иъазянизля, мян депутатларын сийащысыны охуйурам. Гайдайа эюря 

даиряляри дя охумалы олаъаьам. Вахт чох эется дя, эяряк баьышлайасыныз. 

1 сайлы Шярур-Сядяряк сечки даиряси – Талыбов Васиф Йусиф оьлу, 2 сайлы 

Шярур-Бабяк сечки даиряси – Худийев Низами Мянаф оьлу, 3 сайлы 

Нахчыван сечки даиряси- Ахундзадя Анар Сейран оьлу, 4 сайлы Бабяк-

Шащбуз сечки даиряси Ялирзайев Яли Гянбяряли оьлу, 5 сайлы Ъулфа-Ордубад 

сечки даиряси – Рящимзадя Вцгар Эянъяли оьлу, 6 сайлы Йасамал 1-ъи 

сечки даиряси – Мяммядова Эцлчющря Щцсейн гызы, 8 сайлы Йасамал-

Нясими сечки даиряси – Ящмядова Эцляр Микайыл гызы, 11 сайлы Хятаи сечки 

даиряси- Сейидов Сямяд Исмайыл оьлу, 12 сайлы Низами сечки даиряси-

Гурбанов Шамил Дцнйамалы оьлу, 13 сайлы Низами-Хятаи сечки даиряси – 

Тябризли Сирус Худадат оьлу, 14 сайлы Гарадаь сечки даиряси - Ибращимов 

Назим Щцсейн оьлу, 15 сайлы Сабунчу сечки даиряси-Йагубов Зялимхан 

Усуб оьлу, 16 сайлы Сабунчу-Сураханы сечки даиряси-Хялилов Сялащяддин 

Сядряддин оьлу, 17 сайлы Сабунчу-Язизбяйов сечки даиряси-Мяммядова 

Ясмятханым Бяйящмяд гызы, 18 сайлы Язизбяйов сечки даиряси-Ялийев 

Шаитдин Сярдар оьлу, 19 сайлы Сураханы биринъи сечки даиряси- 

Мяммядханов Анар Ъамали оьлу, 20 сайлы Сураханы икинъи сечки даиряси-

Ибращимбяйов Магсуд Мяммядибращим оьлу, 21 сайлы Бинягяди биринъи 

сечки даиряси-Ясядов Огтай Сабир оьлу, 22 сайлы Бинягяди икинъи сечки 

даиряси-Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу, 23 сайлы Бинягяди-Гарадаь сечки 

даиряси-Мусайев Мадяр Ялясэяр оьлу, 24 сайлы Няриманов биринъи сечки 

даиряси – Новрузов Самур Щясян оьлу, 25 сайлы Няриманов икинъи сечки 

даиряси-Аллащвердийев Ряфаел Ханяли оьлу, 26 сайлы Нясими биринъи сечки 

даиряси-Тимошенко Владимир Василйевич, 28 сайлы Сябаил сечки даиряси-

Аббасов Яли Мящяммяд оьлу, 29 сайлы Яли Байрамлы-Салйан сечки даиряси 

Фяттайев Мирмащмуд Миряли оьлу, 30 сайлы Йевлах сечки даиряси 

Аьамалыйев Фязаил Рящим оьлу, 31 сайлы Кяпяз сечки даиряси – Ябдцля-

зимов Наьы Кярим оьлу, 32 сайлы Низами сечки даиряси – Пянащова 

Амалийа Ялиш гызы, 33 сайлы Кяпяз-Низами сечки даиряси – Щаъыйев Асяф 

Щаъы оьлу, 34 сайлы Тяртяр-Йевлах-Аьдаш-Эюйчай сечки даиряси – Гяндилов 
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Бящруз Сейфяддин оьлу, 35 сайлы Лянкяран шящяр сечки даиряси – Шярифов 

Аьакярим Ширяли оьлу, 36 сайлы Лянкяран кянд сечки даиряси – Ряъябли 

Щади Муса оьлу, 37 сайлы Минэячевир сечки даиряси – Мирзязадя Айдын 

Бюйцккиши оьлу, 39 сайлы Сумгайыт икинъи сечки даиряси – Аловлу Хыдыр 

Биннят оьлу, 40 сайлы Сумгайыт цчцнъц сечки даиряси – Щцсейнли Тофиг 

Эцлмалы оьлу, 41 сайлы Шуша-Хоъалы-Хоъавянд-Тяртяр вя Кялбяъяр сечки 

даиряси – Мяммядов Елман Ъамал оьлу, 43 сайлы Шяки шящяр сечки 

даиряси – Ващабзадя Бяхтийар Мащмуд оьлу, 44 сайлы Шяки кянд-Гах 

сечки даиряси – Мащмудов Йагуб Микайыл оьлу, 45 сайлы Тяртяр-Кялбяъяр 

сечки даиряси – Ясэяров Шащлар Гачай оьлу, 46 сайлы сечки даиряси – 

Мющбалыйев Сяттар Сцлиддин оьлу, 47 сайлы Аьдам шящяр сечки даиряси – 

Ялийев Бяхтийар Щямзя оьлу, 48 сайлы Аьдам кянд сечки даиряси – 

Садыгов Бяхтийар Йусиф оьлу, 49 сайлы Аьдаш сечки даиряси – Сяфяров 

Сяттар Исмайыл оьлу, 50 сайлы Аьстафа сечки даиряси – Ъяфяров Низами Гулу 

оьлу, 52 сайлы Аьъабяди сечки даиряси – Щясянов Фяхряддин Яййуб оьлу, 

54 сайлы Балакян сечки даиряси – Асланова Рябиййя Нуруллащ гызы, 55 сайлы 

Бейляган сечки даиряси – Гулийев Новруз Мящяммяд оьлу, 57 сайлы 

Бярдя-Аьъабяди  сечки даиряси – Бахшялийева Эювщяр Бахшяли гызы, 58 

сайлы Билясувар сечки даиряси – Казымлы Ханщцсейн Щцсейнаьа оьлу, 59 

сайлы Газах сечки даиряси – Вякилов Вагиф Сямяд оьлу, 60 сайлы Гах-

Загатала сечки даиряси – Кяримли Азяр Шямшид оьлу, 61 сайлы Гябяля сечки 

даиряси – Щейдяров Фяттащ Сямяд оьлу, 62 сайлы Гобустан-Сийязян-Хызы  

сечки даиряси – Ханларова Зейняб Йящйа гызы, 63 сайлы Губа сечки даиряси 

– Бахышов Щцсейнаьа Ейнулла оьлу, 64 сайлы Губа-Дявячи сечки даиряси – 

Османов Щикмят Салещ оьлу, 66 сайлы Загатала-Балакян сечки даиряси – 

Рамазанов Щаъымяммяд Йусиф оьлу, 67 сайлы Зярдаб-Имишли сечки 

даиряси – Салащлы Сяййад Адил оьлу, 69 сайлы Исмайыллы сечки даиряси – 

Аббасов Мирмювсцм Камил оьлу, 70 сайлы Йардымлы-Масаллы сечки даиряси – 

Камалов Тапдыг Ъялал оьлу, 71 сайлы Кялбяъяр-Лачын сечки даиряси – 

Тящмязов Елбрус Щалай оьлу, 72 сайлы Кцрдямир сечки даиряси – Ъябийев 

Ризван Исрафил оьлу, 73 сайлы Эядябяй сечки даиряси – Гулийев Низами Йусиф 

оьлу, 74 сайлы Эоранбой-Нафталан сечки даиряси – Щаъыйева  Эцлтякин Йу-

нис гызы, 75 сайлы Эюйчай сечки даиряси – Рзайев Анар Рясул оьлу, 76 сайлы 

Лерик-Лянкяран сечки даиряси – Гянбяров Мири Ящяд оьлу, 77 сайлы Масаллы 
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шящяр сечки даиряси – Абийев Ящяд Микайыл оьлу, 78 сайлы Масаллы кянд-

Лянкяран  сечки даиряси – Язизов Вясадят Яли оьлу, 79 сайлы Нефтчала-Сал-

йан сечки даиряси – Рящимзадя Ариф Гафар оьлу, 80 сайлы Оьуз-Шяки-

Гябяля сечки даиряси – Гящряманов Елдар Явяз оьлу, 81 сайлы Саатлы 

сечки даиряси – Ялийев Ъялал Ялирза оьлу, 82 сайлы Сабирабад сечки даиряси 

– Гафаров Ряфаел Ибращим оьлу, 83 сайлы Сабирабад-Саатлы сечки даиряси – 

Щцсейнов Ъащанэир Щцсейн оьлу, 84 сайлы Салйан сечки даиряси – 

Аьаларов Рцфят Нуряддин оьлу, 85 сайлы Самух-Шямкир-Эоранбой сечки 

даиряси – Ялясэяров Халис Яляс оьлу, 86 сайлы Зянэилан-Губадлы сечки 

даиряси – Исмайылов Имамверди Ибиш оьлу, 87 сайлы Товуз шящяр сечки 

даиряси – Зейналов Закир Ялихан оьлу, 88 сайлы Товуз кянд-Эядябяй сечки 

даиряси – Исайев Ибращим Мирзя оьлу, 89 сайлы Уъар сечки даиряси – 

Мяммядов Елтон Арзуман оьлу, 90 сайлы Фцзули сечки даиряси – 

Мурадова Бащар Явяз гызы, 91 сайлы Ханлар-Дашкясян сечки даиряси – 

Ялийев Йашар Тофиг оьлу, 92 сайлы Хачмаз сечки даиряси – Юмяров Исмайыл 

Аббас оьлу, 93 сайлы Хачмаз-Дявячи сечки даиряси – Сцлейманов Тащир 

Сцлейман оьлу, 95 сайлы Ъябрайыл-Фцзули сечки даиряси – Ялийев Кярям 

Гара оьлу, 96 сайлы Ъялилабад сечки даиряси – Щцсейнов Яли Мящяммяд 

оьлу, 97 сайлы Ъялилабад кянд сечки даиряси – Казымов Мирказым 

Мящяммяд оьлу, 98 сайлы Шамахы-Аьсу сечки даиряси – Яййубов Ширзад 

Шащбаз оьлу, 100 сайлы Шямкир кянд сечки даиряси – Гурбанлы Мцбариз 

Гящряман оьлу. Ващид чохмандатлы сечки даиряси цзря: Йени Азярбайъан 

Партийасындан: Ялийев Илщам Щейдяр оьлу, Ящмядов Яли Ъавад оьлу, 

Новрузов Сийавуш Дцнйамалы оьлу, Ялясэяров Муртуз Няъяф оьлу, 

Забелин Михаил Йурйевич, Манафова Асйа Сярдар гызы, Ибращимов Елдар 

Рза оьлу, Гаралов Защид Ибращим оьлу, Кяримов Кярим Щаъыхан оьлу, 

Ясэяров Аьабяй Мяммяд оьлу, Имамвердийев Судеиф Бяшир оьлу, 

Щясянова Мялащят Ибращим гызы, Гулийев Муса Иса оьлу, Ясэяров Зийафят 

Аббас оьлу, Мусайев Муса Щязи оьлу, Софийева Айнур Мяммядиййя 

гызы, Азярбайъан Халг Ъябщяси Партийасындан: Кяримов Яли Ямирщцсейн 

оьлу, Ялийев Гуламщцсейн Сурхай оьлу, Моллазадя Асим Назим оьлу, 

Щясянов Ъямил Поладхан оьлу, Вятяндаш Щямряйлийи Партийасындан: 

Рцстямханлы Сабир Худу оьлу, Ибращимли Фязаил Фейруз оьлу, Щцсейнов 

Ряфаел Баба оьлу, Азярбайъан Коммунист Партийасындан: Ящмядов 
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Рамиз Щашым оьлу, Гурбанов Рауф Мцслцм оьлу. Сийащыны охудум. 

Мяня верилян мялумата эюря щазырда сессийанын ишиндя 101 няфяр депутат 

иштирак едир. Йетярсай вардыр, Мяълис сялащиййятлидир.  

Инди Милли Мяълисин Щесаблайыъы комиссийасыны сечмялийик. Мян Щесаб-

лайыъы комиссийанын тяркибиня ашаьыдакы депутатларын сечилмясини тяклиф 

едирям: Ящмядова Эцляр Микайыл гызы, Щцсейнов Ъащанэир Щцсейн оьлу, 

Щцсейнов Ряфаел Баба оьлу, Казымлы Ханщцсейн Щцсейнаьа оьлу, Гули-

йев Муса Иса оьлу, Гулийев Новруз Мящяммяд оьлу, Ряъябли Щады Муса 

оьлу. Адларыны охудуьум бу депутатлары мян Щесаблайыъы комиссийасынын 

цзвлцйцня тяклиф едирям. Намизядляри бцтювлцкдя дя, тяк-тяк дя сяся 

гоймаг олар.  

Йердян. Бцтювлцкдя сяся гойулсун.  

Сядрлик едян. Бцтювлцкдя сяся гойаъаьам. Хащиш едирям, 

гейдиййатдан кечин.  

 Гейдиййат      (саат 12.26 дяг.) 

 Иштирак едир      98 

 Йетярсай      83 

98 няфяр. Йетярсай вардыр. Щесаблайыъы комиссийанын тяркибини сяся 

гойурам. Хащиш едирям, мцнасибятинизи билдирин.  

Сясвермянин нятиъяляри    (саат 12.28 дяг.) 

Лещиня       90 

Ялейщиня       0 

Битяряф       0 

Сяс вермяди      0 

Иштирак едир       90 

Нятиъя: гябул едилди. 

Гябул олунду. Лещиня 90 няфяр, ялейщиня йохдур, битяряф йохдур, 

сяс вермяйян йохдур. Амма депутат залдадырса, мцтляг сяс 

вермялидир. Йа лещиня, йа ялейщиня, йа да битяряф олмалыдыр. Хащиш едирям, 

эяляъякдя щамы буну нязяря алсын.  

Щесаблайыъы комиссийанын цзвляри кянардакы отаьа кечиб комисси-

йанын сядрини вя катибини сечсинляр.  
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Инди ися Азярбайъан республикасы Милли Мяълисинин сядринин сечкисиня 

башлайырыг. Сечкилярдя гялябя газанмыш Йени Азярбайъан Партийасы 

адындан тяклиф вермяк цчцн Яли Ящмядова сюз верилир. 

Я.Ящмядов. Щяр шейдян яввял, изн верин, халгымызын, 

сечиъиляримизин бюйцк етимадыны газандыьыныза, депутат ады алдыьыныза 

эюря  сизин щамынызы бу трибунадан тябрик едим, дювлятчилийимизин инкишафы, 

Азярбайъанымызын тяряггиси вя чичяклянмяси наминя сизин щамыныза 

ъансаьлыьы вя сямяряли  фяалиййят арзулайым.  

Парламент сечкиляри архада галыбдыр. Халгымызын вя сечиъилярин 

етимадыны газанараг Милли Мяълися сечилмиш депутатлар бу эцн юзляринин 

илк иъласына топлашыблар. Фяалиййяти ХХЫ ясрин 5 илиня тясадцф едяъяк 

Азярбайъан республикасы Милли Мяълисинин гаршысында юлкямиздя 

демократийаны инкишаф етдирмяк, игтисади-сосиал ислащатларын, щяйатымызын 

бцтцн сащяляриндя мцшащидя етдийимиз йениляшмянин щцгуги базасыны 

йаратмаг кими чох тарихи вя шяряфли вязифя дурур. Эцман едирям ки, 

халгымызын вя сечиъилярин етимадыны газанмыш щяр бир депутат бу шяряфли 

вязифянин ющдясиндян эяляъяк вя миллят вякили адыны доьрулда биляъякдир.  

Щюрмятли депутатлар! 

Азярбайъан республикасы Милли Мяълисиня кечирилмиш сечкилярдя Йени 

Азярбайъан Партийасы сечиъилярин  бюйцк яксяриййятинин ряьбятини газаныб 

вя онун нцмайяндяляри Милли Мяълисдя чохлуг тяшкил едир. Биз беля щесаб 

едирик вя бунунла ифтихар щисси кечиририк ки, сечиъилярин бюйцк яксяриййяти, 

юлкямизин вятяндашларынын яксяр щиссяси Йени Азярбайъан партийасына вя 

онун намизядляриня сяс вермякля Милли Мяълисдя партийамызын парламент 

чохлуьуну тямин етмишдир.  

Йени Азярбайъан Партийасы щямишя халгын етимадыны уъа тутубдур. 

Эцман едирям ки, Йени Азярбайъан Партийасынын халгын мандатыны ялдя 

етмиш щяр бир цзвц дя бу етимады уъа тутаъагдыр.  

Нойабрын 5-дя кечирилмиш Парламент сечкиляри Азярбайъан ъямиййя-

тиндя щямишя бизим фяхр етдийимиз реаллыьы да якс етдирди. Бу реаллыг да он-

дан ибарятдир ки, Азярбайъан халгынын бюйцк яксяриййятиЙени 

Азярбапйъан Партийасынын сядриня Азярбайъан Республикасынын 

Президентиня щямишя бюйцк етимад, ещтирам эюстярмиш, ону 
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дястяклямишдир. Индики сечкилярдя биз бу ещтирамын, етимадын вя дястяйин 

бир даща шащиди олдуг.  

Мян эцман едирям ки, нойабрын 5-дя Йени Азярбайъан 

Партийасына сяс верян щяр бир сечиъи, юлкямизин вятяндашы, сюзцн щягиги 

мянасында, Йени Азярбайъан Партийасынын сядри Щейдяр Ялийевя сяс 

верибдир.  

Йени Азярбайъан Партийасына вя онун намизядляриня сяс верянляр, 

илк нювбядя, Щейдяр Ялийевин рящбярлийи, мцдриклийи вя гятиййяти 

сайясиндя Азярбайъанда гярарлашан иътимаи-сийаси сабитлийя, 

демократийайа, инсан азадлыгларынын горунмасына, бящрясини эцндян 

эцня даща чох щисс етдийимиз игтисади ислащатлара, республикамызын 

бейнялхалг нцфузунун артмасына, йцксялмясиня сяс вермишдир. Бу, Йени 

Азярбайъан Партийасынын сядриня цмумхалг етимадынын, мящяббятинин 

бариз тязащцрцдцр. Мян беля щесаб едирям ки, Йени Азярбайъан 

Партийасынын депутат мандаты газанмыш щяр бир цзвц партийамызын 

сядриня эюстярилян бу етимады щямишя уъа тутаъаг вя партийанын цзвц, 

депутат кими бу етимадын даим доьрулмасына чалышаъаг, вар гцввясини 

сярф едяъякдир.  

Щюрмятли депутатлар! 

Бу эцн парламентин илк иъласында Милли Мяълисин сядри сечилмялидир. 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя парламент чохлуьуну 

тяшкил едян Йени Азярбайъан Партийасы Милли Мяълисин сядри вязифясиня юз 

намизядини иряли сцрмяйи гярара алмышдыр. Милли Мяълисдя тямсил олунан 

Йени Азярбайъан Партийасынын парламент чохлуьунун йекдил ряйини сизя 

чатдырараг, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядри вязифясиня 

Йени Азярбайъан Партийасынын цзвц, бу партийанын сядр мцавини, депутат 

Муртуз Няъяф оьлу Ялясэяровун намизядлийини тяклиф едирям.  

Эцман едирям ки, Муртуз Ялясэяровун щяйаты, фяалиййяти бу салонда 

отуранларын щяр бириня йахшы танышдыр. Ейни заманда, юлкямизин иътимаиййяти, 

Азярбайъан ъямиййяти дя Муртуз Ялясэяровун фяалиййяти вя хидмятляри щаг-

гында кифайят гядяр мялумата маликдир. Бунунла йанашы мян Йени 

Азярбайъан Партийасынын парламент чохлуьунун иряли сцрдцйц тяклифин яда-

лятли вя ясаслы олдуьуну бир даща тясдиглямякдян ютрц Муртуз Ялясэяровун 
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фяалиййятинин вя хидмятляринин бязи мягамларыны сизя чатдырмаьы да лазым 

билирям.  

Муртуз Ялясэяров 1928-ъи илдя Эянъя шящяриндя анадан 

олмушдур. О, 1956-ъы илдя Бакы Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясини 

битирмишдир. 1950-1953-ъц иллярдя Москвада Елмляр Академийасынын 

Щцгуг вя Фялсяфя Институтунун аспирантурасында охумуш, вахтындан 

яввял намизядлик диссертасийасы мцдафия едяряк щцгуг елмляри намизяди 

алимлик дяряъяси алмышдыр. 1954-ъц илдян Бакы Дювлят Университетиндя, - о 

вахт Азярбайъан Дювлят Университети адланырды, - фяалиййятя башламыш, 

1965-ъи илдян Университетин дювлят Щцгугу кафедрасына рящбярлик 

етмишдир. 1968-ъи илдя диссертасийа мцдафия едяряк щцгуг елмляри 

доктору алимлик дяряъяси, 1969-ъу илдя ися профессор елми Ады алмышдыр. 

1993-ъц илдян 1996-ъы иля гядяр Бакы Дювлят Университетинин ректору 

вязифясиндя чалышмышдыр.  

Муртуз Ялясэяров 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян онларъа 

монографийанын вя дярслийин мцяллифидир. О, бир чох щцгуг комиссийала-

рынын, ассосиасийаларын цзвцдцр. Азярбайъанда бир сыра ганунларын ишляниб 

щазырланмасында вя гябул олунмасында йахындан иштирак етмишдир, о 

ъцмлядян 1995-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыны 

щазырлайан дювлят комиссийасынын ишиндя йахындан иштирак етмишдир. 1995-

ъи илдя Милли Мяълисин депутаты сечилмиш, 1996-ъы илдян ися парламентя 

сядрлик етмишдир. Муртуз Ялясэяров елм вя тящсил сащясиндя хидмятляриня 

вя  дювлятчилик ишиндя хидмятляриня эюря Азярбайъан Республикасынын Ян 

али дювлят мцкафатына – «Истиглал» ордениня лайиг эюрцлмцшдцр. 1996-ъы 

илдян Муртуз Ялясэяровун рящбярлийи алтында Милли Мяълисин ишиндя щям 

кямиййят, щям дя кейфиййят дяйишикликляри баш вермишдир. Щяр шейдян 

яввял парламентин ганунвериъилик вя ганунйаратма фяалиййяти даща 

йцксяк пилляйя галхмыш, Азярбайъанда щяйата кечирилян ислащатларын 

щцгуги механизми йарадылмыш вя тякмилляшдирилмиш, бунунла ялагядар 

йцзлярля ганун вя ганунвериъилик актлары гябул олунмушдур.  

Бу илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин юлкямизин 

иътимаи-сийаси щяйатында да фяалиййяти сямяряли олмушдур. Милли Мяълис вя 

онун депутатлары юлкямиздя ъяряйан едян просесляря чох фяал нцфуз 

етмиш, Азярбайъан парламенти демократийанын, плцрализмин инкишафына 
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ряваъ вермиш, юлкямиздя мцхтялиf сийаси гцввялярин сийаси идейаларынын, 

фикирляринин бящсляшдирилмясинин чох сямяряли вя сивил бир мейданына 

чевирмишдир.  

Муртуз Ялясэяровун рящбярлийи дюврцндя Азярбайъан 

Республикасы Милли Мяълисинин бейнялхалг нцфузу  да ящямиййятли 

дяряъядя артмыш, парламентлярарасы ялагяляр нязярячарпаъаг дяряъядя 

эенишлянмишдир. Азярбайъанын бейнялхалг алямдя нцфузунун 

артмасында парламент цзвляринин фяалиййяти сямяряли олмушдур. Хцсусиля 

дя, Азярбайъан Республикасынын Авропа халглары аилясиня гошулмасында, 

Авропа Шурасына гябул олунмасы просесиндя, чох эярэин вя бязян 

манеялярля гаршылашан просесин диалога чеврилмясиндя Милли Мяълис 

сямяряли фяалиййят эюстярмишдир.  

4 ил ярзиндя Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасынын 

иъласында иштирак едян депутатларымызын сямяряли, эярэин фяалиййяти, 

Азярбайъан Республикасынын Президенти мющтярям Щейдяр Ялийевин 

уьурлу сийасяти нятиъясиндя, юлкямиздя демократийанын инкишаф етмяси вя 

инсан щагларынын горунмасы сайясиндя республикамызын Авропа Шурасына 

дахил олмасы щаггында алынан дявятин реаллыьа чеврилмясиндя Милли Мяълис 

цзяриня дцшян вязифялярин ющдясиндян эяля билмишдир. 

Беляликля, садаланан бу гыса сяъиййяляр вя фактлар 1996-ъы илдян 

Муртуз Ялясэяровун Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня 

сямяряли рящбярлик етдийини сцбута йетирир. Бцтцн бунлары демякля, биз – 

Йени Азярбайъан Партийасынын парламент корпусу Муртуз Ялясэяровун 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сядр сечилмясини ваъиб вя 

ядалятли щесаб едирик. Бу тяклифимизи иряли сцрмякля бцтцн парламент 

цзвлярини буну дястяклямяйя, Муртуз Ялясэяровун Азярбайъан 

Республикасы Милли Мяълисинин сядри вязифясиня сечилмясиня сяс вермяйя 

чаьырырыг.  

Диггятинизя эюря саь олун.  

Сядрлик едян. Башга тяклиф вармы? Йохдур. Демяли, Милли Мяълисин 

сядри вязифясиня йалныз бир няфярин – Муртуз Ялясэяровун намизядлийи 

эюстярилди. Мян истярдим ки, Муртуз мцяллим юз фикрини билдирсин.  

М.Ялясэяров. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси сядри 

вязифясиня намизяд. 
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Щюрмятли депутатлар! Ханымлар вя ъянаблар!  

Иъазя верин, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядри вязифя-

синя намизядлийими иряли сцрмцш депутат щямкарларыма сямими гялбдян 

миннятдарлыьымы билдирим. Щамынызы ямин едирям ки, яэяр Милли Мяълис 

мяня етимад эюстярирся, бу шяряфли вязифянинин лайигинъя йериня 

йетирилмяси, дцнйа шющрятли цмуммилли лидеримиз, Йени Азярбайъан 

Партийасынын сядри, мющтярям Президентимиз Щейдяр Ялийевин мцдрик 

рящбярлийи иля Азярбайъан Республикасынын габагъыл дцнйа дювлятляри 

сырасына чыхарылмасы цчцн бцтцн гцввя вя баъарыьымы сярф едяъяйям.  

Щюрмятли депутатлар!  

Биринъи чаьырыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси артыг тарихя 

чеврилмишдир. Нойабрын 5-дя юлкямиздя демократик шяраитдя кечирилян 

азад вя ядалятли сечкиляр нятиъясиндя формалашмыш икинъи чаьырыш 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси юз ишиня башламышдыр. Бу 

мцнасибятля, иъазя верин, мян дя икинъи чаьырыш Милли Мяълися сечилмиш 

бцтцн депутатлары црякдян тябрик едим вя онлара юз ишляриндя бюйцк 

уьурлар арзулайым.  

Мян гысаъа олараг сизя республикамызын ганунвериъилик органынын 

сон 5 илдяки фяалиййяти барядя мялумат вермяк вя парламентин 

гаршысында дуран вязифяляр щаггында юз мцлащизялярими билдирмяк 

истяйирям.  

Азярбайъан дювлятчилийинин мемары Щейдяр Ялийевин рящбярлик етдийи 

комиссийа тяряфиндян щазырланмыш, 1995-ъи ил нойабрын 12-дя цмумхалг 

сясвермяси иля гябул едилмиш Мцстягил Азярбайъан Республикасынын 

Конститусийасы вя демократик ясасларла сечилмиш илк парламенти юлкямизин 

сийаси тарихиндя йцксялиш вя инкишаф мярщялясинин башландыьыны нцмайиш 

етдирмишдир. Ютян 5 илдя Милли Мяълис Конститусийасы иля мцяййян едилмиш 

сялащиййятлярини йериня йетиряряк мющтярям Президентимиз Щейдяр 

Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян нящянэ гуруъулуг ишляринин, сийаси 

вя игтисади ислащатларынын щцгуги базасыны йаратмыш вя тякмилляшдирилмишдир. 

Юз фяалиййятини демократийа, чохпартийалылыг, плцрализм, ганунун алилийи 

принсипляри цзяриндя гуран Милли Мяълис ганун йарадыъылыьы просесиндя 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апараты, Назирляр Кабинети, 

Конститусийа Мящкямяси, Али Мящкямя, башга мяркязи вя йерли иъра, 
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мящкямя щакимиййяти органлары, юлкянин апарыъы елм, тящсил, йарадыъылыг 

мяркязляри иля даим сых гаршылыглы ялагя сахламышдыр.  

1995-ъи илин нойабр айындан етибарян Милли Мяълис 333 иълас кечирмиш, 

цмумян 948 сяняд, о ъцмлядян 798 ганун, 150 гярар вя диэяр 

норматив-щцгуги актлар гябул етмишдир. Парламентдя ганун лайищяляри 

щазырланаркян инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин тяърцбясиндян истифадя 

едилмиш, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын вя АТЯТ-ин тяклиф вя 

тювсиййялярини нязяря алмышдыр. Бцтцн бунлар Авропа дяйярлярини Милли 

дяйярляримизля цзви шякилдя бирляшдиряряк, ганун йарадыъылыьы просесинин 

сямярялилийини артырмаьа имкан вермишдир. Инамла сюйлямяк олар ки, Милли 

Мяълисин щяртяряфли мцзакирялярдян сонра гябул етдийи ганунвериъилик 

актлары, о ъцмлядян Мцлки Мяъялля, Мцлки-Просесуал Мяъялля, Инзибати 

Хяталар Мяъялляси, Ъинайят Мяъялляси, Ъинайят Просесуал Мяъялляси, 

Ъязаларын Иърасы Мяъялляси, Ямяк Мяъялляси, Аиля Мяъялляси, Эюмрцк 

Мяъялляси, Верэи Мяъялляси, «Вятяндашлыг щаггында», «Сярбяст 

топлашмаг азадлыьы щаггында», «Кцтляви Информасийа Васитяляри 

щаггында», «Мялумат азадлыьы щаггында», «Гачгынларын вя мяъбури 

кючкцнлярин статусу щаггында», «Конститусийа Мящкямяси щаггында», 

«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында», «Прокурорлуг щаггында», «Полис 

щаггында», «Вякиллик щаггында», «Нотариат щаггында» вя диэяр ганунлар 

Азярбайъанын демократик йолла ардыъыл инкишафы цчцн бцтцн щцгуги 

тяминатлары йаратмышдыр. Мямнуниййят щисси иля гейд етмяк истяйирям ки, 

Милли Мяълис республикамызын щцгуги дювлятя чеврилмяси цчцн зярури олан 

ганунвериъилик актларыны гябул етмишдир вя бундан сонра да гябул 

едяъякдир.  

Ютян дюврдя парламентин ганунвериъилик фяалиййятинин мцщцм бир 

истигамяти ъямиййят вя дювлят щяйатынын бцтцн сащяляриндя ардыъыл 

сурятдя гятиййятля апарылан ясаслы ислащатларын щцгуги механизмини 

гурмаьа йюнялмишдир. Милли Мяълис игтисадиййатда кюклц дяйишикликлярин 

щяйата кечирилмяси, юзялляшдирмя, торпаг ислащаты, юлкяйя хариъи 

сярмайялярин ъялб едилмяси, ящалинин сосиал мцдафияси, гачгынлара вя 

мяъбури кючкцнляря гайьы эюстярилмяси, мядяниййят, елм вя тящсилин 

инкишаф етдирилмяси мясялялярини даим диггят мяркязиндя сахламышдыр. 

Мющтярям Президентимизин тяшяббцсц иля парламент инсан вя вятяндаш 
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щцгугларынын вя азадлыгларынын горунмасы сащясиндя чох мцщцм 

ганунлар гябул етмишдир. 1993-ъц илин ийунунда мющтярям Щейдяр 

Ялийевин щакимиййятя тарихи гайыдышындан сонра Азярбайъан юлцм 

ъязасынын тятбиги цзяриндя мораториум гойараг, 1997-ъи илдя Шярг 

аляминдя илк дяфя олараг щямин ъязаны ляьв етмишдир. Дювлят башчысынын 

тяклифи иля парламент дяфялярля амнистийа актлары гябул  етмиш, минлярля 

инсаны юз аилясиня говушдурмушдур. Республикамызын ганунвериъилик ор-

ганлары Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти иля АБШ-ын, 

Бюйцк Британийанын, Норвечин, Франсанын, Тцркийянин, Русийанын, Йапо-

нийанын вя башга юлкялярин ири нефт ширкятляри арасында имзаланмыш 20 кон-

тракты тясдиг етмиш, Гафгаз бюлэясиндя мцстягил дювлятимизин лидер мюв-

гелярини даща да мющкямляндиряъяк, Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ 

бору кямяринин реаллашмасы, гядим тарихи Ипяк йолунун бярпасы цчцн 

щцгуги тяминатлары йарадаъаг. 

Ютян дюврдя Милли Мяълис Азярбайъан Республикасы Дювлят бцдъясинин 

тясдиги, онун иърасы щаггында щесабатларын мцзакиряси мясяляляриня хцсуси 

диггят йетирмиш, бу сащяйя аид ганунлары вахтлы-вахтында гябул етмишдир. 

Ганунвериъилик фяалиййяти иля йанашы Милли Мяълис юлкямиздя ъяряйан 

едян иътимаи-сийаси просеслярдян дя кянарда галмамыш, сечиъилярин арзу 

вя истякляриня щямишя диггятля йанашмышдыр. Республикамызын бцтцн 

бюлэяляриндян дахил олан он минлярля мцраъияти нязяря алараг, 1997-ъи ил 

ийунун 27-дя парламент дцнйа шющрятли цмуммилли лидеримиз Щейдяр 

Ялийевин щакимиййятя гайытдыьы вя мцстягил дювлятимизи мящв олмаг 

тящлцкясиндян хилас етдийи, халгымызы дящшятли фялакятлярдян гуртардыьы 15 

ийун эцнцнц Азярбайъан халгынын милли гуртулуш эцнц елан етмишдир. Бу 

мцнасибятля Милли Мяълис мющтярям Президентимизин шяряфли хиласкарлыг 

миссийасындан бящс едян «Гуртулуш» китабыны щазырлайараг няфис 

тяртибатда чап етмишдир. 31 март – Азярбайъанлыларын сойгырымы 

мцнасибяти иля няшр едилмиш «Тарихимизин фаъияли сящифяляри: сойгырымы» 

китабы, парламентин депутатларындан бящс едян «Биринъи чаьырыш 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси» китабы да ютян 5 илдя 

эюрцлмцш ишлярин сырасындадыр. Парламентимизин тарихиндя илк дяфя олараг 

Милли Мяълис иъласларынын стенограмлары вя протоколлары  айрыъа китаблар 

шяклиндя мцнтязям чап едилмишдир. Милли Мяълисдя бюйцк видеоархив вя 
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фотоархив йарадылмыш, бцтцн сянядляр компцтерляшдирилмиш, интернет 

шябякясиня чыхыш тямин едилмишдир. Милли Мяълисдя зянэин китабхана 

йарадылмыш, парламентин фяалиййятиндян бящс едян музей гурулмушдур.  

Авропа Шурасынын вя БМТ-нин хятти иля Милли Мяълисдя гачгынларын вя 

мяъбури кючкцнлярин проблемляриня, инсан щцгугларына, гейри-щюкумят 

тяшкилатларынын фяалиййятиня, вятяндашлыг, tендер мясяляляриня, бялядиййя 

сечкиляриня аид семинарлар, елми-практик конфранслар кечирилмишдир. 

Тягдирялайиг щалдыр ки, Азярбайъан республикасынын ганунвериъилик 

системинин айрылмаз тяркиб щиссясини тяшкил едян бир сыра бейнялхалг 

конвенсийалар, о ъцмлядян гачгынларын статусуна, инсан щцгугларына аид 

конвенсийалар, щабеля 1949-ъу ил 12 август тарихли Ъеневря 

конвенсийалары вя онлара ялавя протоколлар БМТ-нин Гачгынлар цзря Али 

Комиссарлыьынын вя Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин республикамыздакы 

нцмайяндяликляри иля ямякдашлыг шяраитиндя илк дяфя олараг Азярбайъан 

дилиня рясми тяръцмя едилмиш вя йцксяк полиграфик сявиййядя няшр 

олунмушдур.  

Ютян дюврдя Милли Мяълис Апаратынын фяалиййятини тякмилляшдирмяк 

цчцн мцщцм тядбирляр эюрцлмцш, лцзумсуз бюлмяляр ляьв едиляряк хейли 

ихтисар апарылмыш, Апарата баъарыглы вя сяриштяли кадрлар ъялб едилмишдир.  

Милли Мяълисин диггят мяркязиндя сахладыьы мцщцм проблемлярдян бири дя 

Азярбайъан дювляти цчцн хариъдян эюзлянилян тящлцкялярин гаршысынын 

алынмасы олмушдур. Парламент Русийа Федерасийасындан Ермянистана 1 

милйард долларлыгдан чох ганунсуз силащ эюндярилмяси, Русийа-

Ермянистан щярби иттифагынын мющкямляндирилмяси фактларына кяскин 

мцнасибятини билдирмиш, халгымызын щагг ишинин дцнйа мигйасында 

дястяклянмясиня наил олмаг, ермяни шовинистляринин Азярбайъана гаршы 

апардыглары бющтан вя гарайахма кампанийасыны пуча чыхармаг цчцн 

лазым олан бцтцн тядбирляри щяйата кечирмишдир. «Ермяни сойгырымы» 

яфсанясинин мцзакиря мювзусуна чеврилмясиня етираз яламяти олараг 

Франса, Австрийа, Алманийа, Бюйцк Британийа, Италийа, Исвеч, Данимарка, 

Русийа вя башга юлкялярин парламентляриня ясл тарихи щягигятляри 

ачыглайан мцраъиятляр эюндярилмишдир.  

Ютян 5 илдя   Милли Мяълисин бейнялхалг ялагяляринин инкишафы 

сащясиндя дя хейли иш эюрцлмцшдцр. Парламентдя дцнйанын 40-дан чох 
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ганунвериъилик органы иля ялагяляр цзря ишчи груплары йарадылмышдыр. Бу 

груплар юлкямизин дцнйа дювлятляри иля мцнасибятляринин инкишафы цчцн 

ящямиййятли ишляр эюрмцшляр. Милли Мяълисин нцмайяндя щейятляри бир сыра 

хариъи юлкялярдя рясми сяфярлярдя олмуш, цзв олдуьумуз бейнялхалг 

тяшкилатларын ишиндя йахындан иштирак етмишляр. Милли Мяълис дцнйанын 7 

бейнялхалг тяшкилатынын фяал иштиракчысына чеврилмишдир. Щазырда  Милли 

Мяълис Парламентлярарасы иттифагын, АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасынын, 

Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыьы Парламент Мяълисинин, МДБ иштиракчысы 

олан дювлятлярин парламентлярарасы ассамблейасынын, Авропа Шурасы 

Парламент Ассамблейасынын, Ислам Конфрансы Тяшкилаты Парламент 

Мяълисинин вя диэяр нцфузлу бейнялхалг гурумларын цзвцдцр. Бейнялхалг 

ялагяляр сащясиндя нязяря чарпан ъящятлярдян бири дя мцхтялиф 

дювлятлярин башчыларынын, бейнялхалг гурумларын рящбярляринин, эюркямли 

иътимаи-сийаси хадимлярин республикамыза сяфярляри заманы юз юлкяляринин 

ганунвериъилик органларынын Милли Мяълисля мцнасибятляринин 

дяринляшдирилмясиня эюстярдикляри бюйцк мараг олмушдур.  

Тягрибян 4 ил иди ки,  Милли Мяълисин нцмайяндя щейяти Авропа Шурасы 

Парламент Ассамблейасынын иъласларында иштирак едирди. Бу ил ийунун 28-

дя бу мютябяр бейнялхалг гурумун сессийасында Азярбайъан Авропа 

Шурасынын там щцгуглу цзвлцйцня гябул едилмяси юлкямизин Авропа 

халглары аилясиня интеграсийасыны реаллыьа чевирмишдир. Азярбайъан 

Республикасынын президенти мющтярям Щейдяр Ялийевин иштиракы иля 

Страсбургда Авропа Шурасынын бинасы юнцндя цчрянэли байраьымызын 

уъалаъаьы эцн узагда дейилдир.  

Милли Мяълисин ютян 5 илдя йериня йетирдийи ишлярин тящлили эюстярир ки, 

ганунвериъилик сащясиндя чохшахяли фяалиййяти иля парламент Азярбайъан 

республикасынын Президенти мющтярям Щейдяр Ялийевин мцдрик дахили вя 

хариъи сийасятини дястякляйяряк эянъ мцстягил дювлятимизин даща да мющ-

кямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси цчцн ющдясиня дцшян вязифяляри 

лайигинъя йериня йетирмяйя чалышмышдыр.  

Ютян дюврдя парламентин фяалиййятиндя щямишя мющтярям 

президентимиз Щейдяр Ялийевин  бюйцк гайьы вя диггятини щисс етмишик. 

Дювлят Башчысы Конститусийада тясбит едилмиш ганунвериъилик тяшяббцсц 

щцгугуна ясасланараг Авропа стандартларына уйьун ганунларын 
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щазырланыб гябул едилмяси ишиня бюйцк тякан вермишдир. Буна эюря 

мющтярям Президентимизя  Милли Мяълисин бцтцн депутатлары адындан 

сямими миннятдарлыьымы билдирир, халгымызын хошбяхт эяляъяйи наминя 

мющтяшям фяалиййятиндя она йени-йени уьурлар арзулайырам! 

Щюрмятли депутатлар! 

Икинъи чаьырыш Азярбайъан республикасы Милли Мяълисинин ишя башлан-

масы юлкямиз цчцн яламятдар бир дювря тясадцф едир. Бу эцн 

Азярбайъан Ъянуби Гафгаз бюлэясиндя эеосийаси мювге тутан, 

демократик, щцгуги дювлят гуруъулуьу дюврцндя газандыьы уьурлары иля 

дцнйанын диггятини юзцня ъялб едян эянъ мцстягил, суверен дювлятдир. 

Ялдя етдийимиз наилиййятляр эюз габаьындадыр. Бунлары халгымыз да, дцнйа 

иътимаиййяти дя лайигинъя гиймятляндирир. Тяяссцф ки, щакимиййят щярислийини 

эизлядя билмяйян, чиркин сийаси амбисийаларына наил олмаг цчцн Вятяни 

дя, халгы да гурбан вермяйя щазыр олан даьыдыъы мцхалифят уьурларымыза 

гара йахыр, мцстягил дювлятимизи нцфуздан салмаг мягсядиля халгымызын 

дцшмянляри иля сяс-сяся верир, щятта гардаш гырьыны тюрятмякдян беля 

чякинмирляр. Сон эцнляр республикамызын бир сыра бюлэяляриндя даьыдыъы 

мцхалифятин тюрятдийи ганунсузлуглар, юзбашыналыглар, хцсусиля Шяки 

шящяриндя дювлят органларына щцъум чякилмяси, полис ямякдашларына 

хясарят йетирилмяси дедикляримя ачыг сцбутдур. Бцтцн бунлар Азярбайъан 

республикасы Конститусийасынын «Тящлцкясиз йашамаг щцгугу» адлы 31-ъи 

маддясинин, «Сярбяст топлашмаг азадлыьы» щаггында 49-ъу маддясинин 

вя «Сийаси партийалар щаггында» Ганунун 12-ъи маддясинин 

кобудъасына позулмасы демякдир.  

Мцсават Партийасынын, Милли Истиглал Партийасынын, Азярбайъан Демо-

кратик Партийасынын, Либерал Партийасынын башчылары Иса Гямбяр, Етибар 

Мяммядов, Сярдар Ъялалоьлу, Рясул Гулийев, Лаля Шювкят Щаъыйева, 

халг арасында дайаьы олмайан диэяр мякрли сийасятбазлар нойабр айынын 

5-дя там демократик шяраитдя кечирилмиш азад, шяффаф вя ядалятли 

парламент сечкиляринин нятиъялярини танымамагла няйя наил олмаг 

истяйирляр? Мялум щягигятдир ки, онларын истядикляри халгымызын мянафейиня 

гятиййян уйьун дейилдир. Эюрцн онлар няйя ял атырлар? Азярбайъанын 

Авропа халглары аилясинин там щцгуглу цзвцня чеврилдийи бир дюврдя бу 

цздянираг лидерляр парламент сечкиляринин эуйа сахталашдырылдыьыны иддиа 
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едяряк «алтернатив парламент» кими ъяфянэ бир идейадан дям вурурлар. 

Ялбяття, онлар Конститусийайа зидд ямялляриня, дювлятчилийимизя гясд 

етдикляри ямялляриня эюря халг вя ганун гаршысында ъаваб вермяли 

олаъаглар. Цзцмц бу сийасят наданларына тутуб демяк истяйирям: 

Тарихин тякярини эери дюндярмяк олмаз. Вахтиля йаратдыьыныз хаос вя 

юзбашыналыглара 1993-ъц илин ийунунда  сон гойулмушдур. Сосиал 

проблемляри бящаня едяряк сийаси мющтякирликля мяшьул олмаьыныз йетяр! 

Баша дцшцн ки, зоракылыг, гарайахма, бющтан, алдатма йолу иля халга 

щеч няйи  гябул етдиря билмязсиниз. Халг тябиятъя дяниз кимидир, ъцрбяъцр 

тюр-тюкцнтцнц щеч вахт юз гойнунда сахламыр. Щямишя вуруб гыраьа атыр.  

5 нойабр сечкиляри бу щəгигяти бир даща сцбут етди.  Халгдан эцъ 

алан Йени Азярбайъан Партийасы сечкилярдя инандырыъы гялябя газанды, 

Азярбайъан парламентиндя халгымызын юзцнцн сечдийи инсанлар тямсил 

олунмушдур. Бу парламент гаршыда дуран бцтцн вязифяляринин 

ющдясиндян эялмяйя тамамиля гадирдир.  

Эюрцляси ишляр ися чохдур. Икинъи чаьырыш Милли Мяълисин фяалиййятинин 

мцщцм истигамятляриндян бирини юлкямиздя щцгуги, демократик вя 

дцнйяви дювлятин гурулмасыны тясбит едян, ганунун алилийи цчцн 

тяминатлары мющкямляндирян йени ганунвериъилик актларынын щазырланыб 

гябул олунмасы тяшкил етмялидир.  

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Республикасы БМТ-нин вя Авропа 

Шурасынын инсан щцгуглары вя азадлыглары щаггында бир сыра конвенсийа-

ларына гошулмушдур. Зяннимъя, йени парламентин гаршысында дуран ян 

ваъиб вязифялярдян бири дя инсан щцгугларыны вя азадлыгларыны тямин едян 

бейнялхалг щцгуг нормаларынын милли ганунвериъилийя дахил едилмясиндян 

ибарят олмалыдыр.  

Парламент юлкямиздя гятиййятля щяйата кечирилян игтисади 

ислащатларын ардыъыл сурятдя давам етдирилмясиня, юзялляшдирмянин икинъи 

програмынын щяйата кечирилмясиня, торпаг ислащатларынын баша 

чатдырылмасына, аграр бюлмядя ярзаг мцстягиллийинин 

мющкямляндирилмясиня йюнялдилян ганунларын гябул едилмясиня хцсуси 

диггят йетирмяли, гцввядя олан гунунвериъилийин йени гябул едилмиш мцлки 

мяъялляйя уйьунлашдырылмасы, мцлки дювриййянин бцтцн иштиракчыларынын 
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щцгуг вя вязифяляринин тямин олунмасы цчцн зярури ганунвериъилик 

актларыны щазырлайыб гябул етмялидир.  

Милли Мяълис ян бюйцк дярдимиз олан Даьлыг Гарабаь проблеминин 

республикамызын ярази бцтювлцйцнцн горунмасы шярти иля диncликля низама 

салынмасы цчцн мющтярям Президентимизин щяйата кечирдийи сийасяти 

бундан сонра да фяал сурятдя дястяклямяйи, ермяни ишьалы нятиъясиндя 

йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш гачгынлара вя мяъбури 

кючкцнляря, еляъя дя ящалинин азтяминатлы тябягяляриня, валидейн 

щимайясиндян мящрум олмуш ушаглара гайьы эюстярилмясини, халгын 

эцзяранынын йахшылашдырылмасыны тямин едян ганунвериъилик актларыны гябул 

етмялидир. Дювлятимизин эянъляр вя гадын сийасятинин щяйата кечирилмяси, 

идмана диггятин артырылмасы, Сидней Олимпийа Ойунларында вя башга 

бейнялхалг йарышларда газандыьымыз бюйцк уьурларын давам етдирилмяси 

цчцн зярури ганунвериъилик тядбирляри щазырланыб эюрцлмялидир.  

Парламент республикамызда мцвяффягиййятля щяйата кечирилян 

щцгуги ислащатларын баша чатдырылмасына, юлкямизин инкишафынын тямин 

олунмасына йюнялдилян йени ганунлары гябул етмялидир.   

Бейнялхалг икитяряфли вя чохтяряфли ялагялярин даща да мющкямлянди-

рилмяси вя эенишляндирилмяси сащясиндя дя Милли Мяълисин цзяриня 

мясулиййят дцшцр. Бунунла ялагядар Азярбайъанын башга бейнялхалг 

тяшкилатлара дахил олмасы цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир.  

Бир сюзля, бцтцн фяалиййятимиз дювлятимизин вя халгымызын ещтийаълары 

вя тялябаты цзяриндя гурулмалы, юз иши иля  Милли Мяълис дцнйанын инкишаф ет-

миш юлкяляринин парламентляри сявиййясиня йцксялмялидир. Бу йолда 

щамыныза уьурлар арзулайырам. Яминям ки, Азярбайъан Республикасынын 

президенти Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиз ХХЫ ясря сцлщ, сабитлик, 

демократийа, игтисади тярягги шяраитиндя гядям гойаъаг, юз уьурлары иля 

Азярбайъан халгынын тарихиня йени-йени сящифяляр йазаъагдыр.  

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. 

Сядрлик едян. Инди дя намизядин мцзакиряси иля баьлы чыхышлара баш-

лайаг. Мян истярдим щамы йазылсын. Амма габагъадан йазыланлар  варды, 

о силинди. Йягин ки, онлары нязяря алаъаьыг. Щамыныздан хащишим одур ки, 

дарыхмайын, щамынызы таныйырам, сюз веряъяйям. Она эюря, бир аз сябрли 
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олмаг лазымдыр. Цмуми регламент 10 дягигя. Амма еля билирям, 3 

дягигя кифайятдир. Сяттар Сяфяров.  

С.Сяфяров. Чох саь олун, Щясян мцяллим. Щюрмятли депутатлар, 

мян Йени Азярбайъан партийасынын иъра катиби щюрмятли Яли мцяллимин 

щям тяклифиня, щям дя бурдакы чыхышынын бцтцн мцддяаларына тяряфдарам. 

Йери эялмишкян, гейд етмяк истяйирям ки, бу сечкилярдя Йени 

Азярбайъан Партийасы, щягигятян, бюйцк гялябя газанмышдыр. Бу гялябя 

юлкя президенти мющтярям Щейдяр Ялийевин йеритдийи сийасятин 

гялябясидир. Щейдяр Ялийев ъянабларынын рящбярлийи алтында юлкядя 

апарылан игтисади ислащатларын гялябясидир. Йени игтисади системя 

трансформасийанын гялябясидир, халгын рифащ щалыны йцксялтмяк цчцн 

юлкядя ардыъыл олараг системля апарылан ишин гялябясидир.  Мян эюстярмяк 

истяйирям ки, дювлят башчысынын йеритдийи сийасят йалныз Азярбайъанда 

дейил, еляъя дя бцтцн дцнйа юлкяляриндя ряьбятля гаршыланыр. Бир игтисадчы 

кими буна бир конкрет факты мисал эятирмяк истярдим. Азярбайъан 

игтисадиййатында щяр ил 4 трилйон манатдан чох хаприъи инвестисийа гойулур. 

Бу, Азярбайъанын Дювлят бцдъясиня бярабярдир. Юзц дя бу инвес-

тисийаларын 95 фаизиндян чоху бирбаша инвестисийалардыр, йяни Азярбайъан 

дювляти цчцн щеч бир игтисади вя сийаси ющдяликляр эютцрцлмядян, Азярбай-

ъанын милли, игтисади тящлцкясизлийиня щеч бир манеяляр йаратмадан, 

бирбаша Азярбайъанын игтисадиййатына гойулмуш инвестисийалардыр. Бу ону 

эюстярир ки, Азярбайъанын дювлят башчысына йалныз Азярбайъанын 

дахилиндя, Азярбайъан вятяндашлары дейил, еляъя дя дцнйа юлкяляринин 

рящбярляри бюйцк инам, бюйцк етимад эюстярирляр.  

Мян бир мясяляйя диггятинизи ъялб етмяк истяйирдим. Йени Азяр-

байъан Партийасынын сийащысына Илщам Ялийев ъянаблары рящбярлик еляйиб. 

Мян Илщам Ялийев щаггында бурада хцсуси гейд етмяк истяйирям. О 

мянада ки, Илщам Ялийевин сечкигабаьы вахтындан максимум сямяряли 

истифадя  елямяси районларда бюйцк резонанс йаратмышды. Мян щямин 

вахт Аьдаш районунун айры-айры мянтягяляриндя сечиъилярля эюрцшляр 

кечирирдим, инанын, Илщам Ялийевин сечки марафонунда чыхышындан сонра 

бизим мянтягялярдя кечирдийимиз эюрцшлярдя щямин мцддяаларын 

мцзакирясиня олдугъа чох вахт сярф едирдик. Бцтцн Азярбайъан халгы 

Илщам Ялийевин бюйцк интеллектуал потенсиала малик олдуьуну билир вя она 



 181 

бюйцк ряьбятля йанашыр. Мян щесаб едирям ки, дцнйа юлкяляринин 

тяърцбясиндя олдуьу кими, биз дя сечки сийащымыза башчылыг етмиш Илщам 

Ялийевин имканларындан эяляъякдя Азярбайъанын ганунвериъилик 

щакимиййятини щяйата кечирян Милли Мяълисин фяалиййятиндя сямяряли 

истифадя етмялийик. Муртуз мцяллими 30 илдян чохдур таныйырам, 

республикада бюйцк нцфуза малик олдуьуну, иътимаи-сийаси фяаллыьыны 

таныйырам, Муртуз мцяллимля биз 4 илдян чох бирэя ишлямишик, йяни  Милли 

Мяълисин рящбяри олмушдур. О, Милли Мяълися рящбяр олдуьу дюврдя 

ганунвериъилик сащясиндя бизим уьурларымызын щамысы Муртуз мцяллимин 

фяалиййяти иля баьлы олмушдур вя она эюря дя мян тяклифя тяряфдар чыхырам 

ки, Муртуз мцяллим йенидян Милли Мяълисин сядри сечилсин. Саь олун.  

Сядрлик едян. Саь олун. Елдар Ибращимов.  

Е.Ибращимов. Щюрмятли депутат щямкарларым, бу эцн биз йени ясря 

йени парламентля гядям гойуруг. Ялбяття, йени ясрдя бу парламентдя 

депутат олмаг щяр биримиз цчцн ня гядяр бюйцк шяряфдирся, бир о гядяр 

дя бюйцк мясулиййятдир. Бу шяряф вя мясулиййяти йериня йетирмяк цчцн, 

ялбяття, депутат щямкарларымызын щамысындан сямяряли иш тяляб олунур. 

Бу сямяряли иши щяйата кечирмяк цчцн парламентин сяриштяли, габилиййятли 

ишбилян сядри лазымдыр.  Мян узун иллярдир ки, Муртуз мцяллими 

Университетдя дярс дейян вахтлардан бир алим кими таныйырам. 

Азярбайъанда эянъ щцгугшцнасларын йетишдирилмясиндя щюрмятли Муртуз 

мцяллимин бюйцк ямяйи вар. Сюз йохдур ки, онун иътимаиййятдя бюйцк 

алим олмасы иля ялагядар мян онун Йени Азярбайъан Партийасынын 

йарадылмасында чякдийи язиййят, тясирляря мяруз галмасына бахмайараг 

ягидясиндян дюнмямясиндян данышмайа билмярям.  

Щяля Нахчыванда партийа йарадыларкян мян дейим ки, чох аьыр вахт 

иди. Гуш гушлуьу иля Нахчывана уча билмирди. Лакин щюрмятли Муртуз мцял-

лим щеч нядян горхмадан, чякинмядян тягибляря, тясирляря мяруз галса 

да, беля партийанын йарадылмасында иштирак еляди вя  бир щцгугшцнас кими 

о, партийанын програмында, юз сюзлярини деди вя сюз йохдур ки, партийанын 

йарадылмасы, бизим партийамызын мющтярям лидери Щейдяр Ялийев 

ъянабларынын ады иля баьлыдыр. Мян, ялбяття, бу эцн намизядлийи иряли 

сцрцлян щюрмятли Муртуз мцяллим щаггында данышмалыйам, чцнки вахт о 

гядяр дейил ки, башга мясяляляря тохуна билям. Вя мян Муртуз 
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мцяллимин 4 ил  Милли Мяълися сяdрлик елядийи дюврдян данышмаг истяйирям, 

чцнки мян дя онун рящбярлийи алтында бюйцк бир комиссийайа, Аграр 

Сийасят Даими Комиссийасына рящбярлик етмишям, ишлямишям вя аграр 

сащядя гябул олунмуш ганунларын, мян дейярдим ки, щамысында Муртуз 

мцяллимин парламентин сядри кими ямяйини йцксяк гиймятляндирирям. 

Муртуз мцяллим юз елми, габилиййяти, савады иля бярабяр, сюзцн ясл 

мянасында парламентя сядрлик едян аьсаггалдыр.  Она эюря, мян дя 

щюрмятли щямкарым Яли Ящмядовун тяклифини – Муртуз мцяллимин 

намизядлийини дястякляйирям.  

Сядрлик едян. Саь олун. Фязаил Аьамалыйев.  

Ф.Аьамалыйев. Чох саь олун, щюрмятли щямкарларым, Щясян мцяллим, 

щюрмятли депутатлар, ханымлар вя ъянаблар! Мян дя юз нювбямдя нойабр 

айынын 5-дя парламент сечкиляриндя галиб эялян миллят вякилляриni сямими 

гялбдян тябрик едирям. Онлара чятин, мцряккяб фяалиййятляриндя сямяря вя 

уьурлар диляйирям. Нойабр айынын 5-дя Азярбайъан халгы юз ирадясини ор-

талыьа гойду вя популизми рядд етди, юлкя президентинин фяалиййятиня гяряз 

цзяриндя кюклянян фикирляри рядд етди. Вя 1993-ъц илдян цзц бяри юлкя пре-

зидентинин щяйата кечирмиш олдуьу сийасяти бир даща дястякляди, мцдафия 

етди, онун сийаси командасына етимад эюстярди. Мян тамамиля цмидварам 

ки, юлкя президентинин сийаси команда, халг тяряфиндян дястяк алан, мандат 

алан миллят вякилляри 21-ъи ясрдя дювлятчилийимизин мющкямлянмясиня, ъямий-

йятимизин демократик принсипляр цзяриндя гурулмасына чалышаъаг, Конститу-

сийа чярчивясиндя она верилмиш сялащиййятляр дахилиндя сямяряли фяалиййят 

эюстяряъяк, Азярбайъан дювлятиня, юлкя прензидентиня вя Азярбайъан 

халгына хидмят эюстяряъякдир. Бу бахымдан мян яминям ки, бцтцн миллят 

вякилляримиз бу истигамятдя фяалиййятлярини эюстяряъяк. Нойабр айынын 5-дя 

ялдя едилмиш олан ян мцщцм йекунлардан бири щям дя ондан ибарятдир ки, 

Азярбайъан халгы диэяр сийаси гцввялярдян фяргли олараг Йени Азярбайъан 

Партийасына истяр пропорсионалда, истярся дя мажоритар системдя даща бюйцк 

етимад эюстярди.  

Мян дя бурада Сяттар мцяллимин демиш олдуьу фикря гысаъа бир 

ялавями сюйляйярдим ки, мян цмидварам, бу гялябянин тямин олунмасында 

юлкя Президентинин халг гаршысында эюстярмиш олдуьу хидмятля бярабяр, 

мящз нойабр айынын 5-и яряфясиндя Йени Азярбайъан Партийасынын гурмуш 
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олдуьу тяблиьатын дцзэцнлцйц, халга сюйкянмяси вя хцсусиля Илщам 

Ялийевин республиканын айры-айры реэионларында халг гаршысында чыхыш етмяси 

бюйцк рол ойнады. 

Бу эцн Йени Азярбайъан Партийасынын намизяди кими Муртуз Яляс-

эяров иряли сцрцлдц, Яли Ящмядов онун щаггында лазым олан фикирляри 

сюйляди, мян онларын щамысы иля тамамиля шярикям. Муртуз мцяллими мян 

йахшы таныйырам, Муртуз мцяллим пешякар сийасятчидир, пешякар щцгугшц-

насдыр, щям дя эюзял вя йахшы бир инсандыр. Бу 4 ил мцддятиндя 

сялащиййятляр чярчивясиндя уьурла Милли Мяълися рящбярлик етди. Мян 

Муртуз мцяллимин намизядлийини мцдафия едирям вя она сяс веряъяйям. 

Саь олун.  

Сядрлик едян. Саь олун. Мялащят Щясянова. 

М.Щясянова. Мян бцтцн дейилянлярля шярикям, амма ки, мян 

Муртуз мцяллимдя ян бюйцк, мцгяддяс аьсаггалларда  олан бир нечя 

хцсусиййяти демяк истяйирям. Муртуз мцяллимин тямкининя, ягидясинин 

сафлыьына эюря мян щямишя она сяъдя елямишям вя она эюря дя онун 

спикер вязифясиня тяйин олунмасы цчцн сяс верирям.  

Сядрлик едян. Ризван Ъябийев.  

Р.Ъябийев. Чох саь олун. Мян дя мяндян габаг чыхыш едян 

щямкарларым кими нойабрын 5-дя цмумхалг сясвермяси йолу иля халгын 

ряьбятини газанараг бу эцн Милли Мяълися сечилян бцтцн щямкарларымы 

црякдян тябрик едирям, онлара йени-йени уьурлар арзу едирям. Ялбяття, 

бу эцн бизя верилян бу гыса мцддят ярзиндя  биз анъаг бир мясялянин 

ятрафында данышмалыйыг, данышмалы мясялялр чохдур.  

Мян Йени Азярбайъан Партийасынын иърачы катиби, миллят вякили Яли 

Ящмядовун вердийи тяклифи бяйянирям, ону щяртяряфли дястякляйирям вя 

буна ялавя олараг билдирирям ки, Муртуз Ялясэярову мян  Йени 

Азярбайъан Партийасынын  йарандыьы илк  эцндян, аьыр мцбаризя 

шяраитиндян таныйырам. Ону принсипиал, дюнмяз бир инсан кими таныйырам. 

Ейни заманда 4 ил мцддятиндя онун башчылыьы алтында биз бир йердя 

ишлямишик, хариъи сяфярлярдя олмушам. Муртуз мцяллим щяддиндян артыг 

савадлы, интеллектуал сявиййяси олан, идарячилик габилиййяти олан адамдыр. 

Муртуз мцяллимин щяйат тяърцбяси бизя бу эцн лазымдыр. Мян ону дейим 

ки, бу эцн Милли Мяълисин сядри постуна Йени Азярбайъан Партийасындан 
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онларла намизяд иряли сцрцля биляр. Амма бунларын арасында Муртуз 

мцяллим, мян беля щесаб едирям, ян лайиглилярдян биридир, о, аьсаггалдыр, 

идаря етмяк габилиййяти вар, бюйцк щцгугшцнаслыг тяърцбяси вар, хариъи 

юлкялярдя бу эцня гядяр Азярбайъаны ляйагятля тямсил едиб вя буна 

эюря дя мян Яли Ящмядовун вердийи тяклифи црякдян бяйянирям вя бцтцн 

депутат щямкарларымы бу намизяди мцдафия етмяйя чаьырырам.  Саь 

олун.  

Сядрлик едян. Саь олун. Ханщцсейн Казымлы.  

Х.Казымлы. Щясян мцяллим, мяня сюз вердийинизя эюря чох саь 

олун. Мян дя йени сечилян тяркиби, Милли Мяълисин цзвлярини црякдян тябрик 

едирям. Онлара Азярбайъанын перспективляри, уьурлу эяляъяйи уьрунда 

юлкя рящбярлийи тяряфиндян иряли сцрцлмцш мцряккяб мягсядлярин, хош 

арзуларын йериня йетирилмясиндя уьурлар арзулайырам. Мяндян яввял чыхыш 

едян натигляр чох эюзял шярщ етдиляр вя щюрмятли Яли Ящмядов тяряфиндян 

дейилян фикирляри дястяклядиляр. Мян дя бир даща мяндян яввял дейилян 

фикирляри дястякляйирям, онун тяряфдарыйам, она эюря ки, щюрмятли Муртуз 

мцяллими бялкя дя йалныз депутат олмагла танымаг бир гядяр чятиндир.  

Мян Милли Мяълисин индики цзвц кими вя щям дя Милли Мяълис Апара-

тынын Игтисади ганунвериъилик шюбясинин мцдири вязифясиндя чалышдыьым 

заман узун мцддят Муртуз мцяллимля бир йердя ишлядийимизя эюря, тящсил 

системиндя тящсилин пешякары кими таныдыьыма эюря, эянълярин 

йетишмясиндя бюйцк хидмятляриня эюря, мян Муртуз мцяллим щаггында 

дейилян хош сюзляри онун габилиййяти, ишэцзарлыьы вя Милли Мяълися рящбярлик 

етдийи дюврдя эюрдцйц ишляри ола билсин ки, бу гысамцддятли чыхышымла там 

ящатя едя билмирям. Беля бир кялам вар: Дейирляр, планын бир илликдирся, 

тахыл як, он илликдирся, аьаъ як, йцз илликдирся, инсан йетишдир. Мяня еля 

эялир ки, Муртуз мцяллимин инди ъямиййятимиздя савадлы инсанларын, 

узагэюрян инсанларын, дювлятимиз цчцн, халгымыз цчцн йарарлы инсанларын 

йетишмясиндя, хцсусиля щцгугшцнасларын йетишмясиндя бюйцк ямяйи 

вардыр вя Милли Мяълисдя ишлядийи дюврдя дя юзцнц тамамиля 

ганунвериъилик цчцн пешякар бир рящбяр кими, пешякар бир щцгугшцнас 

кими эюстярмишдир.  

Сядрлик едян. Саь олун. Яли Ялирзайев.  
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Я.Ялирзайев. Щясян мцяллим, мян дя 5 нойабр сечкиляриндя 

сечилян бцтцн депутатлары тябрик едирям вя мяним сечки мярщялясиндя, 

сечки просесиндя апардыьым ишляр эюстярир ки, бцтцн реэионларда, бцтцн 

кяндлярдя  ящали Азярбайъан щюкумятинин, цмумиййятля, мющтярям 

президентин апардыьы сийасяти бяйянир вя эяляъякдя дя Азярбайъанын 

рифащы цчцн, эяляъяйи цчцн мящз Президентин програмлары,  Президентин 

гойдуьу мясяля вя мцддяалар тамамиля халг тяряфиндян гябул олунур. 

1995-2000-ъи иллярдя Азярбайъан билирсиниз ки, кейфиййятъя йени бир 

мярщяляйя дахил олмушдур. О, кейфиййəтъя йени мярщялядя 

Азярбайъанын, билаваситя мющтярям Президентин апардыьы сийасят 

ясаслыдыр. О ъцмлядян, демяк олар ки, дахили игтисадиййатын сабитлийиндя, 

айры-айры сащялярдя бюйцк наилиййятляр ялдя олунмушдур. Ялбяття, бу 

наилиййятляри, дювлятчилик наилиййятлярини айры-айры проблемлярин щяллиндя 

мящз эюстярилян стратежи истигамятляри даща да реаллашдырмаг, буэцнкц 

тялябатлара уйьун щялл етмяк цчцн бизим эюзял парламентимиз формалашыб 

вя бу парламентин ясас стратеэийасы, идейасы да бундан ибарятдир.  

Она эюря дя бу эцн тяклиф олунан намизяд, Муртуз Ялясэяров, мян 

щесаб едирям ки, доьрудан да бюйцк щяйат йолу кечмишдир, бюйцк мяктяб 

кечмишдир. Щям парламент тяърцбясиндя, щям дя Азярбайъан тящсилинин 

формалашмасында, инкишафында, Азярбайъанда щцгуг елминин формалашма-

сында, инкишафында юзцнямяхсус ролу вардыр. Биз Муртуз мцяллими бир тящсил 

ишчиси кими, бир тящсил тяшкилатчысы кими, бир щцгугшцнас кими, бир иътимаи-сийаси 

хадим кими чохдан таныйырыг. Бизим щяр биримиз онунла бу вя йа диэяр 

мярщялялярдя, бу вя йа диэяр просеслярдя билаваситя иштирак етмишик, 

доьрудан да эюрцрцк ки, Азярбайъан халгынын дцнйа сявиййяли проблемлярини 

щялл етмяк цчцн, ъамаат ичиня чыхмаг цчцн Муртуз мцяллимдя бюйцк 

потенсиал вардыр вя бу сон 3 илдя, 4 илдя парламент сявиййясиндя апарылан о 

мцлащизяляр, мцяййян мцбащисяляр, демократик принсипляр, цмумиййятля, 

ганунларын щамысы  эюстярди ки, доьрудан да бу ганунлар Азярбайъанын 

реаллыьы цчцн чох ваъиб ганунлардыр вя биз Муртуз мцяллимин бурада бу вя 

йа диэяр ганунлара олан фикирлярини билирик. Бир сыра ганунлар, о ъцмлядян 

щцгуг сащясиндя олан ганунлар, бурада Закир мцяллим, Муртуз мцяллим вя 

бир сыра башга щцгугшцнасларын бцтцн о мцлащизяляри, бцтцн о чякишмяляри, 

ясасян ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын дювлятчилийи даща да бяргярар 



 186 

олсун, Азярбайъан даща да инкишаф етсин. Мяня еля эялир ки, биз бу 

имканлара, бу идейалара уйьун олараг щярякят етмялийик вя Муртуз мцял-

лимин йенидян парламентин сядри сечилмясиня шяраит йаратмалыйыг, она эюря 

дя мян бир депутат кими Муртуз мцяллимин сядр олмасынын тяряфдарыйам вя 

она сяс веряъяйям. Саь олун.  

Сядрлик едян. Саь олун. Исмайыл Юмяров.  

И.Юмяров. Мян верилян тяклифлярля там разыйам. Чцнки Муртуз мцял-

лими университет илляриндян таныйырам. Муртуз мцяллим мяним кими чох 

эянълярин мцяллими олуб вя  bu байаг гейд олунду. Ъямиййятимизя 

йарарлы зийалылар ордусунун, эяляъяйимиз олан инсанларын йетишмяйиндя  

Муртуз Ялясэяровун хцсуси хидмяти вар. Мян Йени Азярбайъан 

Партийасынын тяклифи иля тамамиля разыйам вя Муртуз мцяллимин 

намизядлийини мцдафия едирям, она сяс веряъяйям вя щямкарларымы она 

сяс вермяйя чаьырырам. Саь олун.  

Сядрлик едян. Чох саь олун. Билдийиниз кими, щяля гаршыда чох 

ишляримиз вар. Сясвермя кечирмялийик, етираз елямирсинизся, бялкя 1-2 

няфяря дя сюз веряк, бунунла мцзакиряни гуртараг. Шащлар Ясэяров.  

Ш.Ялясэяров. Щюрмятли Щясян мцяллим, биз щям 5 нойабр 

сечкиляриндян юнъя, щям дя ондан сонра шяряфли тарих йолу кечдик, 

дейиляси сюзляр чохдур. Бу кечдийимиз йолла баьлы мцшащидяляримиз, 

уьурларымыз, ешитдикляримиз чохдур. Анъаг мян ЙАП-ын иърачы катиби, 

щюрмятли депутатларымыз Яли Ящмядовун вердийи тяклифя мцнасибятими 

билдирмяк истяйирям. Щягигятян, мян дя Муртуз мцяллими чохдан 

таныйырам. Лап дягиг десяк, 1968-ъи илдян таныйырам. Амма Муртуз 

мцяллимля чох йахындан, мян 1992-ъи илдя аьыр, чятин сийаси бир шяраитдя 

таныш олмушам. Бирэя фяалиййят эюстярмишик, ЙАП-ын йарадылмасында 

щямишя бир йердя олмушуг вя ондан да сонра 4 илдир ки, Муртуз мцяллим 

Мцстягил Азярбайъанын щакимиййят голларындан бири олан Милли Мяълися 

сядрлик едир.  

Муртуз мцяллим юз чыхышында бу 4 илдя  Милли Мяълисин кечдийи шяряфли 

йолдан данышды вя юз чыхышында деди ки, 950-йя гядяр щцгуги акт гябул 

едилмишдир вя бир дя мяним йадымдадыр ки, мющтярям президентимиз дяфя-

лярля  Милли Мяълисин буэцнкц фяалиййятини йцксяк гиймятляндирмишдир. Мян 

Муртуз мцяллими бир университет мцяллими кими щямишя чох дяйярли 
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мцяллим, эюзял инсан, эюзял алим, бейнялхалг щцгуг сащясиндя щямишя 

эянъляря йол эюстярян, эянъ алимляримизя йол эюстярян, иътимаиййятимизя 

бу сащядя кифайят гядяр билик верян бир инсан кими таныйырам. Анъаг 

бундан ялавя мян, Муртуз мцяллимин йцксяк инсани кейфиййятляря малик 

олмаьыны бир дя вурьуламаг истяйирям. Онун щцгугшцнас олмасы бизим 

цчцн бу мягамда чох ваъибдир. Муртцз мцяллим, ейни заманда 

мцхтялиф сийаси спектри олан бир Мяълися рящбярлик етдийи цчцн онда сийаси 

дюзцм эюрдцм. Бу, йягин онун аьсаггаллыьындан, дцнйа эюрцшцндян 

иряли эялир вя беля бир дюзцм, йеня бизя лазымдыр. Муртуз мцяллим Йени 

Азярбайъан Партийасынын сядр мцавини олдуьуну да нязяря алараг, мян 

бир дя Яли мцяллимин тяклифини мцдафия едирям вя бцтцн депутат 

щямкарларымы Муртуз мцяллимин намизядлийини мцдафия етмяйя чаьырырам. 

Тяшяккцр едирям.  

Сядрлик едян. Саь олун. Сяййад Сaлащлы. 

С.Салащлы. Саь олун, Щясян мцяллим. Муртуз Ялясэяров 30 иля 

йахындыр ки, Конститусийа щцгугу кафедрасына рящбярлик едир. Муртуз 

Ялясэяров мящз бу сащядя Азярбайъанда щялялик индийя гядяр йеэаня 

мцтяхяссисдир. Муртуз Ялясэяровун бу сащядя елми ясярляри дцнйанын 

мцхтялиф юлкяляриндя чап олунуб. Муртуз Ялясэяров 60-а йахын хариъи 

юлкядя щяля совет дюврцндя дя бу сащянин иттифаг республикалары 

ичярисиндя ян надир мцтяхяссисляриндян бири кими совет дювлятинин адындан 

щямин юлкялярдя ССРИ-ни тямсил едирди. Шцбщясиз ки, мцстягил 

Азярбайъанын дюврцндя дя Муртуз Ялясэяровун мящз бу сащядя 

газандыьы наилиййятляр онун йцксяляряк Милли Мяълисин спикери постуна 

эялиб чатмасына шяраит йаратмышдыр. Муртуз Ялясэяровун бу эцн 

Азярбайъанда минлярля тялябяси вар вя онлар Азярбайъанын ян мцхтялиф 

сащяляриндя чалышыр. Шцбщясиз ки, мцяллимлярин ян эюзял кейфиййятлярини дя 

юз ишляриндя тятбиг едяряк, щям ъямиййятин, щям дя ъамаатын елин-

обанын ишиня йарайырлар. О, онун бир алим кими кейфиййятляридир.  

Мян дя Муртуз Ялясэяровла мцхтялиф сяфярлярдя олмушам, ейни за-

манда партийанын  йаранмасы, формалашмасы, район тяшкилатларынын дцзэцн 

бир сийаси гурум кими ямяля эялмясиндя мцхтялиф районларда сяфярлярдя 

олмушам вя онун сон дяряъя диггятли, щясас, щяр бир сяфяр иштиракчысына 

олан диггятини, аьсаггал гайьысыны эюрмцшям вя щяр бир о сащядя чалышан 
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адама, йахуд иряли чякилян адама бир ата кими нясищятлярини ешитмишям вя 

тябии ки, щямин адама дейилян сюзлярдян мян дя юз пайымы эютцрмцшям, 

бу да онун бир инсан кими, бир азярбайъанлы кими кейфиййятляри. 4 илдир бизя 

спикерлик едир вя бу шцбщясиз ки, ян чятин вязифялярдян биридир. Чцнки даима 

тянгидин щядяфи вя бцтцн етиразларын, бцтцн ирадларын, бцтцн о наразылыгларын 

обйекти спикер олуб вя щамы юзцнцн бцтцн щирсини, гязябини онун цстцня 

йюнялдир. Амма щямишя о, юз тямкини иля, сябри иля бцтцн цзяриня йаьан 

бющтанлары бир илдырым ютцрян кими йола веряряк бу Мяълиси чох баъарыгла 

идаря едиб. Бу эцн Йени Азярбайъан Партийасынын, щюрмятли иъра катибими-

зин гейд етдийи кими, ян шанслы вя спикерлийя реал намизяди Муртуз Ялясэя-

ровдур. О чох доьру сечимдир, дцзэцн сечимдир. Мян дя Муртуз 

Ялясэяровун Милли Мяълисин спикерлийиня сечилмясинин тяряфиндяйям, она 

сяс веряъяйям вя депутат щямкарларымы да бу сечимя сяс вермяйя 

чаьырырам. Тяшяккцр едирям.  

Сядрлик едян. Чох саь олун. Мян дя йолдашларын фикриня шярикям, 

онларын фикрини мцдафия едирям. Муртуз мцяллим бу вязифяйя лайигдир, йарарлы-

дыр, онун елми дя, савады да, тяърцбяси дя, титуллары да имкан верир ки, о бу 

вязифяни йериня йетирсин. Иш чохдур, бизим парламентин иш режими белядир ки, 

саат 2-йя гядяр ишляйиб фасиля едирик. Амма бизим ишимиз чохдур. Еля билирям 

ки, бу ишимизи гуртараг сонра. Еля билирям ки, чыхыш елямяк истяйянляр чохдур. 

Чыхышларын кясилмясинин ким тяряфдарыдыр, хащиш едирям, мцнасибятини 

билдирсин.  

Сясвермянин нятиъяляри   (саат 13.31 дяг.) 

Лещиня      92 

Ялейщиня      6 

Битяряф      0 

Сяс вермяди     0 

Иштирак едир      98 

Нятиъя: гябул едилди.  

Йетярсай вардыр. Лещиня 92, ялейщиня 6 няфяр. Ола биляр, чыхыш етмяк 

истяйянляр щяля чох да ола билярди. Амма бцтцн эцнц бир мясяля 

ятрафында гала билмярик. Давам етдиририк. Инди Щесаблайыъы комиссийанын 

цзвляри, хащиш едирям, сясвермяни кечирсинляр.  
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Щ.Ряъябли. Щюрмятли депутат щямкарларымыз сяс вериб сечдийиниз Ще-

саблайыъы Комиссийанын биринъи иъласы кечирилибдир. Иъласда мян – Щади Ряъябли 

Щесаблайыъы комиссийанын сядри вя Эцляр Ящмядова Щесаблайыъы ко-

миссийанын катиби сечилибдир. Мян фцрсятдян истифадя едиб щесаблама просеси 

щаггында гыса мялумат вермяк истяйирям. Щесаблама залда кечириляъяк. 

Беля гайда мцяййянляшдиририк ки, бу залын ортасында хцсуси йер айрылаъаг вя 

онун йанында бцллетенляри атмаг цчцн гуту нязярдя тутулур. Мян сийащы иля 

депутат щямкарларымын фамилийаларыны охуйаъаьам. Онлар бир-бир эялир, Эцляр 

Ящмядованын йанында сийащыйа имза атыр, Муса Гулийевдян сийащы 

эютцрцрляр вя сонрадан щямин о хцсуси айрылмыш йердя юз фикирлярини билдириб, 

бцллетенляри нязярдя тутулмуш гутуйа атырлар. Сясвермяни, мян еля щесаб 

едирям ки, еля бурда, фасиля елямядян кечиряк, йекуну да залда сизин 

иштиракынызла йекунлашдырыб, сизя мялумат веряк. Тяхминян бу ъцр. Бир беш 

дягигя техники мясяляляр цчцн вахт лазым олаъаг. Гутунун бура эятирилмяси 

вя бизим бцллетенлярин щазырланмасы. 

Сядрлик едян. Щади мцяллим, Милли Мяълисин Дахили Низамнамясиня 

эюря сясвермя еля бу дягигя апарылмалыдыр.  Она эюря дя узатмаг 

олмаз.  

Хащиш едирям  сакитлийи бярпа един, дарыхмайын. Щамыныздан хащиш 

едирям, йериниздя отурун. Бура сяс вермяйя бир-бир эялярсиниз. Даща 

йахшы олар, гарышыглыг олмаз. Ким намизядин бцллетеня дахил олмасынын 

тяряфдарыдыр, мцнасибятинизи билдирин.  

Сясвермянин нятиъяляри     (саат 13.34 дягигя) 

Лещиня       91 

Ялейщиня       0 

Битяряф       0  

Сяс вермяди       0 

Иштирак едир       91 

Нятиъя: гябул едилди 

Ханщцсейн Казымлы Арайыш верир. 

Х.Казымлы. Мян бу имкандан, вахтдан истифадя едиб фикрими демяк 

истяйирям. Бурада беля сяслянди ки, ейни партийа цзвляри дедиляр, 

данышдылар. О фикирля мян разы дейилям. Бурада Ана Вятян Партийасынын 

сядри Фязаил Аьамалыйев чыхыш етди, Сосиал Рифащ Партийасынын сядри 
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Ханщцсейн Казымлы чыхыш етди, диэяр партийаларын нцмайяндяляри чыхыш 

елядиляр, битяряфляр чыхыш еляди. Она эюря дя мян о фикирля разы дейилям ки, 

ейни партийа деди, ейни партийа тясдиг етди. Мян бу фикри тякзиб едирям, 

гябул етмирям. Чцнки бурада диэяр партийаларын лидерляри дя, цзвляри дя 

чыхыш етдиляр.  

Сядрлик едян. Бцллетенлярин салынмасына башлайырыг. Щади мцяллим, 

бир аз сцрятля. Буйурун.  

Щ.Ряъябли. Демяк, мян сийащыны охуйа-охуйа йолдашлар эялиб 

орада сийащыда имза едирляр, имза атыб бцллетени эютцрцрляр. Сонра, бу, - 

ики тяряфи дя ачыгдыр, - хцсуси йеря, орайа кечиб гейдлярини едиб, бурадан 

кечиб бцллетени щямин о гутуйа атыб йерляриндя отурурлар. Бу гайда 

тяхминян беля гойулуб. Мян бурада бцтюв сийащыны охуйаъаьам. Бизим 

бурада бязи мцхалифят нцмайяндяляри иштирак елямирляр. Онларын адыны да 

охуйаъаьам. Бурада иштирак елямясяляр, эялиб бцллетени 

эютцрмяйяъякляр. Ким бурада иштирак едиб, о, бцллетени эютцрцб сяс 

веряъяк. Мян мялумат вермяк истяйирям ки, гутуну ачыб бахдыг вя 

Дахили Низамнамяйя ясасян гуту мцтляг сургуъланмалыдыр. О да щямин 

гайда илядир. Иъазя версяниз, просеся башлайардыг. Аббасов Яли 

Мящяммяд оьлу, икинъи адам, Аббасов Мирмющсцн Камил оьлу, Абыйев 

Ящяд Микайыл оьлу, Аьаларов Рифят Нуряддин оьлу. 

Сядрлик едян. Щади мцяллим, охуйун ки, о бири щазырлашсын, эялсин. 

Щ.Ряъябли. Аьамалыйев Фязаил, Аллащвердийев Ряфаел йохдур, 

Аловлу Хыдыр, Асланова Рябиййя, Ахундзадя Анар, Бахышов Щцсейнаьа, 

Бахшялийева Эювщяр, Ващабзадя Бяхтийар, Вякилов Вагиф, Гаралов 

Защид, Гафаров Ряфаел, Гямбяров Мири, Гяндилов Бящруз, Гящряманов 

Елдар, Гулийев Муса, Гулийев Низами, Гулийев Новруз, Гурбанлы 

Мцбариз, Гурбанов Рауф, Гурбанов Шамил, Ябдцлязимов Наьы, Язизов 

Вясадят, Яййубов Ширзад, Ялясэяров Муртуз, Ялясэяров Халис, Ялийев 

Бяхтийар, Ялийев Гуламщцсейн, Ялийев Илщам, Ялийев Йашар, Ялийев 

Кярям, Ялийев Шаиддин, Ялийев Ъялал, Ялирзайев Яли, Ясядов Огтай, 

Ясэяров Аьабяй, Ясэяров Зийафят, Ясэяров Шащлар, Ящмядов Яли, 

Ящмядов Рамиз, Ящмядова  Эцляр, Забелин Михаил, Зейналов Закир, 

Ибращимбяйов Магсуд, Ибращимов Елдар, Ибращимов Назим, Ибращимли 

Фязаил, Иманвердийев Судеиф, Исайев Ибращим, Исмайылов Имамверди, 
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Йагубов Зялимхан, Казымлы Ханщцсейн, Казымов Мирказым, Камалов 

Тапдыг, Кяримли Азяр, Кяримов Яли, Кяримов Кярим, Манафова Асйа, 

Мащмудов Йагуб, Мющбалыйев Сяттар, Мяммядов Елман, Мяммядов  

Елтон, Мяммядова Ясмятханым, Мяммядова Эцлчющря, 

Мяммядханов Анар, Мирзязадя Айдын, Мирзяйев Щясян, Моллазадя 

Асиф, Мурадова Бащар, Мусайев Мадяр, Мусайев Муса, Новрузов 

Самур, Новрузов Сийавуш, Османов Щикмят, Юмяров Исмайыл, 

Пянащова Амалийа, Рамазанов Щаъымяммяд, Рящимзадя Ариф, 

Рящимзадя Вцгар, Ряъябли Щади, Рзайев Анар, Рцстямханлы Сабир, 

Садыгов Бяхтийар, Салащлы Сяййад, Сейидов Сямяд, Сяфяров Сяттар, 

Софийева Айнур, Сцлейманов Тащир, Талыбов Васиф, Тябризли Сирус, 

Тящмязов Елбрус, Тимошенко Владимир, Фяттайев Мирмащмуд, 

Ханларова Зейняб, Хялилов Сялащяддин, Худийев Низами, Щаъыйев Асяф, 

Щаъыйева Эцлтякин, Щейдяров Фятта, Щцсейнов Фяхряддин, Щясянов 

Ъямил, Щясянова Мялащят, Щцсейнли Тофиг, Щцсейнов Яли, Щцсейнов 

Ряфаел, Щцсейнов Ъащанэир, Ъябийев Ризван, Ъяфяров Низами, 

Шащтахтинскайа Наиря, Шярифов Аьакярим,  

Кимин ады чыхмады сийащыда? Беля шей олмайыб ки? Беляликля, икинъи 

чаьырыш сессийада иштирак едян бцтцн депутатлар сясвермяйя дявəт олунду 

вя сяsвермядя иштирак етдиляр. Бизим, сизин иштиракынызла он дягигялик ишимиз 

вар. Еля бурадаъа йешийи ачыб бцллетенляри сайырыг вя протоколу сизин 

диггятинизя чатдыраъаьыг.  

(щесаблайыъы комиссийанын цзвляри бцллетенляри сайырлар). 

Сядрлик едян. Щади мцяллим, щазырсыныз? Сясвермянин нятиъялярини 

елан етмяк цчцн комиссийанын сядри Щади Ряъяблийя сюз верилир.  

Щ.Ряъябли. Щюрмятли депутат щямкарларым, 2 сайлы протоколу сизин 

диггятинизя чатдырырам. Протокол №2, Бакы шящяри, 24 нойабр. Азярбайъан 

республикасы Милли Мяълисiнин сийащы цзря депутатларынын буэцнкц эцня сайы 

113 няфярдир. Эизли сясвермядя иштирак едян депутатларын сайы 101 няфяр ол-

мушдур. Азярбайъан республикасы Милли Мяълиси сядринин сечилмяси цчцн 

верилян бцллетенлярин сайы 101 олмушдур. Истифадя едилмямиш бцллетен йохдур. 

Сечки гутусу ачылдыгдан сонра ашкар едилмиш бцллетенлярин сайы 101-дир. 

Етибарсыз бцллетен йохдур. Етибарлы бцллетенляри сайы 101-дир. Эизли сясвер-

мянин нятиъяси олараг, депутат щямкарымыз вя намизядлийи сийащыйа салын-
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мыш Муртуз Ялясэяровун 100 няфяр лещиня, 1 няфяр ялейщиня сяс вермишдир. 

Беляликля, Муртуз Няъяф оьлу Ялясэяров Азярбайъан республикасы  Милли 

Мяълисинин сядри сечилмишдир. (Алгышлар). Щесаблайыъы комиссийанын сядри Щади 

Ряъябли, Комиссийанын катиби Эцляр Ящмядова вя комиссийа цзвляринин 

щамысынын имзасы вар.  

Сядрлик едян. Елан олундуьу кими, икинъи чаьырыш Азярбайъан 

Республикасынын Милли Мяълисинин сядри сечилмишдир. Милли Мяълисин Дахили 

Низамнамясиндя Щесаблайыъы комиссийанын сечкинин нятиъяляри 

щаггында елан елядийи протокол тясдиг олунмур,ещтийаъ йохдур она. 

Беляликля, Муртуз мцяллим, Сиз Милли Мяълисин сядри сечилмишсиниз, хащиш 

едирям, йеринизи тутун.  

Муртуз мцяллим, Сизи юз адымдан вя бцтцн депутатлар адындан 

тябрик едирям вя Сизя уьурлар арзулайырам, мцвяффягиййят арзулайырам! 

(Алгышлар). Яминям ки, Азярбайъанын суверенлийи, мцстягиллийи уьрунда 

бизимля бирликдя ялиниздян эяляни ясирэямяйяъяксиниз. Саь олун!  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 1, 1-ci cild,  24 noyabr  2000-ci  

il,          

səh., 3- 37. 
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DÖVLƏT DILIMIZ HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Асйа ханыма 
хцсуси щюрмятим вар, амма бу мясялядя Асйа ханымла  мян разы 
дейилям. Азярбайъан мцстягил дювлятдир, бизим дювлят дилимиз 
Азярбайъан дилидир. Дювлятин эяляъяйи цчцн, суверенлийи, мцстягиллийи цчцн 
онун дили щялледиъидир. Она эюря дя бурада башга йеря сярф олунан 
хярълярдян кясиб ора вермяк олар. Еля билирям ки, бу мясяля 
дцзялдилмялидир. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 6, 1-ci cild,  12 dekabr  2000-ci 
il,  
səh., 284. 

 
QIZIL XAÇ VƏ QIZIL AYPARA EMBLEMLƏRININ  

ISTIFADƏ EDILMƏSI VƏ MÜDAFIƏSI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мцзакиряйя 
гойулан ганун лайищяси консептуал бахымдан йарарлыдыр, лазымдыр. Бунун 
сяся гойулмасыны тяклиф едирям. Лакин «гырмызы» «гызыл» сюзляри 
мцбащисяли мясялядир. Еля «гырмызы» сюзцнцн кюкц тарихян гызыл олуб. Бу 
мясяля щаггында икинъи охунушда фикримизи дейярик, хащиш едирям  сяся 
гойун.  

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, Фязаил мцяллимин чыхышындан сонра йенидян 
сюз демяйя мяъбур олдум.  Фязаил мцяллим, йахшы оларды ки, сюзц дейяндя бир 
гядяр етиканы эюзляйясиниз. «Бунларын башлары белядир, филандыр» сюзлярини демяйин. 
Онда эяряк дилимизин тарихини, бу емблемлярин тарихини йахшы юйряняк. Нязяря 
алмаг лазымдыр ки, «гызыл» сюзцндя щям металын, щям дя рянэин мянасы ещтива 
олунур. Еляъя дя о бирисиндя. Ахы о емблемляр йарананда ясл мянада металдан 
щазырланыбдыр, металдан йазылыбдыр. Щяр икисиндя белядир. Она эюря дя эялин беля 
шейлярин цстцндя мцбащися елямяйяк. Сиз данышанда мян ахыра гядяр гулаг 
асдым, хащиш едирям гулаг асын. Яввяла, «гырмызы» sözü  сонрадан ямяля 

эялмядир. Инди тцрк халгларынын чохунда «гызыл» сюзц щям рянэ, щям метал 
мянасында эедир. Истяйирсиниз лцьятляри, тарихи  sənədləri йохлайын. Гызыл сюзц 
яввялъя ишлянибдир. Дилимиздя «р» сяси иля «з» сяси бир-бирини явяз едя билир. 
Ъырмаг, ъызмаг, йазмаг, йармаг вя с. вя с. Йцзлярля беля мисаллар вар. Хащиш 
едирям тарихи фактлары tələm-tələsik, dəqiq bilmədən  демяйяк, тез дя нятиъяйя 
эялмяйяк. Мян байаг чох юртцлц, мядяни шякилдя дедим ки, бу мясяляни икинъи 
охунушда мцзакиря едярик, инди мцзакиря ачмайаг. Она эюря дя дейя 
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билярсиниз ки, мян «гырмызы» сюзцнцн тяряфдарыйам. Амма буну беля дейянлярин 
башы йахшы ишлямир демяк йахшы дейил. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 
        protokol № 7, 1-ci cild,  15  dekabr  2000-ci il,  səh., 

309, 312  
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MÜXALIFƏTÇILƏRIN XALQIN ADINDAN DANIŞMAĞA 

MƏNƏVI HAQQI YOXDUR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян бир мяся-

ляни мцхалифят нцмайяндяляринин диггятиня чатдырырам. Сиз щяр эцн теле-

визийанын айры-айры каналларында, башга топлантыларда чыхыш едяряк халгын 

адындан данышырсыныз. Сизин халг адындан данышмаьа мяняви щаггыныз 

йохдур, чцнки сизин митингляря йыьдыьыныз адамларын сайы ъями 600-700, 

çox-çox 1000 няфяр олур. Ялимяммядин адыны чякдиниз. Дцнян 

телевизийада дединиз ки, бцтцн ъямиййят дейир, сечкиляр сахта олуб. Сизин 

ъямиййятин адындан, Азярбайъан халгынын адындан сюз демяйя щаггыныз 

йохдур. Айыбдыр, ахы бу гядяр гара-гышгырыгла, йалан данышмагла сиз щара 

эедяъяксиниз? Юзцнцз юзцнцзц щюрмятдян салырсыныз. Ахы, сиз 

ъямиййятин адындан нийя данышырсыныз, юз адыныздан данышын. Сизин seçki 

komissiyasında нцмайяндяляриниз вар. Гой о нцмайяндяляр десин ки, 

щарада щансы факт вар. Сиз цмуми шякилдя дейирсиниз ки, сечки сахта 

кечиб, белядир, филандыр. Цмуми ряй формалашдырырсыныз. Ял чякин бундан.  

Мян бцтцн мцхалифят нцмайяндяляриня, онларын башчыларына 

мцраъият едирям. Сюзц дейяндя фактла данышын. Ахы беля данышмаг щям 

сизи щюрмятдян салыр, щям дя Азярбайъан халгынын эяляъяйиня лякя 

эятирир. Олмаз беля. Бир груп эянъляри йыьырлар, орада ял чалдырырлар. О 

эянъляри indidən  нийя зящярляйирсиниз, онлары нийя башга истигамятя 

йюнялдирсиниз? Бу шякилдя олмаз ахы? Сюзцнцз варsa  фактла, конкрет 

дейин.  

Конститусийа Мящкямяси вар, Конститусийа Мящкямяси сечкинин 

нятиъялярини тясдиг еляйиб. Нийя эялмирсиниз? Мян Етика комиссийасынын 

цзвц кими дейирям. Нийя эялмирсиниз бура, нийя иштирак етмирсиниз? 

Эюзляйирсиниз сечкинин нятиъяляриня эюря даща чох йер газанасыныз, 

ондан сонра эялясиниз? Беля цсул йахшы дейил. Сиз Азярбайъан халгынын 

эяляъяйиндян данышырсыныз, она хидмятдян данышырсыныз, амма 

ямялляриниз бунун тамамиля яксинядир.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 8, 1-ci cild, 19  dekabr  2000-ci 

il,    

səh., 372.  

                

BINƏQƏDI RAYONUNUN RƏSULZADƏ QƏSƏBƏSINDƏ 

(XUTORDA) MƏKTƏB, UŞAQ BAĞÇASI VƏ  

POLINKLINIKA TIKILMƏLIDIR 

 

Муртуз мцяллим, мян бир шей щаггында Сизя, ялагядар тяшкилатлара 

мцраъият етмяк истяйирям. Сечкилярин нятиъяси эюстярди ки, бир чох 

йерлярдя ъамаатын сосиал вязиййятиндя мцяййян чатышмазлыглар вар. 

Бунларын цзрлц сябябдян оланлары да вар, олмайанлары да вар.  

Бинягяди районунун Хутор дейилян Рясулзадя гясябясиндя 12 

миня гядяр ящали йашайыр. Онун индийя гядяр ня мяктяби, ня баьчасы, 

ня поликлиникасы, ня дя бир хейир-шяр еви вар. Мян сиздян хащиш едирям ки, 

бу мясяляйя мцдахиля еляйясиниз. Йер вар. Тящсил Назирлийи, район Иъра 

Щакимиййяти мяктяби тикмяк истяйир, амма айры-айры адамлар йери 

вермирляр. Бюйцк бир сащяни юзялляшдирирляр, орада ишляри дя йохдур, эцъляри 

дя йохдур. Хащиш едирям онларын ямлакларыны башга йеря дяйишсинляр. 

Йахуд пулуну версинляр, йахуд онлара башга йер версинляр ки, мяктябин 

тикилмясиня башлайаг. Пул вар. Назирлик бу эцндян мяктябин тикинтисиня 

башлайа биляр. Эялян тядрис илиня гядяр мяктяб щазыр ола биляр, амма йер 

вермирляр. Хащиш едирям бу мясялядя бизя кюмяк едясиниз. Саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 8, 1-ci cild, 19  dekabr  2000-ci 

il,    

səh.,  373. 
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PSIXI  SAĞLAMLIQ HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мцзакирямизя 

тягдим олунан ганун лайищяси консептуал baxımdan йарарлыдыр вя мян 

онун лещиня сяс веряъяйям. Бунунла йанашы, лайищянин тякмилляшмяси 

цчцн бир нечя тяклифими демяк истяйирям. Яввяла, мян Ризван мцяллимин 

дедийинин яксяриййятини мцдафия едирям вя мяним демяк истядиклярими о 

дедийи цчцн мян онлары ихтисара салырам.  

Икинъиси,  5-ъи маддядя бир мясяля айдын дейил. Ризван мцяллим дя 

тохунду, мян дя тякрар едирям. Фяалиййят габилиййяти олмайан адамлара 

психиатрийа йардымы онун валидейнляринин вя гануни нцмайяндясинин 

иъазяси иля эюстярилир. Бу, сонракы маддялярдя, сонракы абзасларда да 

вар. Щяким истяйяндя буну мцайиня едя биляр вя йахуд да мяъбури едя 

билярляр. Бурада биринъи фясилля сонракы фясилляр арасында зиддиййят вар. 

Бялкя бу адамын валидейни йохдур, o  сащибсиздир, щеч кимi  дя тапылмыр. 

Демяли, bu adam  мцайиня олунмайаъагдыр? Бу мясяляляр 

айдынлашдырылмалыдыр. Бу мясяля ачыг галыбдыр.   

Сонра, 7-ъи маддядя психи позунтусу олан шяхслярин 

щцгугларындан сющбят эедир. Орада дейилир ки, бу адам тядгигат ишляриня, 

йахуд тядрис просесиня разылыг веря дя биляр вя юз етиразыны да билдиряр. 

Ахы, məsələni belə цмуми шякилдя,  demək олмаз. Бунун дяряъяси 

эюстярилмялидир. Щяр психи хястяйя елми иш вермяк, тядрис иши тапшырмаг 

оларmı?  Bu mцмкцн дейил ахы!  Она эюря дя онун дяряъяси 

эюстярилмялидир, щансы хястялик дяряъясиндя оланлара буну вермяк олар, 

йа олмаз. Бу məsələ dəqiq айдынлашдырылмалыдыр. Бу мясяля бурада 

айдын дейил, цмуми шякилдя верилибдир.  

Сонра, бир мясяляни дя дейим. Бурада щярби хидмятя эедянлярин о 

мцайинядян кечмясиндян  söhbət эедир. Амма беля фактлар вар ки, 

бязиляри щярби хидмятя эетмямяк цчцн бу барядя хястялик каьызы алырлар. 

Амма щярби хидмятдян азад олунандан сонра дейирляр ки, мян щцгуг 

мцщафизя органларына эетмялийям, филан йерляря эетмялийям. Бу мясяля 

айдынлашдырылмалы вя конкретляшдирилмялидир. Чцнки бу бизим халгымызын 

эяляъяйи иля баьлы мясялядир. Конкрет шякилдя йазылмалыдыр, бу хястялик 
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мцалиъя олунуб, олунмайыб, неъядир, щара эедя биляр,  hara gedə 

билмяз. Мян истярдим ки, бу мясяляйя дя бурада айдынлыг эятирилсин.  

Нящайят, мян дилчи олдуьум цчцн лайищядяки бир мцбащисяли сюзя 

даир юз фикрими, мцнасибятими билдирмяк истяйирям. Яввялки иъласымызда 

«позунту» сюзцня етираз олду ки, «позьунлуг» йазылмалыдыр. Мян еля 

билирям ки, беля дейил, «позунту» бу ганунда олан кими галмалыдыр. Чцнки 

беля сюзляримиз чохдур – позунту, чыхынты, гырынты, чцрцнтц, газынты кими 

йцзлярля беля сюзляримиз вар. Ганунауйьунлуг дилимизин ганунудур, бу 

олмалыдыр.  

Нящайят, мяним мцтяхяссисляря бир депутат кими, Азярбайъан 

халгынын бир вятяндашы кими мцраъиятим вар. Бурада сизин 

данышдыгларыныздан еля чыхды ки, Азярбайъанда ящалинин тяхминян 20 фаизи 

беля хястя ола биляр. Гардаш, сиз щансы мейара эюря буну дейя 

билирсиниз? Мейарыныз вармы буна? Дцнйа стандартлары иля буну мцгайися 

елямисинизми? Йох! Сиз бу фикря эяляндя 8 милйон ящалини мцайинядян 

кечирмисинизми? Кечирмямисиниз! Она эюря дя 11 иглим зонасынын 9-у 

олан бир дийарда, узунюмцрлцляр юлкяси сайылан Азярбайъанда , иглим 

шяраити йахшы олан бир йердя бу халгын цстцня беля бир дамьа вурмаьын 

мян ялейщиняйям. Буна юз етиразымы билдирирям. Ола билсин ки, сиз юз 

ихтисасынызы щюрмятя миндирмяк, мцяййян сялащиййятляр алмаг цчцн 

буну дейирсиниз. Амма Азярбайъан халгынын цстцня беля бир адын 

гойулмасынын мян тяряфдары дейилям. Еля билирям ки, бурада сящвиниз вар. 

О сящвляринизи дцзялдин. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 9, 1-ci cild,  22  dekabr  2000-ci 

il,  

səh., 466-468.  
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REYESTR VƏ QEYDIYYAT HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Сянядин 

адында гцсур вар. «Рейестр» сюзц «гейдиййат» сюзцнц щяр йердя явяз 

едя билмир. Она эюря «гейдиййат» вя «рейестр» сюзляри йа гоша 

эетмялидир, йа да бу шякилдя олмаз. Гейдиййат она ясасян щцгуги 

статусун верилмясини нязярдя тутур. Амма рейестр орада гейд едилди, 

адыны йаз, эетсин. Бу шякилдя layihə олмаз. Она эюря дя ганунун  aды 

дяйишдирилмялидир. 12-ъи маддя иля 13-ъц маддянин адында ъидди гцсур 

вар.  Orada  yазылыр ки, “хариъи щцгуги шяхслярин нцмайяндяликляринин вя йа 

филиалларын дювлят гейдиййатынын хцсусиййятляри”. Гардаш, гейдиййатын 

хцсусиййяти олмаз. Бу шякилдя məntiq олмаз. Щяр икисиндя елядир, щяр 

икиси гцсурлудур. Она эюря онлар мцтляг дяйишилмялидир, беля термин 

йохдур, мязмуна уйьун дейил, гануна уйьун дейил.  

Нящайят, Фазил Мяммядова мяним бир мцраъиятим вар. Фазил 

мцяллим, сиз бурада дединиз, йахшы олар ки, 1 ил мцддятиндя фяалиййят 

эюстярмяйян щяр щансы мцяссися, щцгуги шяхс йенидян баланс йазсын, 

версин, йенидян гейдиййатдан кечсин. Мяэяр бу, Азярбайъанда 

фяалиййят эюстярян щцгуги шяхслярин щамысыны Азярбайъандан гачырмаьа 

апармырмы? Йенидян бир дя щцгуги сяняд топла, эятир, вер бура… бу 

гейдиййат кимя хейир еляйир? Дювлятя хейир елямир, тяк-тяк адамлара 

хейир еляйир. Мян еля билирям ки, сизин фикриниз дцз дейил. Бу, 

Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафына мане олаъаг, хейир явязиня зяряр 

едяъяк. Бу анъаг тяк-тяк адамлара, гейдиййат апаранлара хейир 

еляйяъяк. Она эюря дя мян бунун тамамиля ялейщиняйям. Диггятинизя 

эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 9, 1-ci cild,  22  dekabr  2000-ci 

il,                   

səh.,  524-525.  



 202 

 

 

 



 203 

QILINC SÖZÜ VƏ YOLLAR HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Бурада 

йолдашларын чыхышындан мялум олур ки, эуйа «гылынъ» сюзц йалныз еля 

вурушмаг, дюйцшмяк аляти кими баша дцшцлцр. Беля дейил, яввяла, о гылынъ 

Сяфявиляр дюврц иля баьлыдырса, демяли онда Азярбайъанын торпаглары 

индикиндян 3-4 дяфя чох иди. «Гылынъ» сюзц йалныз дюйцşмяк мянасында 

дейил, о чохмяналыдыр. Адам щаггында да дейирляр ки, гыlынъ кими кясир. Йяни, 

бирсифятлидир, бирсюзлцдцр, бирцзлцдцр, кясярлидир,  belə adamlar сюзцнц 

дяйишмир вя саир. Бу мянада еля билирям ки, о, йериня  дцшцбдцр, йахшыдыр. 

Бунлары йалныз дюйцшчцляря вермяк нязярдя тутулмур. Бунларын чох 

мяналары вар. Щяр сюзцн бир нечя мянасы вар. Ону эениш мянада баша 

дцшмяк лазымдыр. Диггятинизя эюря саь олун.  
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 10, 1-ci cild, 26  dekabr  2000-ci 

il,              

səh., 218.  

 

 

YOLLAR HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Дювлят 

бцдъясиндя мцяййянляшдирилян мигдар бу эцн бизим мцзакирямизя 

тягдим олунан 2001-ъи ил цчцн хяръляр сметасында олдуьу кими тясдиг 

олунубдур. Бурада щеч бир дяйишиклик йохдур. Цмуми мигдар ейнидир, 

мцяййян сащялярля баьлы хяръляр дя еля орадакы кимидир. Еля билирям ки, 

буну тясдиг елямяк олар, эениш мцзакиряйя ещтийаъ йохдур. Икинъи бир 

ряйими дя демяк истяйирям ки, Самур мцяллимин дедикляри йахшы фикирлярдир. 

Амма о йоллары Бакы шящяр Иъра Щакимиййяти дцзялтся  даща йахшы олар, 
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чцнки Милли Мяълисин о гядяр вясаити йохдур. Еля билирям ки, Милли Мяълисин 

гайьылары чохдур, она чохлу пул лазымдыр. Диггятинизя эюря саь олун.  
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 10, 1-ci cild, 26  dekabr  2000-ci 

il,              

səh., 224.  
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ƏHALIYƏ ELEKTRIK IŞIĞI VERILMƏLIDIR 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян бир проб-

лем щаггында фикрими демяк истяйирям. 22 сайлы сечки даирясиндя – 

Рясулзадя гясябясиндя бир эярэин проблем вар. Ики-цч илдир о проблем 

щялл олунмур. Бурада ишыг верян йерляр чохдан щазырланыб. Амма инди 

ящали чохдур, енержи чатмыр, даим наразылыг вар. Бялкя дя о волтлар 100-

дян артыг олмур, надир щалда 120 олур, ъамаатын сойудуъулары, башга 

електрик ъищазлары сырадан чыхыр. Camaat  iшыг эюрмцр, щяр эцн шикайятя 

эялирляр.  

Мян Бакы шящяр Електрик Шябякяси сядринин йанында олмушам. О 

bu haqda эюстяриш верди. Лакин ня гядяр ки, онун баш мцщяндиси Идрис 

Рзайев вар, Бакы шящяриндя вя еляъя дя гясябядя ишыг дцзялян дейил. 

Онларын гулбечяляри айры-айры адамларла сющбят едир ки, ики эцня эялиб 

чякярик. Дейирям онларын щеч бир шейи йохдур, касыб адамлардыр, ял чякин 

бунлардан. О адама юйцд олмур ки, олмур.  

Мян цзцмц Мцслцм Иманова тутурам. О мяни дя йахшы таныйыр. 

Мян хащиш едирям, о адам щаггында тядбир эюрцн, бу ъамаатын ишыьыны 

верin. Наразылыг артыр, мцхалифятя мейлин гаршысыны алмаг цчцн бу 

тядбирляри эюрмяк лазымдыр. О адамлар isə əhaliyə işıq vermirlər. Мян 

билмирям, бялкя дя о адам мцхалифятя мейллидир, наразылыг йарадыр. Она 

эюря дя истярдим ки, бу мясялядя бизя кюмяк едясиниз. Диггятинизя эюря 

саь олун.  

 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 10, 1-ci cild, 26  dekabr  2000-ci 

il,              

səh., 531-532. 
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LEYLA YUNUSOVA, ARZU ABDULLAYEVA VƏ  

ELDAR ZEYNALOV HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Ня гядяр ки, 

бу адамларын гаршысы алынмайыбдыр, сабащ да бир сийащы эюндяряъякляр, о 

бири эцн дя. Мяним тяклифим белядир. О адамларын щамысынын сийащысы 

чыхарылсын, онларын нюгсанлары, ъинайят ишляри эюстярилсин вя чап олунсун. 

Гойун бцтцн халг буну охусун.  

Икинъиси, бурада Лейла Йунусова вя Арзу Абдуллайева щаггында 

сющбят эетди. Бунлар юз идейаларыны щяйата кечирмяк цчцн Азярбайъаны 

индийя гядяр мцхтялиф йерляря сцрцкляйирляр, Азярбайъаны бейнялхалг 

тяшкилатлар гаршысында эюздян, щюрмятдян салырлар. Мяндян габаг чыхыш 

едянлярин тяклифи иля разыйам. Бунларын иши йохланылмалыдыр, бунлар 

Азярбайъана хидмят етмяйян адамлардыр. Бир нечя эцн бундан габаг 

Яли Щцсейновла  Eldar Zeynalov телевизора чыхмышды, гаршы-гаршыйа 

отурмушду. О эуйа щансыса бейнялхалг тяшкилатын сядридир. Саггалына 

бахырдыныз онун? Щеч азярбайъанъа даныша да билмирди. Мян Фязаил 

мцяллимин фикри иля тамамиля шярикям. Бунлар бизи истямяйян дювлятлярин 

бурада иърачыларыдырлар. Мян хащиш едирям ки, щцгуг мцщафизя органлары 

бу адамларла мцлайим ряфтар елямясинляр. Бу адамлар щаггында конкрет 

фактлар вардыр. Йалан мялумат верирляр, дювлятин ялейщиня чыхырлар, дювляти 

щюрмятдян салырлар. Бу адамларын иши йохланылсын вя лазым эялярся, 

баряляриндя ъинайят иши галдырылсын вя щансы бейнялхалг тяшкилатын адындан 

данышырларса, онларын мясялясиня Ядлиййя Назирлийиндя йенидян бахылсын. 

Саь олун.  

 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 10, 1-ci cild, 26  dekabr  2000-ci 

il,              

səh., 659-660.  
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MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI  

VƏ TELEVIZIYALAR  HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли сядарят, щюрмятли 

щямкарларым. Франса Сенатынын вердийи гярар щаггында мяндян габаг 

чыхыш едянлярин фикрини дястякляйирям. Бу мясяля ъидди мцзакиря 

олунмалыдыр. Биз юз işimizi ардыъыл şəkildə  эюрмялийик.  

Икинъи бир мясяля щаггында юз фикрими демяк истяйирям. Яввяла, мцха-

лифят нцмайяндяляринин бура эялмясини мян мцсбят щал щесаб едирям, 

дцзэцн щярякят щесаб едирям. Хятляри, идейалары дцзэцндцр. Амма бунун-

ла йанашы, истяйирям ки, мяндян габаг чыхыш еляйян Яли Kərimova  аьсаггал 

кими, сямими мянада ирадымы билдирим. О, дцнян Новханыдакы чыхышында беля 

бир ъцмля ишлятди ки, бцтцн Азярбайъан халгы индики игтидардан наразыдыр. Еля 

билирям ки, Яли Kərimovun беля ифадя ишлятмяsi heç bir çərçivəyə sığmır. Она 

эюря ки, бцтцн Азярбайъан халгынын адындан данышмаьа сизин щеч биринизин 

haqqı, щцгугу yoxduр. Сизи мцдафия еляйян сечиъилярин сайы щаггында söz 

дейя  билярсян ki, бу гядяр адам наразыдыр. Амма буну бцтцн 

Азярбайъан халгыnın adıндаn демяк дцзэцн дейил. Siz yaxşı bилирсиниз  

кимлярдян Азярбайъан халгы наразыдыр? Шушаны, Кялбяъяри, Лачыны 

верянлярдян, Эянъя щадисясини, гардаш гырьыныны тюрядянлярдян, хариъи 

юлкялярин щавасы иля ойнайанлардан, хариъи юлкялярdən alınan qrantların  ще-

сабына йашайанлардан, инди бу гядяр ялилин йаранмасына сябябкар оланлар-

дан.  Сиз беля шейлярдя, bu sözləri deyəndə диггятли олун, юзц дя mənim  

дедийим сюзлярдян ясябиляшмяйин. Бир аьсаггал кими дейирям ki, Сизя 

deputata бу ифадя йарашмыр.  

Сонра, башга мясяляни дя демяк истяйирям, Муртуз мцяллим. Ъа-

маатын информасийа алмасы ваъиб мясялядир. Информасийа сащясиндя 

телевизийа бюйцк рол ойнайыр. Амма истяйирям бир гцсурумузу дейям. 

Инди телеканаллар чохалыб, амма ъамаат каналларын щамысыны тута билмир. 

Мцхтялиф биналар тикилиб, дальаларын гаршысыны кясир. Телевизорлар бир каналы 

тутур, башгасыны тутмур. Мяним сечиъилярим арасында да наразы оланлар 

вар. Мяня нечя дяфя мцраъият едибляр, Бакы шящяриня бахырсан, еля 

билирсян ки, бцтцн биналарын цстцндя, балконларда пянъярялярдя 

антеналардан ибарят мешя салыныб. Олмазмы ки, ялагядар тяшкилатлар, 

идаряляр, хцсусян Надир Ящмядов шящярдя цчъя йердя ютцрцъц 

дцзялдя? Diqqətinizə görə sağ olun. 
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İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol   № 13,  2-ci cild, 1   fevral 2001-ci 

il, 

səh., 13-14. 

AZƏRBAYCAN DILI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Hörmətli sədarət! Азярбайъан дилинин ишлянмяси щаггында 

ганунун щазырланмасы Мядяниййят мясяляляри даими комиссийасына 

тапшырылыбдыр. Еля билирям ки, бу ганун елм вя тящсил мясяляляри комиссийасы иля 

бирликдя щазырланса, даща йахшы, даща дягиг олар. Чцнки Азярбайъан дили иля 

мяшьул оланларын яксяриййяти Елм вя тящсил комиссийасындадыр. Диггятинизя эюря 

саь олун.  

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 13,   2-ci cild,  1  fevral 2001-ci  

il,  

səh., 23. 

 
 

QONDARMA ERMƏNI SOYQIRIMI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри. Biz  сойгырым иля 

баьлы кечян дяфя дя  бурада мцзакиря апардыг. Амма эюрцнцр, Франса 

щюкумяти вя онун рящбярлийи бу мясяляляри нязяря алмыр. Мян Азярбайъан 

халгынын нцмайяндяси кими демяк истяйирям ки, Франса еля яввялдян дя 

сойгырымы тюрядянляри мцдафия едянлярдяндир. Мясялян, Андроник Гярби 

Азярбайъанда, бурада, Тцркийядя ня гядяр азярбайъанлы гырды. Амма 

Андроникин щейкялини биринъи дяфя галдыран, ону щюрмятли едян Франса 

щюкумяти олду. Bu  fактдыр.  
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Ялъязаирдя 2 милйона гядяр мцсялман эеносидя мяруз галды. 

Нийя Франса дювлятиня дейян йохдур ки, sən бу гядяр адамы гырмысан,  

indi də ermənilərin yalandan uydurduğu, olmayan эеносиди мцдафия 

едирсян? Hamıya məlumdur ki, Франсада ермяни лоббиси эцълцдцр. 

Франса щюкумяти, онун рящбярлийи də  о лоббини мцдафия едир, haqqı, 

ədaləti müdafiə etmir. Онун нятиъясидир ки, Франса АТЯТ-ин щямсядри 

эяляндян сонра ишляр ирялилямяк явязиня, эери эетди. Яввялъя Qarabağ  

məsələsinin мярщяля-мярщяля  щялли ортада иди. Онлар Fransa ATƏT-ə 

nümayəndə эяляндян сонра бу məsələ дə кянарда галды. Söz verdilər 

ки, sizə кюмяк едяъяйik, lakin рящбярлийя эяляндян сонра ермяниляря 

кюмяк еtdiləр. Мян еля билирям ки, беля бир юлкянин АТЯТ-ин 

щямсядрлийиндя галması məsələsinə yenidən baxılmalıdır. 

Цряйимдян эялян сюздцр, щягигят белядир. O, Тцркийя мясялясини гал-

дырырса, Гарабаь мясялясини йубандырмаг истяйирся, бу, мясяляни ермяни-

лярин хейриня щялл елямяк deməkdir. Демяли, Хоъалы сойгырымы məsələsində 

erməniləri дястякляйянлярдян бири дя Франса щюкумятидир. Мян тяклиф едяр-

дим ки, айры-айры тядрис мцяссисяляриндя франсыз дилинин тядриси мясяляси мц-

закиря олунсун, эцндялийя чыхарылсын, бу мясяляйя йенидян бахылсын. Əgər 

Fransa Гарабаьы мяним ялимдян алмаьа чалышырса, сойгырым ады иля Тцркийя 

дювлятини инкишафдан сахламаг истəйирся, онда биз дя она гаршы лазыми 

тядбирляр эюрмялийик.  

Мяня еля эялир ки, Франса христиан-мцсялманlar arasında  

дцшмянчилиk йаратмаг истяйир. O, Авропа Шурасынын цзвцдцр. 

Демократийаны мцдафия етмяк явязиня бу йола ял атыр. Биз дя конкрет 

аддымлар атмалыйыг, горхмаг, чякинмяк лазым дейил. Дцнйа 

иътимаиййятиня Франсанын тцркляря гаршы пис мцнасибятдя олдуьуну 

чатдырмаг лазымдыр. Бцтцн дцнйа халглары сцлщ, демократийа иstяйир, 

амма бу, мцсялман-христиан мясялялярини галдырмаг истяйир, Авропа 

Шурасынын цзвляриня, бцтцн дцнйа юлкяляриня чатдырмаг лазымдыр ки, 

кечян ил бу мясяляни мцзакиря елядик, Франса нятиъя чыхармады.  

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян тяклиф 

едирям ки, бу бяйаната сянядляр ялавя олунсун. Ола билсин ки, ону 

охуйанлар bu yazılanlara biganə qalsınlar, ona  инанмасынлар. Она эюря 
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сойгырым иля баьлы сянядляр бяйаната ялавя олунmalıdır. Həmin 

sənədləri, faktları oхуйарлар, охумазлар, onların  юз ишляридир, амма bu 

ялавя олунсун. Фактлар орада йазыланы тясдиг еtməlidiр.   

Икинъи bir тяклифим də var: Mющтярям Президентимиз Heydər Əliyevin 

Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən  депортасийа вя сойгырым щаг-

гында фярманы вар. 1918-ъи илдя Гярби Азярбайъанда, Бакыда, 

Шамахыда, Губада, Lənkəranda  баш вермиш сойгырымы иля баьлы 

фярманда верилмиш фикирлярдян, faktlardan истифадя етмякля бяйанат 

гцввятляндирилсин. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 14 , 2-ci cild, 2    fevral 2001-ci  

il,  

səh., 127-128, 192. 
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QIRMIZI XAÇ VƏ QIRMIZI AYPARA EMBLEMLƏRININ  

 ISTIFADƏ EDILMƏSI HAQQINDA 

        

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Бу мцбащися 

еля мясялядян доьур ки, эуйа гызыл дейяндя мцтляг металы баша 

дцшмялийик. Йеня щягигяти дейяъяйям, чохуна аъы эяляъякдир. Тцрк 

дилляринин щамысында, демяк олар ки, «гызыл» сюзц рянэ мянасындадыр. 

Юзбяк дилиндя, татар дилиндя, уйьур дилиндя, тцркмян дилиндя «гырмызы» 

сюзц йохдур. Щамысында «гызыл» ишлянир. Тцрк дилиндя, Азярбайъан 

дилиндя, газах дилиндя, гырьыз дилиндя рянэ мянасында щям «гызыл» сюзц, 

щям дя «гырмызы» сюзц ишлянир. Истяйирям йолдашлар билсинляр ки, «гызыл» 

сюзц иля «гырмызы» сюзцнцн кюкц бирдир. Буну ахы, билмяйян адамлар ня 

цчцн йерсиз мцбащися едирляр? Кюк бирдир, оrada yazılan  гызыл sözü  дə 

рянэ мянасындадыр. Видадидя belə bir  мисra var:  «Бойанарсыз гызыл 

гана дурналар». Dilimizdəki « qызыл юкцз, гызыл иняк » birləşməsindəki 

qızıl sözü  рянэ мянасындадыр. Ахы, буну нийя ора-бура йозуруг? Vaxtilə 

бу беля гябул олунуб  və oradakı «гызыл» sözü  дə рянэ мянасындадыр. 

Bu bizim  гядим сюзцмцздцр. Бурада Гызыл Хач йалныз рянэя эюря беля 

адландырылмайыб, щям дя хачын юзцнц гызылдан щазырлайыблар. Демяк 

истяйирям ки, qızıl тямиздир, сафдыр, кясярлидир, чцрцмяйяндир, гиймятлидир 

мянададыр. Ня гябул еляйирсиниз, еляйин, амма мян «гызыл» сюзцнцн 

тяряфдарыйам. Саь олун.  

 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 15 , 2-ci cild, 6  fevral  2001-ci  

il, 

səh., 280-281. 
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PSIXIATRIYA YARDIMI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян комисси-
йайа юз разылыьымы билдирирям ки, кечян дяфя дейилян гцсурларын, ирадларын, 
демяк олар ки, яксяриййятини дцзялдибдир. Мясялян, 5-ъи, 7-ъи, 9-ъу, 11-ъи, 
15-ъи маддяляря даир мяним ирадларым вар иди. Демяк олар ки, onların ща-

мысыны нязяря алыблар. Лакин бцтцн маддялярдя эедян бир гцсуру 
нязяринизя чатдырмаг истяйирям. Дцздцр, цслуб гцсурудур, амма бцтцн 
ганун бойу бу гцсур эедир. Сонракы фясиллярдя дя вар. Орада йазылыр: 
«фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб едилян шяхс». Муртуз мцяллим, бу 
гцсур бцтцн ганунда вар, щяр йердя беля эедир. Буну дцзялтмяк цчцн 
онун ашаьыдакы редаксийада верилмясини тяклиф едирям: «фяалиййят 
габилиййяти олмадыьы мцяййян едилян шяхс». Чцнки щякимляр ону 
мцяййян едир, дягигляшдирир. Беля олса, о гцсур тамамиля арадан галхар.  

Сонра бir  гцсур да фясиллярин щамысындан вар. Муртуз мцяллим, ба-
йаг Сиз дя ъаваб вердиниз,  «позьунлуг» сюзц иля баьлы. Сиз дцз 
дейирсиниз, «позьунлуг» сюзцндя чохмяналылыг вар, она эюря bu orada 
йериня дцшмцр. Кечян дяфя дя буну дедик. Амма Ибращим мцяллим бу 
мясяляйя бир дя гайыдыб. Мян юз фикрими дилчи кими демяк истяйирям. Беля 
сюзляр Азярбайъан дилиндя чохдур. Позунту да вар, сыхынты да вар, газынты 
да вар, гырынты да вар, сюкцнтц дя. Йцзлярля беля сюзцмцз вар. Bu  
qанунауйьундур, дягигдир вя бунун беля эетмяси даща йахшыдыр.  

Сонра, бир ирадымы da  билдирмяк истяйирям. Ağabəy həkim  

iнъимясин мяндян! «Алlащ сизя сябр версин» сюзлярини хащиш едярдим, 
юзцнцзя шамил едясиниз. Бурада шащматчы да var, эенерал да, мцяллим 
дя, щцгугшцнас və başqaları da. Сян бунлары ушаг кими габаьына гойуб 

данлама. Бура сизин хястяхана дейил. Мян хащиш едирям бу адамлары 
тящгир етмяйин. Özünüzə, öz daxili aləminizə yaxşı-yaxşı baxın! Юзц дя 

бу мяълисдя бцтцн ихтисасдан олан адамлар вар. Онлара bu şəkildə  ирад 

тутмаьа sizin  щаггыныз йохдур. Яввял сиз эяряк юз йеринизи биляйдиниз. 
Сиз телевизорда ня гядяр данышырсыныз, ъамаат Сизя щеч ня демир. Амма 
бурада  эяряк юз йеринизи биляйдиниз, бу гядяр адама эяряк Сиз  bu 
yersiz, lazımsız sözləri deməyəydiniz, ирад тутмайайдыныз. Беля шейляри 

бир дя етмяйин. Кечян дяфя сизин ишчиляр «Азярбайъанда ящалинин 20 фаизи 
хястялийя тутулуб» дейяндя, etika xatirinə  она сусдулар. Щеч олмаса 
беля шейляри етмяйин. Хащиш едирям, бу щюкм иля, bu əda ilə  бир дя Милли 
Мяълися эялмяйин. Диггятинизя эюря саь олун.  

 
İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 
Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 15 ,  2-ci cild,   6  fevral 2001-ci 
il,  
səh., 345-346. 

ATMOSFER  HAVASININ MÜHAFIZƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Мяндян 

габаг щямкарларым атмосфер щавасы иля баьлы бир мясяляйя тохундулар. 

Мцхтялиф фикирляр вар. Мян истярдим ки, буна юз мцнасибятими билдирим. 

Билдийиниз кими, щавада чохлу гатлар, тябягяляр вардыр. Бунларын щяр биринин 

юзцнямяхсус хцсусиййяти вардыр. Она эюря дя биз бу мясяляни дейяндя 

мцтляг атмосфер тябягяси, йа да атмосфер гаты демялийик. Чцнки о бири 

гатлары космоса чыханлар да чиркляндиря биляр. Сющбят йалныз атмосфер 

тябягясиндян эедир. Она эюря дя мян башлыгларда ашаьыдакы редактядя 

дцзялишлярими тяклиф едирям. ЫЫЫ фясил «Атмосфер тябягясиндяки щаванын 

мцщафизяси», 8-ъи маддя «Атмосфер тябягясиндяки щаванын 

мцщафизясиня даир програмлар, тядбирляр вя онларын малиййяляшдирилмяси», 

9-ъу маддя «Атмосфер тябягясиндяки щаванын кейфиййятиня зярярли тясир 

едян эюстяриъилярин нормалашдырылмасы», 10-ъу маддя «Атмосфер 

тябягясиндяки щавайа атылан зярярли маддялярин вя онларын зярярли 

тясирляринин нормативляри», 12-ъи маддя «Атмосфер тябягясиндяки щавайа 

зярярли маддялярин мяъбуриййят нятиъясиндя атылмасы вя онун зярярли 

тясири иля баьлы тялябляр», 13-ъц маддя «Атмосфер тябягясиндяки щавайа 

зярярли тясир едян тясяррцфат вя диэяр фяалиййятляря даир цмуми тялябляр», 

14-ъц маддя «тясяррцфат вя диэяр фяалиййят обйектляринин лайищяляшдирил-

мяси, йерляшдирилмяси, тикинти, йенидян гурулмасы, истисмары заманы 

атмосфер тябягясиндяки щаванын мцщафизясиня даир тялябляр», 15-ъи 

маддя «няглиййат, диэяр сяййар няглиййат васитяляринин истисмары заманы 

атмосфер тябягясиндяки щавайа атылан зярярли маддялярля баьлы 

тянзимлямя», 16-ъы маддя «Истещсал вя истещлак туллантыларынын 

сахланылмасы, басдырылмасы, зярярсизляшдирилмяси вя йандырылмасы заманы 

атмосфер тябягясиндяки щавайа атылан зярярли маддялярля баьлы тялябляр», 

17-ъи маддя «Атмосфер тябягясиндяки щаванын вязиййятинин дяйишмяси 

заманы инсанларын саьламлыьынын вя щяйатынын мцщафизяси», 18-ъи маддя 
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«Атмосфер тябягясиндяки щаванын чирклянмяси» адландырылмалыдыр. 

Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 17 , 2-ci cild,  13  fevral 2001-ci 

il, 

səh., 412- 413. 
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TƏHSIL QANUNU HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Яли мцяллим, бу 

мясяля бизим комиссийа иля баьлыдыр, йеня дя онун бязи ъящятляри айдын 

дейил. Кющня Тящсил Гануну 1993-ъц илин йанварында китaбча шяклиндя 

няшр олунубдур. О вахтдан индийя гядяр дя мцхтялиф дяйишikliklяр 

олубдур. Бу щансы гануна эюря олубдур? Инди буну беля дяйишмя ня иля 

баьлыдыр вя ящямиййяти нядир? Юзц дя биз йени ганун щазырлайырыг. 

Олмазмы ки, буну биз еля йени Тящсил Ганунунда щялл едяк. Онда беля 

чыхыр ки, индийя гядяр олан дяйишикликляр гейри-ганунидир. Бу бир гядяр 

анлашылмазлыг йарадыр. Мян истярдим фикринизи билям.  Sağ olun. 

 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 19 , 2-ci cild, 20   fevral 2001-ci 

il,  

səh., 534. 
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XOCALI  SOYQIRIMI  VƏ  DAĞLIQ  QARABAĞ 

 MÜNAQIŞƏSI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян Хоъалы щади-
сяси иля баьлы конкрет бир тяклиф вермяк истяйирям. Нязяринизя чатдырым ки, 
бизим бу эцн ясас проблемимиз Даьлыг Гарабаь – Азярбайъан мясяляси    
дейил, Ермянистаn – Азярбайъан мясялясидир. Ермяниляр узун ясрлярдян 
бяри юз тяъавцзкар ниййятлярини давам етдирирляр, биз ися она гаршы еля бир 
тядбир эюря билмирик. Ермянилярин ичярисиндя мян ишлямишям. Чох 
щийляэярдирляр. Онлар щансы аддымы атырларса, щямин  məsələdə, həmin 
аддымда сян онлары бир балаъа габагламалысан. Цзр истяйирям, бир мисал 
демяк истяйирям. Аьаъа  ъив чаланда onu tankla da çıxarmaq olmur, civ 

орадан чыхмыр, амма она бир balaca ondan böyük  паз вуран кими, о 

dərhal çıxır, эюйдя фырлаnыр. Ермянилярля беля ряфтардан башга икинъи ряфтар 

йохдур. Hər bir məsələdə biz onları qabaqlamalıyıq. 

Хоъалы сойгырымы иля баьлы биз чох зяиф иш апарырыг. Мющтярям Прези-
дентимиз сойгырым щаггында, депортасийа щаггында фярман вериbди. Ам-
ма онун иърасы цчцн биз чох зяиф щярякят едирик. Конкрет тяклифим нядир? 
Тяклифим одур ки, бизим иш адамларымыз бу ишя ъялб олунсунлар. Хариъдя лоб-
биляримиз аздыр, бир вахт ермяниляр силащ алырды, биз ися Xocalıda ев тикирдик, 

онлар бизим ъамааты говурду, биз онлара maşınlarla  пай апарырдыг.  Гач-

гына силащ веряйдиниз, йериндя-йурдунда галайды, юзцнц мцдафия едяйди, 
даща онун цчцн чадыра да, ярзаьа да, мадди йардыма да ещтийаъ 
олмайайды.  

Мян истярдим ки, Азярбайъанын иш адамлары, варлы адамлары газаныблар, 
щалал хошлары олсун, кюмяк елясинляр, газаnъларынын щеч олмаса цчдя бир 
щиссясини гойсунлар ki, биз 1918-ъи ил щадисяляри, Хоъалы щадисяси, 1988-ъи ил 
щадисяси, 20 йанвар щадисяси иля баьлы щягигятляри дцнйа иътимаиййятиня чат-
дыраг. Онда ермяни дя эери чякиляр, ермянини мцдафия еляйян Русийа şo-

vinistləri дə.  
Вар-дювлят биздя, йералты сярвят биздя, йерцстц сярвят биздя, ермянидя isə 

bunların щеч бири йохdur.  Rуслар да, rus millətindən olanlar da  яксярян биздя 

йашайыр, Ермянистанда йашамыр. Амма Русийа ня цчцн ону мцдафия еляйир, ня 
цчцн филан гядяр силащы эятириб yığıb ора? Bu империйа сийасятидир. Амма мян 

Русийанын нцмайяндялийиня, онун сяфирлийиня дя мцраъият едирям ки, инди даща 
империйа дюврц дейил, инди бярабярлик, мцстягиллик дюврцдцр. Индийя гядяр империйа 
сийасятини апармысыныз, Азярбайъаны дюня-дюня доьрамысыныз, синясиндян шырымlar 
ачмычыныз бясдир! Бу идейалардан ял чякин вя Даьлыг Гарабаьын гайтарылмасы 
цчцн, йер-йурдумузун гайтарылмасы цчцн щеч олмаса нейтрал mövqe tutun. 

БМТ-нин гярарларынын, 4 qərarının  йериня йетирилməмясинин сябябини мян 
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Русийада эюрцрям. Башга дювлятляр горхурmu? Çəkinirmi bilmirəm ! Bir sözlə,  

БМТ istəsə  bu qərarlar icra olunar. Sağ olun. 
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası Milli 

   Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 
                  protokol № 22 , 2-ci cild, 27  fevral 2001-ci il, səh., 

772-773. 
AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI 

 HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутат щямкарларым! 

Билдийиниз кими, мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийев 1998-ъи 

илдя «Азярбайъанлыларын сойгырымы щаггында» fярман вермиш, 31 март 

aзярбайъанлыларын сойгырымы эцнц елан едилмишдир. Биз щамымыз, бцтцн 

тяшкилатлар, о ъцмлядян Милли Мяълис дя юз ишини буна уйьун гурмалыдыр вя 

мцяййян ишляр эюрмялидир. Mən  цч илдир  бир тяклифи далбадал верирям, 

амма щялялик нятиъя йохдур.  

Тяклифим одур ки, парламентин мцяййян комиссийаларында щяр щансы 

бир шякилдя Хоъалы вя 1918-ъи илдя олан щадисялярин сойгырым олмасына 

даир сянядляр щазырлансын вя дцнйанын бцтцн парламентляриня пайлансын. 

Икинъи тяклифим. Билдийиниз кими, Нахчыван Азярбайъанын айрылмаз щис-

сясидир. Ора блокада шяраитиндя галмышдыр. Bildiyiniz kimi, Совет 

щюкумяти Зянэязуру, Эюйчяни, Дяряляйязи Азярбайъан демократик 

дювлятинин ялиндян алыб зорла Ермянистана бирляшdirмишдир. Нахчыван юмцр 

бойу блокада шяраитиндя гала билмяз вя бунун цчцн мцяййян тядбирляр 

эюрцлмялидир. 1920-ъи илдя зорла алынıb Ермянистана верилян Зянэязур, 

Дяряляйяз, Эюйчя мясяляси gündəmə çıxarılmalıdır. Бунлар бейнялхалг 

мящкямя, йахуд да щяр щансы щцгуги сянядляр васитяси иля эери тяляб 

олунmalıdır. Ермяниляр йох йердян эцндя бир мясяля галдырыр, амма биз 

гануни щагг-ядалятимизи бярпа етмякдян çəkinirik, haqq сюзцмцзц 

дейя билмирik, торпагларымызын щаггында сусурuq və  динмирик. 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 29,  3-cü cild,  27 mart  2001-ci  

il,  

səh., 469-470. 
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MƏTBUAT HAQQINDA 
 

Həsən Mirzəyev. Hörmətli millət vəkilləri. Муртуз мцяллим, эяряк бу 

fikrimi бурада демяйяйдим, амма бир-ики дяфя qəzet işçilərinin  юзляриня де-

мишям, нятиъя чыхармырлар дейя, мяъбурам бурада дейям. «Азярбайъан» 

гязети Милли Мяълисин органыдыр, лакин Милли Мяълисин фяалиййятини йахшы якс ет-

дирмир. Йазырлар филанкясов филанкяс чыхыш еляди. Гардаш, ня дедим? Мян 

сюйдцм, тярифлядим, обйектив данышдым, данышмадым, гязетдя якс олун-

малыдыр.  
 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 

protokol  

№ 29,  3-cü  cild,  27 mart 2001-ci  il, səh., 470. 

 
YER ADLARI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян Топо-

нимика комиссийасынын цзвцйям. Бу мясялянин мцзакирясиндя дя иштирак 

елямишям. Истяйирям сизя мялумат верим ки, комиссийада оланларын щамысы 

республиканын ян танынмыш адамларыдыр. Онлар ъоьрафийаны, халгын тарихини, 

онун дилини, гядимлийини билян, о сащядя тядгигат ясярляри олан адамлардыр. 

Бурада киминся арзусундан асылы олмайараг, тясадцфи адларын эетмясиня 

йол верилмир. Дяйишдирилян адларын щамысы халгын арзусуна, гануна уйьундур. 

Бу адлар халгын тарихини, онун кечмишини якс етдирдийи цчцн истярдим ки, она 

сяс верясиниз. 
 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 

protokol  

№ 29,  3-cü cild, 27 mart  2001-ci  il, səh.,  503. 

 
YER ADLARI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Муртуз мцяллим, мян цзр истяйирям. Эцняшли 

adının  гойулмасынын сябяби одур ки, онун гядим ады da еля Günəşli  

олубдур. Муьан adı  да она эюря гойулур ки, onun гядим ады беля 

олубдур. Биз гядим адлары бярпа елямишик. Təklifdə  dейилян адлардан 
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габаг щямин адлар олуб, биз дя гядим ады сахламаьы лазым билмишик. Саь 

олун. 
 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 

protokol   

№ 29, 3-cü cild, 27 mart   2001-ci  il, səh.,  505. 
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AHIL VƏTƏNDAŞLARA  

SOSIAL XIDMƏT HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мцзакиряйя 
тягдим олунан ганун лазымдыр, йериндядир, ящямиййятлидир. Мян бу ганун 
лaйищясинин гябул олунмасына сяс веряъяйям. Бунунла йанашы, ганунда 
олан бязи мясяляляря консептуал шякилдя мцлащизялярими демяк истяйирям. 
Бурада сосиал хидмят алмаг щцгугундан данышыларкян эюстярилир ки, йахын 
гощумларынын вя гануни нцмайяндяляринин щимайясиндян мящрум олан 
ащыллар. Амма еляси вар ки, юз ювладларынын да щимайясиндян мящрум 
олубдур. Мян еля билирям ки, беля фактлар чохдур. Ора «ювлад» сюзц мцтляг 
ялавя олунмалыдыр.  

Сонра, сосиал хидмят аланларын щцгугларындан сющбят эедяркян 
эюстярилир ки, бунлара хидмят еляйян адамлар шяхси характерли мялуматлары 
эизли сахламалыдырлар. Юзц дя йазылыр ки, bu сосиал хидмят эюстярилян заман 
gizli saxlamalıdır. Бу адам, цмумиййятля, о сирри сахламалыдыр, орадан 

эедирся, ону йаймамалыдыр. Бу о адамлара зярбя ола биляр. Она эюря 
йалныз хидмят эюстярилян заман дейил, цмумиййятля, эизли сахламалыдыр.  

Сонра, евдя сосиал-тибби хидмятдян сющбят эедяркян эюстярилир ки, 
евдя сосиал-тибби хидмят ихтисаслашдырылмыш сосиал хидмят мцяссисяляри 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Амма фактлар эюстярир ки, бязян ора тящким 
олунан мцяссися дя онлары йаддан чыхарыр. Beля фактлар йцзлярля, 
минлярлядир. Бязян буnlar мятбуатда дейилир və  эюстярилир. Мян истярдим 
ки, ора «ялагядар тяшкилатлар тяряфиндян щям дя нязарят едилир» сюзляри 
ялавя олунсун вя хидмят эюстярян мцяссисяляр нязарятсиз галмасын.  

Сонра, сосиал-мяслящят йардымындан сющбят эедяркян йазырлар ки, 
ащылларын йашадыьы аилялярля ялагя йарадылмасы лазымдыр. Бу ялагя 
мцтямади олмалыдыр. Ора мцтляг йазылмалыдыр ки, ащылларын юз аилясиндя 
йашамасы цчцн шяраит йарадылмалыдыр. Гоъалары атмаг, еля билирям ки, 
бизим милли адят-янянямизя уйьун дейил. 

Истярдим, ахырда бир шейи дя гейд едим. Мялум олдуьу кими, 
Шяргдя, о ъцмлядян Азярбайъанда бязи йерлярдян фяргли олараг ювлада, 
атайа, анайа мящяббят чох эцълцдцр. Она эюря дя бу мясялядя бир 
гядяр диггятли олмаг лазымдыр. Еля ювладлар вар ки, атасыны, анасыны, 
бабасыны, нянясини айда бир дяфя йохламыр, амма итини эцндя ики-цч дяфя 
эяздирир, йемяйини  верир, тумарлайыр вя йуйур. Беля мясяляляр бизим адят-
яняняляримизя, менталитетимизя зидд олдуьу цчцн, сащибсиз ащылларын 
чохалмамасы цчцн бу мясяля иля баьлы орада конкрет бир-ики бянд 
верилмялидир. Мцтляг ювлад валидейня бахмалыдыр, она щюрмят елямялидир. 
Саь олун.  
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İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol  № 31, 4-cü  cild, 3 aprel 2001-ci   

il,  
səh., 72-73. 

DÖVLƏT VERGI ORQANLARINDA XIDMƏT HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри, мяни бир 
мясяля дцшцндцрцр. Бирдян Верэиляр Назирлийи иля иш адамлары арасында 
мцбащися дцшдц. Онда həmin məsələni йохлайан Верэиляр Назирлийинин 
щцгуг мцщафизя сялащиййятли олан ямякдашлары олаъаг. Ола билсин ки, бунların  

ичярисиндя  обйектив olmayanı var. O, сящв еляйя биляр. Бу мцбащисяляр неъя 

щялл олунаъаг? Йахуд да обйективлик ня ъцр эюзляниляъякдир? Бунлар 
эяляъякдя иш адамларынын инкишафына, иш эюрмясиня мане олмайаъаг ки? Цзр 
истяйирям ифадям цчцн, мяни баьышлайын. Онда доьан да юзц олур, эюбяйини 
кясян дя юзц олур. Бу мясяля орада, layihədə конкретляшмялидир. 
Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol  № 32, 4-cü  cild,  6  aprel  2001-ci 

il,  
səh.,  93. 

 
 

BƏLƏDIYYƏ TORPAQLARINDAN  

ISTIFADƏ  HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Чох саь олун. Щюрмятли миллят вякилляри! Мяни бир 
мясяля марагландырыр вя фактла чыхыш едирям. Щал-щазырда бurada 
дейилмяся дя иъра щакимиййяти иля бялядиййя арасында рягабят эедир. Щяр 
бири истяйир ки, она айрылмыш пайы юз щимайясиндя сахласын. Ачыг шякилдя 
олмаса да  эизли шякилдя бу рягабят эедир. Бу рягабятляр ня вахта гядяр 
давам етмялидир? Еля юлкяляр вар ки, орада бялядиййяляр бу мясяляйя 
там щакимдирляр. Биздя бу məsələ  ня вахта гядяр чякяcəkdir?  

Икинъи суалым одур ки, истяр дювлят мцлкиййятиндя олсун, истярся дя 
шяхси мцлкиййятдя, торпаг мцлкиййятдир. Мцлкиййят формалары да щцгуги 
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актларла мцяййянляшир. Мяни мяслящятляшмяляр марагландырыр. Ахы, 
мяслящятляшмя hər hansı bir məsələyə  щцгуги ясас вермир. Инди туталым 

ки, мяслящятляшдиляр ки, бу торпаьы веряк буна, о торпаьы веряк она. Бу 
щансы щцгуги актларла тянзимляняъяк? Мцбащися эедяъяк, мясяля 
мящкямяйя чыханда мящкямя билмяйяъяк ки, ня елясин. Она эюря мян 
истярдим ki, мяслящятляшмянин щцгуги ясасы тапылсын. Мяним фикрим будур 
ки, о мяслящятляшмяляр nə sənəddə, nə də başqa  бир йердя юз яксини 

тапмыр. Бу неъя тянзимляняъякдир? Диггятинизя эюря саь олун.  
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol   № 35,  4-cü cild, 17  aprel 2001-ci 

il, 
səh., 365. 
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YER ADLARI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Мян 

щяр ики дилчи алимин – Низамилярин фикирлярини мцдафия едирям. Гараэцня 

сюзц иля баьлы Низами Ъяфяровун тяклифини мцдафия едирям. «Гара» сюзц 

тцрк дилиндя тарихян «бюйцк» мянасында ишлянибдир. «Гара» рянэ, йахуд 

башга мяъази мянада дейил. «Эцня» сюзц дя тцрк халгларынын гядим 

гябилялялри иля баьлыдыр. Мцбащисяли олса да, мцхтялиф вариантлар демяк 

олар. Бялкя дя «üн» сюзу иля баьлыдыр. Буну мцяййян бир кцчянин адына, 

адамлар йашайан йеря вермяк зяруридир, лазымдыр.  

«Эядябяй» адынын дяйишмясинин тяряфдары дейилям. Бир дилчи, 

мцвафиг кафедрайа рящбярлик едян адам, тяхминян 40-50 ил бу сащя иля 

баьлы мцтяхяссис кими дейир вя фикрими исбат етмяк истəйирям. Беля адлары 

дяйишмяк олмаз. «Бяй» сюзцнцн тцрк дилляриндя 12-13 мянасы вар. Бяй 

sözü  варлы, эюзял, гяшянэ, səliqəli, seçilən kimi  мянаları  дашыйыр. 

Щансындан ямяля эялиб, онун дяхли йохдур, тцрк сюзцдцр, халгын дилиня 

йатан сюздцр. Галды «эядя» сюзц. «Эядя» сюзцнц бура дахил етмяк 

олмаз. Бунун йеня чох мяналары вар. Бу «кичик» демякдир. Кичик, хырда, 

балаъа мянасындадыр.  

Мян башга бир мисалы да демяк истяйирям. Ермяниляр Гярби 

Азярбайъандакы, Dərələyəzdəki адлары дяйиширдиляр. Orada кяндин qədim  

ады Годуг Vянэидир. Savadsızlar, tarixi bilməyənlər  буну «Эядикvəng» 

еtdilər. Guya qодуг sözü pis mənadadır. O, нийя бура дцшцбдцр? 

Amma  «qодуг» сюзц qədim türk dillərində  кичик, балаъа, хырда 

демякдир. Тцрк дилляринин qədim  лцьяти вар, qoy bu adamlar ора 

бахсынлар və мцяййянляшдирсинляр. Ейни иля də башга адлары, хцсусиля, 

belə тарихи адлары дяйишмяк олмаз. Тарихи дяйиширсянся, сян кюкцнц 

дяйиширсян, няслини дяйиширсян. Инди бязи адамлара bu söz хош эялмир və 

дейир ki, эял бунун адыны гойаг Бюйцкбяй, Дядябяй. Беля адларын 

дяйишдирилмяси халгын тарихинин дяйишдирилмяси демякдир. Буна гятиййян 

йол вермяк олмаз. О адамлар эетсинляр щямин сюзлярин мянасыны, 

кюкцнц вя тарихини юйрянсинляр. Диггятинизя эюря саь олун.  
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İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 36, 4-cü  cild, 20  aprel 2001-ci  

il, 

səh., 408-409. 

GÖMRÜK ORQANLARININ RƏMZLƏRI HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Чох саь олун. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят 

вякилляри! Тарихдя рямзляр йазылардан даща чох йашайыр. Бязян ясрлярдян-

ясрляря эедиб чыхыр. Она эюря дя рямзляря еля беля ади шей кими бахмаг 

олмаз. Муртуз мцяллим, байрагдакы тясвирляр мяни там гане едир. Чцнки 

орада щям дямир йолу, щям щава йолу, щям шосе йолу, щям дя су йолунун 

рямзляри верилибдир. Лакин мяни тямин етмяйян ъящятляр вар, мян ону 

демялийям.  

Йолдашлардан бир нечяси деди ки, гылынъ-галхан няйя лазымдыр. 

Яввяла, о рямз бизим башга органларда да вар, онун галмасы пис дейил, 

дядя-баба гайдаларымыза да уйьундур. Лакин бурада ики ъящят мясяляни 

долашдырыр. Мян йолдашларын фикри иля там разыйам ки, орадан 3 щярф 

эютцрцлмялидир, галхан да галхан формасында верилмялидир. Бурада о, 

мцхтялиф квадратларла верилиб, щеч вахт галханы хырда-хырда щиссялярдян 

щазырламырлар. Юзц дя о, габарыг шякилдя верилмялидир. Еля рянэлярля 

верилмялидир ки, габарыг эюрцнсцн, галхан кими эюрцнсцн. Даща столун 

цстцндя гумар ойнанан тахта кими эюрцнмясин. Гардаш, бу хачлардан 

биз гуртармырыг. Йолдашлардан бязиляри она ирад тутдулар. Mən də həmin 

fikrin tərəfdarıyam. Бяли, орада хач ишарясидир. Belə rəmz  lазым дейил. 

Биз эюрмцшцк ки, дядя-бабадан ачары йухарыдан саларлар. 

Щансынызын евиндя ачар йана ачылыр? Рямз эяряк о мязмуну 

тамамласын,  o мащиййяти версин. Мянъя, ачар щярфляр эютцрцляъяк 

галханын цстцндя дикиня асылса  йахшы олар. Aшаьыда да сцбщ ишаряси вар. 

Бяли, йол ачыгдыр. Йяни, eй диэяр юлкялярдян эялян нцмайяндяляр, дцз 

йолла эялирсянся, йол ачыгдыр, кеч. Амма дцз йолла эялмирсянся, гылынъ-

галханла сяни сахлайаъаьам. Йахшы олар ки, ачар йухарыдан цзцашаьы 

верилсин. Бу, мяркязя гядяр эяля биляр. Бир аз да хырда олсун, ейби 

йохдур. Бу, мащиййяти тамамлайа биляр, гылынъ-галхан да бир-бирини инкар 
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елямяз, бир-бирини тясдигляйяр. Еля билирям, беля олса, даща йахшы олар. 

Байрагда да щямин форма юз яксини тапмалыдыр,  gəlin хачдан гуртараг. 

О, чох ъидди мясялядир. Мян буна ади форма кими бахмырам, чох ъидди 

мясяля кими бахырам. Мащиййяти етибары иля, мязмуну етибары иля дя бу, 

дцз дейил, щеч юзцнц тамамламыр. Сары rənginə эялдикдя ися deməliyəm 

ki, бизим байраьымызда 3 рянэ вар, onlardan щансы уйьундурса, birini  

оrа версяляр  даща йахшы олар. Диггятинизя  эюря саь олун. 
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 37,  4-cü cild,  24  aprel 2001-ci 

il, 

səh.,  498-499. 

AHILLARA SOSIAL XIDMƏT HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян 

кечян дяфя бу ганун лайищяси щаггында фикирлярими билдирмишям. Разылыг 

щисси иля демяк истяйирям ки, орада кечян дяфя мяним вя башга депутат 

йолдашларын дедикляри fikirlər нязяря алыныб вя яксяриййяти дцзялиб. Бу, 

йахшы щалдыр. Бунунла йанашы, мян йеня бир мясяля щаггында фикрими 

демяк истяйирям. Конститусийаmızда инсанларын йашындан асылы 

олмайараг onların щамыsına  ейни щцгуг верилир. Бу ганун лайищясинин 

башлыьындан еля чыхыр ки, ащыллара баха билярляр, амма узунюмцрлцляря 

йох. Она эюря дя башлыг дяйишмялидир. Йа йазылмалыдыр: «ащыллара, 

гоъалара, узунюмцрлцляря», йа да yazılmalıdır «ащыл йашдан йухары 

olanlara». Беля верилмялидир, чцнки башга ъцр мцмкцн дейил. Belə 

olmayanda биз insanların Конститусийа щцгугуну позуруг. Биз нязяря 

алmalıyıq ки, Азярбайъан узунюмцрлцляр юлкясидир. Бурада узунюмцр-

лцляр дя, гоъалар да  фяалиййят эюстярir. Biz niyə  индидян ащыллара дамьа 

вурuruq? Беля чыхыр ки, бу, йалныз пул хятринядир, онlаra бахмаг, кюмяк 

етмяк хятринядир. Бяс узунюмцрлцляр, гоъалар? Онлар da ащыллар kimi ва-

ъибдир. Биз онлара да диггят йетирмялийик, онларын да гайьысына галмалыйыг. 

Она эюря бу məsələ dəqiq yazılmalıdır. 
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Ащыл йаш dedikdə 60-70 йаш нязярдя тутулур. Инди щяр шейи нязяря 

алмаг лазымдыр. Азярбайъан щям дя узунюмцрлцляр юлкясидир. Узаьа 

эетмяйяк. Мян еля бу салонда отуранлардан чох мисал дейя билярям. 

Еля адам вар ки, ащыл йашындадыр, амма щяля юзцнц ъаван щисс едир. 

Яэяр гачмаг истяйирсинизся, эялин гачаг, ишлямяк истяйирсинизся gəlin  8-

12 саат ишляйяк. Мян реал вязиййяти дейирям. Она эюря щяр шейя дамьа 

басмайын. Щяр шейи нязяря алмаг, hər şeydə reallığı nəzərə almaq 

лазымдыр. Бир дя, щал-щазырда юлкямизин игтисади вязиййятини дя нязяря 

алмаг лазымдыр. Гануну гябул етдик, бяс сонра? Она эюря дя мян 

орада йазылан йаш щяддини мцдафия едирям вя еля билирям ки, беля  

yazılsa  даща йахшы олар. Диггятинизя эюря саь олун.  
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 38,  4-cü cild,  27  aprel 2001-ci  

il,  

səh., 610-611. 

MƏŞĞULLUQ HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Аталарын 

беля бир мисалы вар: «Зярярин йарысындан гайытмаг да хейирдир». Инди бир 

сящв елямишикся, о сящви еля юмцр бойу апармалыйыгмы? Мян Низами 

Худийевин фикри иля там шярикям, ганунun ады юзцнц доьрултмур. Ганун 

бу адын там мязмунуну вермялидир, айдынлашдырмалыдыр. «Мяшьуллуг» 

сюзц эениш мяналы сюздцр, чох мяналары вар. Щади мцяллим, цзр 

истяйирям, еля бир ъанлы, еля бир инсан тапа билмязсян ки, о йа хейир ишля, 

йа да зяряр ишля мяшьул олмасын. Bурадаkı изащда биринъи ъцмля белядир: 

«Мяшьуллуг вятяндашларын Азярбайъан Республикасынын 

ганунвериъилийиня зидд олмайан фяалиййятидир». Еляси вар ки, зидд 

фяалиййятля мяшьул олур. О сюз юзцнц доьрултмур. Ишя дцзялтмя, ишя 

эютцрмя мясяляляри бурада юзцнц доьрултмур. Хцсусян юзял тяшкилат-

ларла баьлы мясялялярдя чох зиддиййятли мягамлар мейдана чыхаъагдыр. 
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Эяряк бцтцн тяшкилатларын, бцтцн юзял идарялярин низамнамясини алıb, 

охуйасан ki o  неъядир, burada nələr  тяляб olunuр. Layihədə  чох 

долашыг мясяляляр вар. Щяля онлар щаггында, эяляъякдя данышаъаьыг. 

Амма ганунун ады щаггында фикирляшмяк лазымдыр, onu  дягигляшдирмяк 

лазымдыр. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 40,  5-ci  cild,  4 may  2001-ci   

il,  

səh., 95-96. 
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DÖVLƏT GƏNCLƏR SIYASƏTI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли миллят вякилляри! Чох ваъиб, лазымлы, ъидди 

бир ганун мцзакиря олунур. Эянълярля баьлы мясялялярдир. Йахшы 

олмаздымы ки, Щади мцяллим, бу мясяляляря Тящсил  комиссийасы иля 

бирликдя бахылайды? Бурада тящсилля баьлы еля мясяляляр вар ки,  təhsil 

комиссийасыз  onu  dəqiqləşdirmək  мцмкцн дейил. 

Икинъи суалым да вар. 8-ъи маддядя беля бир ъцмля вар: « эянъляр 

сосиал вя мадди вязиййятляриндян асылы олмайараг дювлят тящсили 

мцяссисяляриндя пулсуз тящсил алмаг щцгугуна маликдирляр ». Мювъуд 

ганунда беля дейил ахы! Юдянишли тящсил дя вар. О дейяъяк ки, мяним 

щцгугум вар, юдянишли йеря эетмирям. İstərdim ki, layihənin ayrı-ayrı  

bяндляри  арасында olan  зиддиййятли мясяляляря эяляъякдя диггят 

йетирясиниз. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 42,  5-ci cild, 11  may   2001-ci  

il,  

səh., 233. 
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BƏLƏDIYYƏ TORPAQLARININ  

IDARƏ EDILMƏSI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! Мян истяйи-

рям ки, щямишя йыьынъагларымызда ортайа чыхан бир мясяляйя 

мцнасибятими билдирим. Бязян беля фикир сяслянир ки, бир ганунда бир фикир 

дейилибся, о бири ганунда о дейилмямялидир. Бу мясяляйя мян 

мцнасибятими демяк истяйирям. Тутаг ki, миня гядяр ганун гябул 

олунуб. Онун йарысында, лап 30 фаизиндя бизим гябул елядийимиз ганунла 

баьлы мясяля вар – щярясиндя бир ъцмля, бир фикир, бир абзас вя саир. Инди 

буна йалныз бялядиййя ишчиляри бахмыр ахы? Буна кцтля дя бахыр, ъамаат 

да бахыр. Onlar aрхивлярдян 800, 1000 гануну неъя топласын, неъя 

тапсын? Она эюря дя мян бу фикирдяйям ки, буну ики шякилдя елямяк олар. 

Yа яввялки ганунлар топлу шякилдя верилмялидир, йа да яввялки ганунлара 

истинад олунмалыдыр. Яэяр фярг варса, бу фяргли ъящят эюстярилмялидир. 

Məncə  бу верилмялидир. Тутаг ki, щяр щансы биримизя ганун лазымдыр, она 

эюря бир ай буну ахтараг биз? Она эюря дя демяк истəйирям ки, бир 

мцддяа щяр щансы бир ганунда варса, онун тякрар йазылмасынын хейри 

йохдур, амма ona aid мянбялярин эюстярилмяси лазымдыр. 

Сонра, bəziləri дейир ки, həmin məsələ бурада вар вяссалам, бир 

ганун гябул елямишик,  гуртарды эетди. Биз щяйата еля-беля 

бахмамалыйыг. Щяйат инкишаф едир, дяйишир, бунунла баьлы ганунлар да 

дяйишир. Она эюря дя щяр щансы бир гануна ялавя дя етмяк олар, дцзялиш 

дя вермяк олар, ону йенидян ишлямяк дя олар. Тутаг ки, яввялки 

ганунларда щяр щансы бир мясялядя йа диггятсизлик елямишик, йа сящв 

елямишик, йахуд да о ганун артыг мцасир тялябляря ъаваб вермир. Она 

эюря орада дяйишиклик етмяйин зийаны йохдур, яксиня  хейри вар. Йазарыг 

ки, филан ганунда филан маддяни бу шякилдя дяйиширик. Еля билирям ки, беля 

олса  даща йахшы олар.  

Конкрет олараг 4-ъц маддя иля баьлы бир-ики фикрим вар. Фязаил 

мцяллим мяндян яввял деди. Мян онун фикрини там дястякляйирям. 

Бурада дюрдцнъц абзасда йазыlır ки, бялядиййялярин сялащиййятляриндян 

бири дя йашайыш мянтягəсинин баш планынын, планлашдырма вя тикинти 

лайищяляринин, йергурулушу вя тясяррцфат планларынын щазырланмасы вя 
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щяйата кечирилмясини тяшкил етмякдир. Мянъя, бу fikir индиki мцасир 

гурулушумуза уйьун эялмир, бурада дцзялиш елямяк лазымдыр. Бу 

мясулиййяти индики дюврдя, еля билирям ки, бялядиййянин юз цзяриня 

эютцрмяси реал дейил. Буну мцхтялиф тяшкилатлар, лап торпаг гурулушу иля 

мяшьул оланлар да, Бакы шящяринин иъра щакимиййяти дя, бялядиййяляр дя, 

щамысы бирликдя щяйата кечиря билярляр.  

Сонра, Фязаил мцяллим деди, «бялядиййя торпагларына даир 

мящкямядян кянар гайдада щялл олунмалы мцбащисяляри щялл етмяк» 

мцддяасы айдынлашдырылмалыдыр. Еля мясяля ола биляр ки, ону бялядиййя тяк 

щялл еляйя билмяз. Мясялян, башга бир тяшкилатын она иддиасы ола биляр. Бу 

мясяля о тяшкилатла бирликдя щялл олуна биляр. Еля билирям ки, бурада 

дягигляшмя апарылмалыдыр. Цмумиййятля, 4-ъц маддядя дцзялиш елямяк 

йахшы олар, 4-ъц maddənin ики-цч абзасындан башга щамысы 

дягигляшмялидир, дцзялиш эетмялидир. Дцздцр, байаг Ризван мцяллим деди 

ки, яввялки ганунларда беля гябул елямишик. Лап гябул елямишик, сящв 

елямишик, еля биз о сящви апармалыйыг юзцмцзля?! Мян о бири сящвляри 

демирям. Бурада идейа ъящятдян бязи мясяляляр вар ки, эяляъякдя 

мцяййян чятинликляря сябяб олa биляр.  

Сонра, бурада дейилир ки, бялядиййяляр истядийи вахт торпаьыны эери ала 

биляр. Демяли, бу бялядиййя чыхан кими о бири дейяъяк ки, онларын вердийи 

torpağı мян эери гайтарырам. Наразылыг олар. Эяляъякдя юз фикрими 

дейяъяйям. Диггятинизя эюря саь олун. 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли Ариф мцяллим, мян биръя ъцмля демяк 

истяйирям. 6-ъы маддядя йазылыр ки, хцсуси мцлкиййятдя олан бялядиййя 

торпаглары мцщцм дювлят, бялядиййя вя иътимаи обйектлярин 

йерляшдирилмяси цчцн мяъбури эери алына биляр. Бурада бир аз цмумилик 

вар, конкрет дейилмялидир, щансы обйектляр мцщцм щесаб олунур. Сабащ 

biri дейяъяк ki, бялядиййянин 15 тяшкилаты вар, эянълярин 10-15 иътимаи 

тяшкилаты вар və s. Burada  kонкрет эюстярилмялидир ки, щансы обйектляр 

мцщцм щесаб олунур. Саь олун. 

 

 

                                      İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və stenoqramları, 

                                      protokol  №  45,  5-ci cild, 22  may 

2001-ci  il,  

                                        səh., 516-517, 544. 

 

 

 

 

BƏLƏDIYYƏ TORPAQLARININ  

IDARƏ EDILMƏSI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян, 

цмумиййятля, республикамызда цмуми ишимизля, цмуми аб-щава ilə, 

сабитликля, мцнасибятлярин йахшылашмасы, писляшмяси иля баьлы бир проблеми 

демяк истяйирям. Дцздцр, бялядиййялярля иъра щакимляри арасында торпаг 

бюлцшдцрцлцбдцр, верилибдир. Амма буна бахмайараг тяк-тяк шящярляр 

дейил, бцтцн республика цзря бу мясялядя проблем вар. Ачыг олмаса да 

эизли шякилдя торпагларын верилмяси, пайланмасы мясялясиндя иъра апараты 

иля бялядиййяляр арасында рягабят эедир. Мян истярдим ки, бу мясяля 

бирдяфялик гуртарсын, чцнки бу бизим ишимизя зийандыр. Мяндян 

инъимясинляр, еля бил бу торпаглар гуртарды. Беля эется, bu torpaqların 

щамысы верилиб гуртараъаг. Бяс эяляъяк няслин талейи неъя олаъагдыр? 

Она эюря дя щямин торпагларын айры-айры илляр цзря бюлцнмяси, бир дя бу 

рягабятин арадан эютцрцлмяси чох лазымлыdır, чох ваъибдир. Еля билирям ки, 

Муртуз мцяллим, Сиз сялащиййятляриниздян истифадя едиб мцяййян 

эюстяришлярля бу сюз-сющбятляря сон гоймалысыныз. Бу няйя лазымдыр? 

Цмуми ишимизя зярярдир. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası  Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol  № 46,  5-ci cild,  25  may  2001-ci  

il,  

səh., 572. 
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2000-CI IL DÖVLƏT BÜDCƏSININ  

ICRASI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Бу эцн 

мцзакиря олунан 2000-ъи ил дювлят бцдъясинин иърасы щаггында ганун 

лайищясини диггятля охумушам. Эялдийим гянаят белядир ки, яввялки илляря 

нисбятян бцдъянин иърасы, демяк олар ки, гайдасындадыр, чох йахшыдыр, 

бцтцн сащяляр цзря артым вар. Бцтцн гайда-ганун эюзлянилиб, буна 

севинмяк лазымдыр. Бир шейи дя йаддан чыхармаг лазым дейил ки, ня 

дювлятимиз башга дювлятляр кими 150 илин дювлятидир, ня дя сащибкарларымыз 

150 илин сащибкарларыдыр. Тябии ки, бурада гцсур олаъагдыр. Бу гцсурлар да 

тядриъян арадaн галхаъагдыр, цмуми истигамят йахшыдыр. 

Мян бурада ики мясяляйя диггяти ъялб елямяк истяйирям. Тящсил вя 

сящиййя сащяси иля бцдъянин кясирля йериня йетирилмяси мяни аьрыдыр. Она 

эюря ки, тящсил Азярбайъан халгынын эяляъяйи, сящиййя дя физики саьламлыьы 

демякдир. Мян истярдим ки, бу мясяля бир дя бу шякилдя олмасын.  

Амма Муртуз мцяллим, бир шейи мян демяк истяйирям, бу мяним 

субйектив мцнасибятимдир, бялкя дя онларын йериня йетирилмямясинин 

сябяби йерли иъра щакимиййятляринин башчылары иля баьлыдыр. Бцтцн республика 

цзря, лазым олса, о факты да дейярям, малиййядя ишляйян дя, сящиййядя 

ишляйян дя, мяктяб директору да, маариф мцдири дя ондан асылыдыр. О, чох 

шейляр еляйя билмир, она эюря эюстяриш верир ки, бу лазым дейил, о лазым 

дейил. Ил гуртарыр, хяръляйя билмирляр. Бялкя дя бунунла баьлыдыр. Еля 

билирям, бу гцсурлара эяляъякдя бир гядяр диггяти артырмаг лазымдыр ки, 

онлар тякрар олунмасын. 

Бурада мян Яли Кяримовун дедийи беш гейдя мцнасибятими билдир-

мяк истяйирям. Юзц дя çox истярдим ки, Яли Kərimov бурада олсун, амма 

о burada йохдур. Çыхышыны едир, сонра да эедир. Бурадасынызмы? Сюзцм 

Яли Кяримовадыр. Онун ики гейди иля разыйам.  Fермерлярля, кичик 

сащибкарларла баьлы ола билсин ki, гцсурларымыз вар, о гцсурлары дцзялтмяк 

лазымдыр. Лакин онун цч гейди иля гятиййян разы дейилям. Фактларла 

дейяъяйям.  

Шящид аиляляриня айрылан пулла баьлы. Яввяла, Яли Kərimov ону билмя-

лидир ки, бирдяфялик йардымдан сющбят эедир. Инди мцщарибя йохдур, атяш-
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кясдир, шящид дя эялмир. Ола билсин ки, мцяййян сярщяд гошунларында 

шящидляримиз вар, онлар бялкя о статусу алмайыблар, бялкя дя бундан 

сонра алаъаглар. Мян еля билирям ки, бурада ядалятсиз данышмаьа лцзум 

йохдур.  

O, dейир ки, мцдафия хяръляри азdır, полися ися чох вясаит верилир. Яв-

вяла, мцдафия сурсатларымызын азалмасынын сябябкарлары онларын 

щакимиййяти дюврцндя олуб. Щцгуг мцщафизя органларымыз он илдя йерин 

алтындан ня гядяр сурсат чыхарыблар. Щяряси бир дястя йыьмышды, о сурсаты 

даьыдырды, юзц цчцн щакимиййят ахтарырды. Данышанда  ядалятля данышарлар, 

Əli Kərimov! 

Икинъи,  o дейир ки, полися büdcədə пул чох артырылыр. Бяли, бу олмалыдыр. 

Он ил müddətində еля ай, еля эцн yoxdur ки, кцчялярдя polisə  бутулка, 

дямир атылмасын, гейри-гануни митингляр кечирилмясин. Бунун гаршысыны 

алмаг лазым дейил? Лазымсыз йцрцшляринизи, лазымсыз чыхышларынызы, лазымсыз 

митингляринизи азалдын ки, дювлят də bu  сайы азалтсын. Данышанда, ядалятля 

данышмаг лазымдыр. Щяр эцн дейирсиниз ки, бу эцн щюкумят иъазя верся 

дя, вермяся дя митинг елямялийик, шящярин ортасы иля эетмялийик. Онун 

гаршысыны алмаг лазым дейил? Бурада ящали йашайыр, онлар зяряр чякя 

билярляр. Мян, Яли Кяримов, Сизя бир ъаван сийасятчи кими цчцнъц дяфядир 

мцраъият едирям, зярярин йарысындан гайытмаг да йахшыдыр. Ядалятля 

данышанда о ядалятини мцдафия еляйирик, амма щагсыз данышанда yəqin 

ki, cavabınızı alacaqsınız. Şоу йаратмаьа ещтийаъ йохдур. Диггятинизя 

эюря саь олун.  

 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol   № 47,  5-ci cild,  29  may  2001-ci  

il,  

səh., 701-703. 
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YOD ÇATIZMAZLIĞI XƏSTƏLIKLƏRININ  

PROFILAKTIKASI HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мяним 
дейяъяйим фикирлярин бир гисмини щямкарларым дедиляр. Ола билсин, тякрара 
йол верилсин, амма мян дя демяйи зярури щесаб едирям. Яввяла, бурада 
мцтяхяссис Нахчыван вя Новханыдакы дуз вя онун мигдары щаггында 
чыхыш еляди. Сонра qüsurun бирини етираф еляйиб деди, о бирини демяди. 

Новханыда 100 тон дейил, бялкя дя эцндя мин тон дуз чыхарылыр. Ону да 
нязяринизя чатдырым ки, Новханыда вя Гарадаьда истещсал олунуб 
эятирилян дузун чоху еля-беля габлашдырылыр вя ъамаата сатылыр. Беля щаллар 
вар. Бу факт доьрудур, дцздцр, лазым эялся мян истянилян гядяр ялавя 
факт дейя билярям. Она эюря дя бу мясяляйя диггяти артырмаг, онун 
гаршысыны алмаг лазымдыр.  

Азярбайъанын юзцнцн тябии  ещтийатлары, йералты сярвятляри ола-ола мян 
бунун хариъдян эятирилмясинин ялейщиняйям. Ня цчцн Азярбайъанын пулу хариъя 
эетмялидир? İndi Азярбайъанын юзцндя дя ишя ещтийаъ вар, фящляляримиз, 

ишсизляримиз дя вар. Щям дя bizdə истещсал олса  ишсизляр ишля дя тямин олунар. 
Йод заводумуз ишя дцшяр, еляъя дя тябии ещтийатлардан лазымынъа истифадя едиляр, 
ъамаатымыз ишля тямин олунар. 

Нахчыван дузуна олан ирадлара аид мян дя фикрими демяк истяйирям. 
Эюрцнцр, о фикирляри  Naxçıvan иля таныш олмайан адамлар дейирляр. Мян 

Naxçıvandakı дуз йатагларыны гарыш-гарыш, пийада эязмишям. Щятта еля 

даьлар вар ки, орада duz sallarının  щеч  гарасы да йохдур, щамысы дцм 

аьдыр. Щансындан истяйир онu да чыхарсын эятирсин. Буну демяйя ещтийаъ 
йохдур ки, бу гарадыр, филандыр. Гядим дюврдя башга юлкяляр дявя иля, атла, 
улагла эедиб Нахчывандан дузу алыб апарарды. Еля Азярбайъанын айры-айры 
бюлэяляриндян дя эедиб орадан дузу эятирярдиляр. Инди няйя эюря 
Нахчыванын дузу лазым олмур? Дцздцр, инди дузун эятирилмясиндя чятинликляр 
вар, мцяййян хяръляр тяляб олунур. Мян щесаб едирям ки, Нахчыван 
дузунун истещсалыны эяляъяк планларда нязярдя тутмаг лазымдыр. Имкан 
даирясиндя йеня Нахчыван дузуну эятириб ъамаата пайламаг лазымдыр. 
Эяляъякдя  йягин ки, башга ъцр дя имкан олаъагдыр. Лазым эялся 
вагонларла дa эятирярляр, ъамаатын ещтийаъы юдяниляр.  

Щамынын нязяриня чатдырмаг истəйирям ки, Нахчыван дузу дцнйа 
дурдугъа Нахчывана да бясдир, дцнйайа да бясдир. Хащиш едирям, бу 
щагда  мялуматы olmayanlar məndən инъимясинляр, сюзцм onlara  аъы 
gəlməsin, эетсинляр дуз ещтийаты мянбялярини юйрянсинляр. Еля билирям ки, 
биринъи нювбядя юз дузларымызы истещсал еляйяк, лазымдырса, йодлашдыраг, 
лазымдырса истещсал еляйяк, ондан сонра хариъдян эятиряк. Bunlar xариъдян 
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эяляндя  вясаитин яксяриййяти хариъя эедяъяк, Азярбайъана щеч бир хейри 
олмайаъаг. Саь олун. 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol   № 48,  6-cı cild,  1 iyun  2001-ci  

il, 
səh., 74-75. 

TƏHSIL QANUNU, ZƏLZƏLƏNIN VURDUĞU  ZIYANIN ARADAN  

QALDIRILMASI,  TELEVIZIYADA  MƏNƏVIYYATIMIZA UYĞUN  

OLMAYAN  VERILIŞLƏRIN    VERILMƏSI   HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Мян 

цч ъидди мясяля щаггында юз фикрими демяк истяйирям. Щюрмятли Ариф 

мцяллим, 6 илдир тящсил гануну йазылыр, амма баша çатмайыб. Бу эедишля 

щеч бу ил дя о  мцзакиря олунмайаъагдыр. Bu qanunu  iшчи групу 

щазырлайыб, комиссийа бахыб, лакин йеня дя йубадылыр. Амма мян бу 

«йубадылыб»ы бир гядяр сярт демяк истяйирям. Тящсил ганунуну йубатмаг 

истяйян адамлар ня Азярбайъан халгыны, ня дя бизим тящсилимизин 

йахшылашдырылмасыны истяйян адамлардыр. Кющня ганунла йеня юз ишлярини 

йеритмяк истяйирляр. Еля елямясинляр ки, икинъи дяфя онларын адыны чякяк, 

йахшы дейил. Щяряси бир бящаня эятирир. Бир эцн о йубадыр, бир эцн бу 

йубадыр. Инди дя 1 ай галыбдыр, йеня дя йубадаъаглар. Тящсил гануну 

Азярбайъан халгынын шащ дамарыдыр. Ящалимизин цчдя бир щиссясини 

тящсилля баьлы адамлар тяшкил еляйир. Хащиш едирям, бу мясяляйя бир гядяр 

сцрят верясиниз. 

Икинъи ъидди мясяля. 6 айдыр зялзяля олубдур. Азярбайъан Дювлят 

Педагожи Институтунун бюйцк бинасы, мемарлыг абидяси, эюрдцйцнцз акт 

залы учуб эедир, батыр. 6 айдыр Назирляр Кабинети щеч бир иш эюрмяйибдир. 

Дцздцр, Лайищя Институтундан эялиб лайищяни щазырлайыблар, амма Назирляр 

Кабинетиндя мцвафиг шюбянин мцдири Шащин Салащов бу мясяляйя щеч 

ящямиййят də вермир. 2-3 эцн бундан габаг мяним юзцм дя бинада 

идим. Бинанын бир тяряфи йатыб.  Bina aраланыб. Бюйцк абидя даьылыр, батыр. 2 

эцн бундан габаг Абид Шярифов адам чаьырыб ки, эедин бахын, дцзялдин. 
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Бу шякилдя олмаз ахы! Орада 7-8 мин тялябя, мцяллим, профессор вар. Бир 

щадися олса бунун гаршысыны ким алаъагдыр? Инди ону аз хяръля 

дцзялтмяк олар, амма эяляъякдя ону милйонларла, милйардларла pulla  

дцзялтмяк олмаз. Хащиш едирям, бу мясяляйя бир гядяр диггяти 

артырасыныз. 

Нящайят, мянявиййатымызла баьлы, адят-янянямизля баьлы bir 

məsələ. Биз ганунлар гябул елядик ки, бизим телевизийаларымыз бир гядяр 

йахшылашсын. Амма АНС-дя мян Миршащиня кечян дяфя дедим, о да пис 

гябул елямяди və деди ki, бу мясялянин гаршысыны алаъаьыг. Бир верилиш 

ачыблар, мян цзр истяйирям, ня бизим адят-янянямизя уйьундур, ня дя 

мянявиййатымыза уйьундур. Орада чыхан узун сачлы оьланлардыр, 

експертлярин дя 70 фаизи рус тящсиллидир, сорьу апаранларын да щамысы… 

мян хащиш едирям bu biabırçılığın qarşısını təcili alasınız. Qардаш, biz 

Авропа Шурасына дахил олдуг, bu о демяк дейил ки, биз мянявиййатымызы, 

адят-янянямизи, ягидямизи, намусумузу, гейрятимизи итирмялийик! Мян 

хащиш едирям, бу адамлара хябярдарлыг един, бу шякилдя biabırçılıq 

олмаз. Апарыъынын юзц ъаван гыздыр. O дейир ки, bunların da  мянафейи 

мцдафия olunmalıdır. Bəs onda  90 фаиз Азярбайъан халгынын мянафейи 

щара эетсин? Onun öзц belə adamlara  дa мейillidir. Сорьу эютцрдцйц 

адамларын щамысы рус тящсиллидир. Nə üçün o, bütün sorğunu rusdillilərdən 

götürür?! Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol   № 49,  6-cı cild,  5  iyun   2001-ci  

il,  

səh., 100-101. 
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ÜZÜMÇÜLÜK HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Билдийи-

низ кими, цзцмчцлцк Азярбайъанда вахтиля йахшы инкишаф елямишди, амма 

Азярбайъаны истямяйянлярин цзцндян о цзцмлцклярин чоху мящв едилди. 

Азярбайъан цзцмчцлцк цчцн йахшы шяраити  олан мцнбит бир йердир. 

Бунларын üzümün  йеnидян тахыл зямиляриндя якилмяси, еля билирям ки, о 

гядяр хейир вермяз, чцнки о торпаг бизя башга ъящятдян дя лазымдыр. 

Амма архларын гыраьында, мешялярин йанында, йол гыраьында, тахыл 

сащяляринин араларында лазыми нюв цзцмлярдян еля якмяк олар ки, онлар 

бялкя дя Азярбайъанын шярабчылыьа аид бцтцн тялябатыны юдяйяр. Еля 

билирям ки, бу ваъибдир вя бу йолла мцяййян сортлары йетишдирмяк олар. 

Бунун цчцн, Ариф мцяллим, мян истярдим ки, беля бир тяклиф верим. 

Ъамаата имкан верилсин, о цзцмлцкляр салынсын. О цзцмлцклярин сащибляри 

3-5 ил мцяййян ганун дахилиндя верэидян азад олунсун. Она эюря щамы 

тарла гыраьында, арх гыраьында, гайалыгларда, якин цчцн лазым олмайан 

йерлярдя цзцм якмяйя мейл елясин. Бу, узунюмцрлц биткидир, ясрлярля 

йашайа билир. Гайалыьын цстц иля сярилиб эедяъякдир, мящсулу йыьаъагсан. 

Буна башга шей лазым дейил. Еля билирям ки, Азярбайъанда бу сащяни 

инкишаф елятдирмяк лазымдыр. Йеря гянаят олунур, торпаьа гянаят олунур, 

амма мящсул чохалыр, мящсул артыр, ня гядяр йесяляр дя, бизя бяс 

едяъяк, тялябатымызы юдяйяъякдир. Еля билирям, бу щямишя Азярбайъаны 

эялирли едяр, варлы едяр. Məncə bу сащяйя даща  диггятля йанашмаг 

лазымдыр. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol   № 49,  6-cı cild,  5  iyun  2001-ci  

il,  

səh., 128. 
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GÖVHƏR  XANIM  VƏ  AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASININ 

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKILI   

HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Hörmətli sədr! Эювщяр ханым о йеря лайигдир. 

Габилиййяти, вятянпярвярлийи, халгыны севмяйи иля о, кцтля, халг ичярисиндя, 

Азярбайъан торпаьында щюрмят газаныбдыр. Зийалы аилясиндяnдир. Онлар 

щямишя дювлятя, халга сядагятли олублар. Бу эцн о йеря щям дя 

битяряфлярин  истяйиня эюря сечилир. Мян истярдим ки, мцхалифят гязетляри 

лазымсыз сюз-сющбятлярини йыьышдырсынлар. Габагъадан она-буна кюлэя 

салмаьа чалышмасынлар. Сюзляри вар, десинляр. Эювщяр ханымын иряли 

чякилмяси габилиййятиня, щюрмятиня, халгына хидмятиня эюрядир. Ора 

лайигдир, сечилир. Мян дя бу тяклифин тяряфдарыйам.  

Щясян Мирзяйев. Чох саь олун. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вя-

килляри! Мцзакиряйя тягдим олунан ганун лайищяси консептуал шякилдя 

йарарлыдыр, уьурлудур, йахшыдыр, ящямиййятлидир, вахтында йазылыбдыр. Мян 

буну там мцдафия едирям. Бурада йазыланларла тамамиля разыйам вя 

она сяс веряъяйям. Лакин онун эяляъякдя даща йахшы олмасы цчцн ики 

гейдими демяк истяйирям ки, ишин цмуми мащиййятиня хейир версин.  

1-ъи маддядя зиддиййят вар. О зиддиййят эютцрцлся даща йахшы олар. 

3-ъц маддядя йазылыр: «мцвяккил сийаси ишля мяшьул ола билмяз вя гейри-

щюкумят тяшкилатларында сядр ола билмяз». Амма гейри-щюкумят тяшкилат-

ларында мцавин вар, сийаси ишля мяшьул оланлар вар. Бунлар бир аз 

зиддиййят тяшкил еляйир, йахшы оларды, бу охунушда о зиддиййят арадан 

эютцрцлсцн. Бир дя андичмя мярасими ифадясиня «Конститусийайа щюрмят 

елямялидир» ifadəsi артырылмалыдыр. Она сюзсцз ямял едилмялидир. О сюзляр 

мцтляг артырылмалыдыр. Бурада цслуби ъящятдян гцсурлар, нюгсанлар вар. 

Йягин ки, эяляъяк охунушда онлары дейяъяйям. Диггятинизя эюря саь 

олун.                

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol  № 51,  6-cı cild, 12  iyun 2001-ci  

il,  

səh., 270, 329-330. 
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ZƏLZƏLƏNIN NƏTICƏLƏRININ ARADAN 

QALDIRILMASI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян 

кечян иъласларымыздан бириндя Азярбайъан Дювлят Педагожи Институту 

бинасынын зялзялядян бюйцк зяряр чякдийини демишдим. Ондан сонра 

Абид Шярифов эюстяриш верди, комиссийа эюндярди. Эялдиляр, ишя башладылар. 

Йахшы да башладылар, йахшы да ишлядиляр. Лакин орада бир шюбя мцдири вар – 

Шащин Салащов. Яввялляр дя бинанын бярпасына янэял тюрядян о иди, инди 

йеня дя эялиб иши дайандырыбдыр. 

Мян баша дцшмцрям, бу адам щансы дювлятя хидмят еляйир? 

Педагожи Институтун бинасы бюйцк мемарлыг абидясидир. Бурада оланларын 

щамысы o binanı  таныйыр. Бу йахынларда о институтун 80 иллик йубилейи 

кечириляъякдир. Беля эется бу йубилей кечирилян дейил. Бу бина даьылыб 

адамлары юлдцряндян сонра Шащин Салащов ща десин ки, мяни баьышлайын. 

Бундан бир шей чыхмаз ахы! Мян хащиш едирям, бизим сюзцмцзя бахмыр, 

юз сялащиййятляриниздян истифадя едиб дейярсиниз, Шащин Салащов сящв 

йолдан qayıtsın. О, дцз йолда дейил, о, халга, дювлятя зийан едир, 

наразылыг йарадыр. Бу адам ня мягсяд эцдцр,  мян билмирям! Хащиш 

едирям, бу мясяляйя кюмяклик един. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 53,  6-cı cild,  29  iyun  2001-ci  

il, 

səh., 449. 
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TERRORIZM HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Терроризмля 

баьлы мясялянин Милли Мяълисин мцзакирясиня салынмасыны алгышлайырам. 

Мющтярям Президентимиз Щейдяр Ялийевин терроризмля баьлы бяйанатларыны 

бяйянирям, мцдафия едирям. Терроризмля баьлы бизим депутатларымызын 

Авропа Шурасындакы чыхышларыны, тяклифлярини бяйянирям, онлара  саь олун  

дейирям вя онларыn fəaliyyətini  йцксяк гиймятляндирирям. 

Конкрет тяклифлярими демяк истяйирям. Биз айры-айры дювлятляря бяйа-

нат эюндярмялийик. Муртуз мцяллим, мян Яли Ящмядовун тяклифини мцда-

фия едирям, орада фактлар эюстярилмялидир. Щяр щансы бир юлкянин башчысы да, 

вязифяли шяхси дя бяйаната бахаъаг вя дейяъяк ки, эюрцм бурада ня 

йазылыбдыр. Амма орада факт оланда материала ахырадяк бахаъаглар.  

Мян истярдим ки, орада фактлар олсун. Терроризмля баьлы Милли Тящлцкясизлик 

назиринин дяфялярля тягдим етдийи, эюстярдийи, телевизийамызын айры-айры 

каналларымызда верилян чохлу фактлар, видео-касетляр вар. Щямин 

видеокасетляр дя орайа ялавя олунсун. Азярбайъана гаршы тюрядилян 32 

террорла баьлы фактлар дярщал, лап аз нцсхядя olsa da чап олунмалы, айры-

айры юлкяляря эюндярилмялидир. Бу мцтляг лазымдыр. Низами Худийевин 

бурада олмасындан истифадя едиб бир тяклиф дя вермяк истяйирям. Нечя 

иллярди телевизийада сойгырымла, террорла, депортасийа иля баьлы чохлу фактлар 

вeрilir. Еля билирям ки, онлар лентя кючцрцлмяли, айры-айры юлкяляря 

эюндярилмялидир. Йахшы олар ки, депутатлара да верилсин, онлар да хариъи 

юлкяляря эедяндя бундан истифадя етсинляр. Бу сянядляр йазыйа да 

кючцрцлсцн. Йанвар айында депутатларымыз йеня дя Авропа Шурасына 

эедяъякляр. Она гядяр  щеч олмаса  телевизийада эедян фактлар 

китаблара кючцрцлсцн вя депутатлар həmin lentləri  орайа апарсынлар. Бу,  

işimizə, təbliğatımıza  çox хейир   vеrяр.  

Мян халгы, Вятяни севян бцтцн журналистляря, гязет ишчиляриня, инфор-

масийа васитяляриндя иштирак едянляря, işləyənlərə мцраъият едирям. Щамы-

ныздан хащиш едирям, Азярбайъана гаршы едилян террорлары щяр эцн гязети-

низин 4-ъц сящифясиндя верин. Горхмайын  бу  гязетдя чох йер апармаз. Ня 

гядяр ки, ермяни терроризми, erməni vəhşilikləri onlara  исбат олунмайыбдыр,   

бунлары  həmişə вермяк лазымдыр. Яэяр бцтцн информасийа васитяляри, 600 
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гязет bunu  сящифясиндя щяр эцн  версяляр, еля билирям ки, bu ermənilərə бю-

йцк зярбя олар,  onların pis əməlləri дцнйанын бцтцн халгларына чатар. Бу 

чох ваъибдир вя лазымдыр. Ермяниляри истяйян журналистляр ermənilərin cinayət-

lərini  вермясинляр, халгыны севян,  xalqını истяйян журналистляр, мян истярдим 

ки, гязетlərин 4-ъц сящифясиндя бу фактлары тякрар да олса версинляр. Бу чох 

хейирлидир, лазымлыдыр.  

Террорла баьлы чохлу фактларымыз вар, он ъилдлик китаб йазмаг олар. 

Лентлярдя олан, телевизийаларда верилян сянядляр китаблара кючцрцлməli, 

ъилдляр щалына салынmalıdır. Гой ермяниляр исбат етсинляр ки, бунлар, bu 

yazılanlar  дцз дейил. Эяляъяк нясилляря чатдырмаг, ермяни терроризмини 

ифша етмяк цчцн йахшы андыр, бундан истифадя елямяк лазымдыр.  

Нящайят, бир сюз дя демяк истяйирям. Дцнян бурада Новруз 

мцяллим деди. «Азадлыг» гязетинин ишчиляриндян мян хащиш вя тяляб 

едирям ки, Елдар Ибращимов щаггында вердикляри йанлыш мялуматы тякзиб 

етсинляр. Mən də bu təklifin tərəfdarıyam. Бу онларын гязетинин щюрмятлə  

qarşılanмасына kömək  едяр. Диггятинизя эюря саь олун. 
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 55, 7-ci cild, 1 oktyabr 2001-ci 

il,  

səh.,  95-96. 

 

 

KITABXANA IŞI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев.  Murtuz  müəllim! Ахундов адына китабханайа вя о 

типли китабханалара  kitabların ики нцсхяsiнин эетмяси щеч бир файда вермир. 

Чцнки ону гойурлар архивя, ъамаатын истифадясиня   вермирляр. Беля ъидди, 

бюйцк китабханалара, ян азы  3, 4 нцсхянин эюндярилмяси зяруридир. 

Чапдан чыхан китабларын щамысындан дювлят китабханасына 4 нцсхяnин 

эюндярилмяси мяъбури олмалыдыр. Чцнки бу, халгын тарихиni, мядяниййятini 
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əks etdirən bir məsələdir. Еля китаблар вар ки, о тарихи ъящятдян чох 

ящямиййятлидир, çox  файдалыдыр. Она эюря дювлят китабханаларына 

няшриййатлардан китабларын эетмяси мяъбури олмалыдыр. Диггятинизя эюря 

саь олун.  
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 59, 7-ci cild, 12 oktyabr 2001-ci 

il,  

səh.,  319. 

MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян башда 

мющтярям Президентимиз Щейдяр Ялийев олмаг шярти иля сизин щамынызы 

байрам мцнасибяти иля, мцстягиллийимизин он иллийи мцнасибяти иля тябрик 

едирям. О ъцмлядян бцтцн Азярбайъан халгыны тябрик едирям, щамыныза 

ъансаьлыьы, уьурлар арзулайырам. Мян чыхышымы башга истигамятдя 

гурмушduм. Лакин вязиййятин эедиши мяни мяъбур едир ки, истигамяти 

дяйишим. Депутат Яли Кяримли, бунунла мян дюрдцнъц дяфядир Сизя 

мцраъият едирям. Йары йолдан гайыдын, сящвляринизи дцзялдин. Адам чыхыш 

едяндя щеч олмаса, кечмиши йадындан чыхармаз. Мян истяйирям сизин 

йадыныза салым: 20 йанварда сиз бурада чыхыш етдиниз və  дединиз ки, 

Муртуз мцяллим, бир сизин хидмятиниз вар, башгаларынын хидмяти йохдур. 

Няйя ишаря елядийиниз айдындыр.  

Əli Kərimov! Мян yadınıza salmaq истяйирям: 20 йанвар 1990-cı ildə  

ъамааты гырьына веряндян сонра sizin hamınız гачдыныз евлярдя эизлян-

диниз. Ъянаб Щейдяр Ялийев Москвада хястя ола-ола,  Горбачовун тягиби 

алтында Азярбайъанын щагг сясини бцтцн дцнйайа йайды. Нахчыванда 

Щейдяр Ялийев Азярбайъан байраьыны галдыранда, Гарабаь  hadisələrinə, 

ганлы йанвар щадисяляриня мцнасибят билдиряндя сиз бурада сусмушдунуз. 

Эянъя щадисялярини тюрятдиниз, гардашы гардаша гаршы гойдунуз, ъянаб 

Щейдяр Ялийев эялди, ону йатырды. Gərək yадыныздан чыхмасын. Сиз 
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Мцтяллибов щакимиййятя эялян эцнц горхунуздан qaçıb Халг Ъябщясинин 

бинасына йыьышдыныз, чохунузун додаглары чатламышды. Мющтярям ъянаб 

Щейдяр Ялийевдян, Нахчывандан мяслящят алмайана гядяр щеч бириниз 

орайа эедя билмирдиниз. Иса Гямбяр дя, Ябцлфяз Елчибяй дя гачыб 

эизлянмишди. Буnlar  йадыныздан чыхыб? Онун мяслящятиндян сонра 

щярякятя эялдиниз вя щакимиййяти яля алдыныз.  

Мян истярдим ки, сиз кечянляри йаддан чыхармайасыныз. Сизин дюв-

рцнцздя ъамаат кцчяйя чыха билмирди. Амма Щейдяр Ялийев эялди, 

сакитлик йаратды. Хоъалы, Лачын, Кялбяъяр вя башга районлары кресло цчцн 

гурбан вердиниз. Щейдяр Ялийев онлары гайтармаг истяйир. Cənab Heydər 

Əliyev 1994-ъц илдя Нефт контрактларыны баьлады. Ондан габаг сиз 

башламышдыныз, йарадайдыныз da! Дцнйанын бцтцн нефт ширкятляринин цзцнц 

бура чевиряйдиниз. Sizin qabağınızı kim kəsmişdi, heç kim! Буну 

баъармадыныз.  

1994-1995-ъи иллярдя чеврилиш щазырладылар. Сизлярдян дя онлары бу вя 

йа диэяр шякилдя дястякляйян вар иди. Ъянаб Щейдяр Ялийев юз сюзц иля, 

юз мянтиги иля о силащлы дястянин гаршысыны алды. Сизин дюврцнцздя Даьлыг 

Гарабаьда, Ермянистанда, башга йерлярдя ня гядяр сойгырымына, 

депортасийайа мяруз галанлар вар иди. Онлар чыхыб эедирдиляр. Сойгырым 

щаггында, депортасийа щаггында бир фярман веряйдиниз дя. Сизин 

габаьынызы кясянляр вар иди? Баъармадыныз.  

Сиз бир чох юлкяляри биздян узаглашдырдыныз, биздян кцсдцляр, 

узаглашдылар.  Ъянаб Щейдяр Ялийев о юлкялярля достлуг ялаqəляри йаратды, 

щяля бундан башга Русийа кими бир дювляти лярзяйя салды. Информасийа 

блокадасыны йара билмядиниз. Ъянаб Щейдяр Ялийев юз мянтиги иля, юз 

сийасяти иля ялиндя хяритя информасийа блокадасыны йарды. Азярбайъан 

лоббисини йарада билмядиниз. Щансы юлкядя лобби йаратмысыныз? Ня вахт бу 

ишя гарышмысыныз? Етмямисиниз, Щейдяр Ялийев еляди. Йадыныздан 

чыхıbmı?!  

Üzümü sizə tuturam, İsa Qəmbər!  Siz  7 эцн щакимиййятдя 

олдунуз,  prezidenti əvəz etdiniz, bu müddətdə 7 адама юлцм ъязасы 

вердиниз. Амма Щейдяр Ялийев бу 7-8 илдя бир адама  da юлцм ъязасы 

вермяйиб вя эцллялятмяйиб. Сиз эяряк йеринизи билясиниз. Беля шейляр 

эяряк йаддан чыхмасын. Сон вахтлар варис сющбятини ортайа атмысыныз. 
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Мян билмяк истяйирям сизин щамыныз, бцтцн мцхалифятин лидерляри башда 

олмаг шярти иля щансыныз бейнялхалг дипломатийа мяктябини гуртармысыныз? 

Щеч бириниз. Илщам Ялийев бейнялхалг дипломатийа мяктябини битириб. 

Щансыныз бейнялхалг дипломатийа мяктябиндя дярс демисиниз? Щансыныз 

инэилис дилини, рус дилини, fransız dilini  ана дилиндян йахшы билирсиниз? Щеч 

бириниз. Щансынызы дцнйа сийасятчиляри таныйыр? Щеч биринизи. Ахы, инъимяйин, 

сизин щеч биринизи таныйан йохдур. Амма бцтцн дцнйа дювлятляринин  

hamısı İlham Əliyevi tanıyır, ona hörmət edirlər. Diqqətinizə görə sağ 

olun. 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 60,  7-ci cild, 16  oktyabr 2001-

ci il,  

səh., 418-420. 
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BƏLƏDIYYƏLƏR HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мцстягиллийими-

зин индики дюврцндя бялядиййяляря диггятин артмасы ваъибдир, зяруридир. 

Мян дейярдим ки, сон бир илдя бялядиййялярля йерли иъра щакимиййяти 

арасындакы мцбащисяляр, чякишмяляр гуртармыр. Бялядиййялярин ня иши 

ишдир, ня яли бошдур. Она эюря дя онларын ишини гайдайа салмаг цчцн 

мцтляг ганунлар гябул олунмалыдыр вя онлар бу ганунлар ясасында 

ишлямялидирляр. Бу ъящятдян мцзакиряйя тягдим едилян мясяля 

йериндядир, вахтындадыр, лазымдыр. Ганун лайищясинин биринъи охунушуна 

мян сяс веряъяйям. Лакин бир нечя гейдим вар. Онлары демяк 

истяйирям. 

Яввяла, лайищянин дилиндя чохлу гцсур вар. 6,7,9-ъу маддялярдя  

гцсурлар щяддиндян артыгдыр. Охунушу адама бир гядяр хош тяяссцрат 

баьышламыр. Еля билирям ки, işçi qrupu və komissiya üzvləri ону мцтляг 

нязяря алаъаглар. 7-ъи маддянин сярлювщяси иля мащиййяти бир-бириня 

уйьун эялмир. Bu «Бялядиййялярин верэи хидмяти органлары» адланыр, 

амма маддянин ичярисиндя органдан сющбят эетмир, ясаснамядян 

сющбят эедир. Ясаснамя, ахы орган дейил. Онун вязифяляри, хидмятляри 

башга шейдир. Еля билирям ки, бурада дцзялиш апармаг зяруридир.  

Бир мясяля мяни чох наращат еляди. Бурада 9-ъу маддянин 2.4-ъц 

щиссясиндя йазылыр: «бялядиййялярин мярасим (той вя дяфн) хидмятляриня 

эюря юдяниш». Еля билирям ки, щал-щазырки дюврдя гачгынымыз, 

кючкцнцмцз, ялилляримиз, шящид аиляляримиз чохдур. Бялядиййялярин  

düzəltdiyi хейир-шяр йериндян истифадя едянлярин яксяриййяти demək olar 

ki,  99 фаизи касыблардыр. Еля билирям ки, той мярасими сахланыла биляр, 

амма дяфн мярасими йох. Ахы юлцдян верэи алмазлар. Мяня görə бу 

щисся эютцрцлмялидир. Мцяййян иллярдян сонра гануна салына биляр, amma 

indiki şəraitdə yox! Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 



 252 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 61,  7-ci cild, 19  oktyabr 2001-

ci il, 

səh., 523-524. 
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KÜTLƏVI INFORMASIYA VASITƏLƏRI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Билдийиниз кими, 

нечя иллярдир мцщарибя шяраитиндя йашайырыг. Торпагларымызын 20 фаизи зябт 

олунубдур. Азярбайъана гаршы чохлу террор щярякятляри  едилибдир. Ермяни 

шовинизми бцтцн сярщядляр бойу Азярбайъана, Азярбайъан халгына гаршы 

террор тюрятмякля, щцъум етмякля мяшьул олублар. Лакин бизим онлара 

гаршы тяблиьатымыз бу дягигя лазыми сявиййядя дейил. Президентимиз она 

йахшы ъаваб верир щяр йердя. Лакин сющбят биздян эедир. Мятбуатымыздан 

эедир, телевизийамыздан эедир. Террор щярякяти иля баьлы мющтярям Илщам 

Ялийев Авропа Шурасында деди. Амма бизим гязетлярдя онлар 

ачыгланмыр.  

         Игтидар гязетляриндя дя, мцхалифят гязетляриндя дя  бу мясяля 

лазыми сявиййядя ишыгландырылмыр. Районларда ящали гязет ала билмир, 

телевизийайа баха билмир. Она эюря дя бурада телевизийанын, Низаминин 

цстцня бюйцк мясулиййят дцшцр. Низаминин бурада олмасындан истифадя 

едиб мян демяк истяйирям. Низами мцяллим, бу мясялядя ишляр 

гайдасында эетмир. Телевизийайа тязя лото ойуну чыхармысыныз. Ахы 

айыбдыр, мцщарибя дюврцндя щяр шей гуртармышды, инди лото ойуну эедир? 

Дярд-сяримиз галыб кянарда. Мян еля билирям ки, онларын йериня бу 

мясяляляри изащ етмяк, вермяк, щяр эцн тяблиь етмяк даща йахшы олар. 

Тяк-тяк адамлары нцмайиш етдирмякдянся, реклам етдирмякдянся, 

цмуми дярдимизи демяк даща йахшы олар. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 64,  7-ci cild,  30  oktyabr 2001-

ci il,        

səh., 715-716. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ 2002-CI IL  

DÖVLƏT BÜDCƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри, щюрмятли щюкумят 

нцмайяндяляри! Ядалят наминя дейим ки, буилки бцдъя лайищяси яввялкиляря 

нисбятян даща дягиг, даща реал, даща йахшы щазырланыбдыр. Прогнозла реаллыг 

арасында зиддиййят демяк олар ки, йох дяряъясиндядир. Бу бахымдан мян 

бу лайищяни щазырлайанлара, бурада мярузя едянляря юз миннятдарлыьымы 

билдирирям. Щягигят наминя дейирям ки, доьрудан да чох зящмят чякибляр.  

Лайищядян айдын олур ки, игтисадиййатымыз эцнц-эцндян инкишаф едир. 

Бу о демякдир ки, рящбяримиз игтисадиййаты дцзэцн йолла апарыр вя 

Азярбайъан халгынын эяляъяйи йахшылашаъаг, фираванлыьа доьру 

эедяъякдир.  

Мян назирлярин вя лайищяни щазырлайанларын чыхышларына да мцнасибя-

тими билдирмяк истяйирям. Щамымыз эюрдцк ки, яввялки иллярдян фяргли олараг 

суаллара дярщал ъаваб верирляр. Демяли, о лайищянин ичиндя бишибляр, ону 

дюня-дюня юлчцб-бичибляр вя дягиг, реал нятиъяляря эятирибляр. Бцдъя еля-

беля тясадцфи  yox, реаллыглаra, фактлара ясасян щазырланмышдыр. Бу 

ъящятдян мян онларын щамысына юз тяшяккцрцмц билдирирям.  

Мян бцдъяйя сяс веряъяйям, амма 4 тяклифим вар. Тяклифин бири о 

гябулла баьлы 10 фаиз артымла ялагядардыр. Мян дя йолдашларын фикриня 

тяряфдарам вя о пулу тящсилин базасына хярълямяк лазымдыр. Чцнки 

мадди-техники база олмадан тящсил системини йахшы гура bilmərik  вя 

дюврцн тялябляриня уйьун кадр йетишдиря билмярик.  Мяним тяклифим одур 

ки, о 10 фаизи мадди-техники базайа сярф етсяляр, даща хейирли олар.  

Икинъи тяклифим, еля юлкяляр вар ки, онлар йалныз туризмля доланыр. Пла-

нетдя мювъуд олан 11 иглим шяраитиндян 9-у Азярбайъандадыр. Азярбай-

ъанда туризми инкишаф елятдирмяк лазымдыр вя бунун эяляъякдя Азярбай-

ъана бюйцк хейри вар. Истярдим ки, Назирляр Кабинети вя назирляримиз эя-

ляъякдя бу ишя бир гядяр диггяти артырсынлар.  

Цчцнъц тяклифим. Бцдъяnin долмаsı цчцн эяряк верэиляр йыьылсын. Бу-

нун цчцн эяряк щамы верэийя ъялб олунсун. Еля юлкяляр вар ки, орада верэи 

вермяк гочаглыг щесаб олунmур. Биздя isə верэилярдян йайынанлар вар, 
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истярдим ки, бу сащядя тяблиьат артырылсын, ъамаат кюнцллц шякилдя верэиляри 

версин.  

Дюрдцнъц тяклифим. Явяз мцяллим ики дяфя – о эцн дя, индии дя мяк-

тяблярин, тящсил оъагларынын тямири иля баьлы йахшы фикир деди. Пулу ора-бура 

пайламагданса, щяр ил 3-4 районда мяктяб тямир етмяк даща сярфялидир. 

Амма мян истярдим бир шейи нязяринизя чатдырым ки, тямиря ещтийаъы олан 

мяктяблярin çoxu кянарда галыб. Мян буну фактlara əsaslanıb deyirəm. 

Əlaqədar təşkilatlar bu məsələyə də diqqəti artırmalıdır. Diqqətinizə görə 

sağ olun.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 67, 8-ci cild, 13 noyabr 2001-ci 

il,     

səh., 240-241. 

 

 

KƏND  TƏSƏRRÜFATI  MALLARI  

ISTEHSALÇILARI  HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян бу 

сащянин мцтяхяссиси олмадыьым цчцн фикрими чох конкрет дейяъяйям. 

Мян бурада иряли сцрцлян фактлары, хцсусиля Елдар Ибращимовун, Сяттар 

мцяллимин фикирлярини там мцдафия едир, дястякляйир вя она сяс 

веряъяйям. Вахты иля биздя чюряк гытлыьы иди, инди тахыл истещсалы 

республиканы кифайят гядяр тямин едир. Бир вахт щай-кцй салмышдылар ki, ят 

йохдур, инди ят  болдур, алан йохдур. Бунун щамысы мющтярям 

Президентимиз Щейдяр Ялийевин апардыьы дцзэцн сийасятин нятиъясидир.  

Мющтярям президентимизин кянд тясяррцфаты щаггында фярманы 

вар,гануну йазанда ня цчцн она диггятля бахмайыблар? Мян буна эюря о 

адамлары тягсиркар щесаб едирям. Эяряк еля бу ъамаат, кцтля хариъдян 
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эятирилян хястя тойугларын будуну йесин? Олмаз ки, Азярбайъан юзц-юзцнц 

тямин елясин, щяля цстялик башга юлкяляря дя эюндярсин. Еля щесаб едирям 

ки, бу сащяйя диггяти артырмаг лазымдыр вя беля гярарлары гябул едяндя, 

мян хащиш едирям чох диггятли олаг. Мян комиссийайа да юз тяшяккцрцмц 

билдирирям ки, бурада эедян о гцсуру да эютцрцбляр вя вахтында гаршысыны 

алыблар.  Sağ olun. 
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 70,  8-ci cild, 20  noyabr 2001-ci 

il,  

səh., 262. 

KƏND TƏSƏRRÜFATI MALLARININ  

ISTEHSALÇILARI HAQQINDA 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Ариф мцяллимин 
изащатындан сонра сюз демяйя ещтийаъ йохдур. Мян башга бир сюз 
демяк истяйирям. Кечян дяфя биз бу мясяляни мцзакиря елядик, щамы юз 
фикрини деди. Бу гануну тягдим едянляр дя, кянд тясяррцфаты цзря 
мцтяхяссисляр дя, миллят вякилляри дя бурададыр. Неъя олур ки, бизя ики 
вариант эялир? Мян буну баша дцшмцрям. Кечян дяфя дейилди, мцзакиря 
олунду. Бизя бир вариант эялсин, ики вариант нийя эялир ахы? Мян хащиш 
едирям, беля шейляр бир дя олмасын. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 72,  8-ci cild, 27 noyabr 2001-ci 
il,  
səh.,  630. 

 
QANUNDA HƏR ŞEY DƏQIQ YAZILMALIDIR 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! 
Мцзакиряйя чыхарылмыш ганун лайищяси чох уьурлудур, савадлы йазылыб. 
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Консептуал ъящятдян чох йарарлыдыр. Мян бу бахымдан ганун лайищясини 
мцдафия едирям вя она сяс веряъяйям. Щямкарларым дедиляр, бялкя дя 
тякрардыр, амма демялийям. Бурада, 5-ъи маддядя йазыlır ки, 63 сяс. 

Еля билирям ки, 63 сяс йазылмамалыдыр. Ня цчцн? Яввяла, бизим 
депутатларымыз 125-дир, бялкя эяляъякдя аз да ола биляр, чох да ола биляр. 
Бу вя йа диэяр сябябдян депутатлар аз да иштирак еляйя биляр, чох да 
иштирак еляйя биляр. Йахуд депутатын икиси йохдур, цчц йохдур. 50+1 даща 
дягиг, бцтцн дюврляр цчцн даща йарарлы ола биляр. 7-ъи маддядя биринъи 
дяфя йазылыр ки, vaxt мцтляг ики ай олмалыдыр. Бялкя вязиййят тяляб едир ки, 
ики айдан тез фювгяладя вязиййят эютцрцлсцн. Йахуд щямин мцддят bir o 
qədər də артырылаъаг. Биринъи «ики ай» сюзц галсын, амма икинъини 
дяйишмяйи дягигляшдирмяк лазымдыр.  

Ахырынъы бир гейдим də вар. Бурада дюйцш сурсатынын сатылмасындан 
сющбят эедир. Дюйцш сурсатына танк да, топ да аиддир, буну ъамаат алыб-
сата билярми? Она эюря бу дягигляшмялидир. Бялкя мцяййян адамларын 
истифадяси цчцн силащлар верилир. Bu ola bilər. Bu başqa məsələdir  . Еля 

билирям ки, «дюйцш сурсаты» сюзляри бурада айдынлашмалыдыр вя она ялавя 
изащат верилмялидир. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 93, 11-ci cild, 15 mart  2002-ci  
il,  
səh., 281-282. 
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SOYQIRIM HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! Мяним фи-

кирляримин чохуну йолдашлар дедиляр. Мян бязи мягамлара тохунмаг 

истяйирям. Ариф мцяллим, яэяр бирдян-биря биз десяк ки, ермяниляр эялди, 

Хоъалыда ъамааты qırdı, сойгырым тörətди, онда бизя инанан олмаз. 

Ермяниляр дейяъякляр ки, биз беля халг дейилик. Ермянилярин кечдийи йола 

цмуми нязяр салынмалыдыр. Фяттащ мцяллим дя бу мясяляни деди. 1905-

1907, 1918-ъи иллярдя онларын тюрятдикляри гырьынлар садаланмалыдыр, 

дейилмялидир. Фактлар ядябиййатlarда вар, бунун щаггында дцнйанын чох 

йериндя мялуматлар вар. Байаг Фяттащ мцяллим də belə faktlardan 

danışdı,  деди.  1918-ci ildə Dərələyəzin Amağu kəndində 300 кишини 

гайадан тюкцб, 400-дян чох адамы мясъиддя йандырыблар. Belə 

sойгырымlar дейилмидир? Эюйчядян ашан 72 няфяри Кялбяъярин Ганлы 

дярясиндя юлдцрцбляр. Инди щямин йерин ады Ганлыдяря галыб. Бу, сойгырым 

дейилми? 

Нахчыванда мясъиддя, Şərurun Yayçı kəndində  гадынларын 

дюшлярини кясиб, ня язиййятля гырыблар. Son dövrlərə qədər həmin döşü 

kəsilənlərdən sağ qalanı da var idi. Бу, сойгырым дейилми? Бунлар 

фактлардыр вя hamısı садаланмалыдыр. Садаланмалыдыр ки, ермяниляр беля 

адамдырлар, ермяниляр тарих бойу ъинайятkar olublar, онларын террорчу 

тяшкилатларынын адлары bir-bir  чякилмялидир, чцнки онлар дцнйа иътимаиййятиня 

мялумдур. Бунлар инсанлары məhv etməklə, юлдцрмякля мяшьулдурлар.  

Bunları biləndən sonra дцнйа иътимаиййяти сяни мцдафия едяr. Fикрим 

будур ки, бунлар  konkret  olaraq садаланмалыдыр, дейилмялидир. 

Икинъиси, биз 10 илдир deyirik ki, башымыза эялян щадисялярин 

сябябкарлары ермянилярдир, амма демирик ки, бунлара кюмяк едян 

руслардыр, rus şovinistləridir. Яэяр биз вахтында, 10 ил мцддятиндя русларын 

адыны чяксяйдик, онда ермяниляри тяъавцзкар кими таныйардылар. Рус 

дейярди ки, qoy мяня daş дяймясин, гой  daş ермяниляря дяйсин. Она 

эюря дя ермяниляря кюмяк едян русларын, ермянипяряст рящбярлярин адыны 

чякмялийик. Нийя горхуруг? Онсуз да сяня олан олубдур. Буну 

демялиyik. Демяйяндя,  səsimizi çıxarmayanda дейир ки, мяндян 
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горхурlar. Она эюря дя ермянипярястлярин, башdа Горбачов олмагла бир 

нечяляринин адыны чякмяк лазымдыр. Щцгуг мцщафизя органларында онларын 

адлары вар. Онларын щамысынын адларыны чякмяк, hamıya bəyan etmək  

лазымдыр. Горхмаг лазым дейил. Сянядлярля исбат олунуб ки, онлар 

ermənilərlə birlikdə сойгырымында иштирак едибляр. Мяним беля бир тяклифим 

вар: hцгугшцнаслардан, бу сащя иля мяшьул олан адамлардан, 

пешякарлардан ибарят бир груп йарадыб бу bəyanatı onlara йенидян 

охутдурмаг lazımdır ки, орада гцсур эетмясин. Щямин нюгсанымыздан 

тутуб бизи тягсиркар етмясинляр, демясинляр ки, сойгырымы 

азярбайъанлыларын юзляри тюрядибляр. 

Сяняддя адлар чякилир. Бу адларын щамысыны бир абзасда да вермяк 

олар. Эяляъяк тядгигатда онларын щамысыны  демяк олар. Məncə bunu bir 

абзасда вермяк даща йахшыдыр, няинки бцтцн абзасларда. Гярарда 

йазыlıр ки, Горбачовун bizə мцнасибятинин  йахшы олмадыьы гейд олунсун. 

Мцтяллибов, Вязиров гейд олунсун. Гейд олунсун нядир? Bunların 

günahkar  олдуьу deyilsin, onlar эцнащкар кими танынсын. Гярар беля 

верилмялидир. Органлар да дейярляр сян гейд елядин, биз дя тапдыг ки, о, 

эцнащкар дейил. Еля билирям, щямин сюзляр тамамиля эютцрцлмялидир, 

башга формада йазылмалыдыр. Цмумиййятля, гоrхан эюзя чюп дцшяр. Мян 

бир фикри бир дяфя ишлятмишям. Гадынларымыз мяни баьышласынлар. Аьаъа 

вурулан аьаъы танк да вурсан чыхармыр, эяряк ондан бюйцйцнц вурасан 

ки, эюйдя фырылдайа. Бизи сойгырыма мяруз гойублар, биз дя буну демяйя 

горхуруг. Яэяр халг бир олса, кцтля бир олса, bizə edilən soyqırımlar 

dünya ictimaiyyətinə tez çatar. Sağ olun. 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 94, 11-ci cild, mart 2002-ci  il,  

səh., 494-496. 
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ƏHALININ MƏŞĞULLUĞU HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Мяним 

дейяъяйим фикирляри мяндян яввялки щямкарларым дедиляр. Биръя мясяляни 

гейд етмяк истяйирям. Дювлятин гуллугчусу о вахт иши йахшы апарыр ки, 

онун ятрафындакылар ону мцдафия етсин. Яэяр биз бир йеря мцяллим, щяким 

эюндяря билмирикся вя орадакы башга мясяляляри ъамаатын истяйи иля щялл 

едя билмирикся, онда наразылыг йаранаъагдыр. Мяня еля эялир ки, бурада о 

мясяля нязяря алынмалыдыр. Бу ганунда олмаса да, о бирисиндя щялл 

олунмалыдыр ки, 2000 метрдян йцксякликдя оланлар ишляйя билсинляр.  

Бязян эюрцрсян, сярщяддядир, ермянилярин силащы алтында от бичир, 

тахыл сяпир вя йахуд да орада гойун отарыр. Щяр дягигя ону вура билярляр. 

Эяряк инсанлары марагландырасан ки, о йерлярдя мющкямлянсинляр. О 

йеря мцяллим эетмяйяъяк, щяким эетмяйяъяк. Ъамаат орадан йаваш-

йаваш гачаъагдыр. Она эюря дя, мян еля билирям ки, бу гануну гябул 

етмялийик. Амма онунла йанашы, о бири мясяляниn дя  йахын заманларда 

цстцня эялмяк лазымдыр. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol  № 97, 11-ci cild,  29 mart  2002-ci  

il,  

səh.,  550-551. 
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XOCALI HADISƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, бизим кечян йыьынъагларымызын бириндя 

Хоъалы щадисяси иля баьлы бяйанат мцзакиря олунанда депутатлар юз фикирлярини 

дедиляр. Сонра бунун ятрафында мцхалифят щай-кцй галдырды. АНС-ин мювге 

верилишиндя мцхалифят нцмайяндяляринин бир щиссяси Милли Мяълис щаггында, 

Зийафят мцяллим щаггында хошаэялмяз сюзляр дедиляр. Еля чыхды ки, Хоъалы 

щадисясиндя эцнащкар Милли Мяълисдир, бурадакы депутатлардыр. Orada YAP-ın, 

iqtidarın, Milli Məclisin nümayəndəsi yalnız mən idim. Müxalifət nüma-

yəndələri isə çox idi. Hamısı orada idi. Мян щямин програмын эедишинdя 

онларын ъавабыны вердим. Орада чыхыш едянлярин бири дя Тамерлан Гарайев иди. 

Мян она дедим ки, Сиз сяфир олмусунуз. Артыг мцхалифят нцмайяндяси дейил-

синиз, Сизя беля сюз демяк йарашмаз. О ися йеня юзцнцн эцнащларыны 

йумаьа вя Милли Мяълиси эцнащкар елямяйя чалышыр, аьзына эялян хошаэялмяз 

сюзляри дейирdi.  Mян дя она ъаваб верирдим. Бу просес, bu veriliş axıra 

qədər belə getdi. 

Hörmətli Murtuz müəllim, ня вахт müzakirə олаъагса  орада гцсур-

лар да дейиляъякдир. Mən  şəxsən Sizə bir iradımı bildirmək istəyirəm.  O 

эцн  Siz Чин сяфирлийиндя оларкян эюрдцм ки, Сиз Тамерлан Qarayevə  

эцля-эцля – наращат олмайын, дейирсиниз. Belə çıxır ki, mən ona nahaq 

yerə cavab vermişəm. Ачыьыны дейим ки, мян sizdən çox наразы галдым. 

О, депутатлар щаггында аьзына эяляни дейир. Siz də deyirsiniz ki, eybi 

yoxdur. Она демяк лазым иди ки, яэяр эцнащкарсанса, наращат ол, 

эцнащкар дейилсянся, нийя наращат олурсан?     

 Бялкя onunla айры сющбятляриниз дя олуб, бялкя она башга сюзляр 

дя демисиниз. Мян истярдим ки, о щагда Milli Məclisə мялумат верясиниз. 

Чцнки республика ичтимаиййяти ичярисиндя депутатларa  беля münasibət  

оланда, Милли Мяълис щюрмятдян дцшяъяк. Истярдим ки, орада башга сюзляр 

дя демишсинизся, ачыглама верясиниз. Чцнки республика иътимаиййяти 

арасында беля ряй ямяля эялиб ки, Сиз ону мцдафия еляйирсиниз, Милли 

Мяълиси   йох.  Xahiş edirəm bu məsələlərə aydınlıq gətirəsiniz. 

Диггятинизя эюря саь олун.                                                        
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İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 100,   12-ci cild,  9 aprel 2002-ci 

il,  

səh., 186. 

TƏHSIL HAQQINDA 

 

Щ. Мирзяйев. Мцзакиряйя тягдим олунан ганун ящямиййятлидир. 

Буну гябул етмяк лазымдыр.  Лакин мян бир тяклифими демяк истяйирям. 

Бурада еля бир бянд, еля бир параграф йохдур ки, орада   тящсил  сюзц 

йазылмасын. Амма Тящсил комиссийасы бурада иштирак елямир. Мян буну 

мягбул щесаб елямирям. Тящсил комиссийасы бу мясялядя иштирак 

елямялидир. Беля ганунлары бир нечя комиссийа бирликдя мцзакиря еляся, 

эяляъякдя онлара дяйишиклик дя олмаз.  Аьаъын ясас кютцйцдцр, гол-

ганады сонрадан ямяля эялир. Тящсил ганунуну биз 7 илдир гябул едя 

билмирик.  Тящсил гануну тезликля гябул олунмалыдыр. Ящалинин цчдя бирини 

Азярбайъанда тящсил сащясиндя олан адамлар тяшкил едир.  Республика 

зийалылары о эцн олмур ки, суал вермясинляр.  Бязян дейирляр ки, 7 илдя бир 

гануну гябул еляйя билмирсиниз.  Бу гануну гябул елямяк лазымдыр.   

Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 102, 12-ci cild, 16  aprel 2002-ci 

il, 

səh., 392-393. 
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AZƏRBAYCAN DILI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев.  Щюрмятли сядарят, щюрмятли миллят вякилляри! Беля бир 

ганунун гябул олунмасы зяруридир. Лакин мян юз фикрими билдирмяк истяйи-

рям. Азярбайъан дилинин ишлянилмясиня вя инкишафына кимлярдир мане 

олан? Яксярян рус дилиндя охуйанлар, рус дилиндя тящсил аланлар. Щеч 

Азярбайъан дилини саймырлар, щеч веъляриня дя дейил..Ики ил бундан яввял 

мцраъият елядийим бир назирликдян нцмайяндя эялмишди..Азярбайъан 

дилиндя данышмаьы да юзцня тящгир щесаб еляйир. Амма отуруб йцксяк 

кцрсцдя. Она табе олан ишчилярин щамысы да Азярбайъан дилиндя данышмыр, 

рус дилиндя данышыр. Онларын пулу чохдур, ъяримяни də  веряъякляр. 

Qanunu, məsələni  bир гядяр  дя ъидди йазмаг лазымдыр. О адамларын, 

Azərbaycan dilini bilməyənlərin  ишдя галыб-галмамасы, сялащиййятляринин 

ялиндян алынмасы мясяляси гойулмалыдыр. Чцнки Азярбайъан дили бизим 

варлыьымыз, бизим ъанымыздыр. Ону мцдафия елямялийик. Беля олмаса, 

бунлар няинки беш иля, щеч ялли иля дя дцзялян дейиllяр. Кыш-кышла мясяля 

щялл олунмур. Ганун чярчивясиндя  о адамлар ъаваб версин görək nə 

üçün vəzifədə otururlar, amma Azərbaycan dilini öyrənmək istəmirlər.  

Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 102,12-ci cild, 16 aprel 2002- ci 

il, 

səh., 424. 
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GÖMRÜK ORQANLARININ FƏALIYYƏTI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли миллят вякилляри, мян  демяк олар ки, 

ъяримянин ялейщиняйям. Ола билсин ки,  respublikaya зийанлы маддя 

эятирирляр, бялкя топ, тцфянэ, наркотик маддя эятирирляр. Бялкя 

Азярбайъанын ялейщиня орада щяр щансы бир шей эизлядибляр. Бунун цчцн 

10 «ширван»ыны ал, гуртарсын эетсин? Еля билирям ки, бу йцнэцл мясялядир. 

Она эюря йазылмалыдыр ки, ялагядар инзибати тяшкилатлар бу мясяляни 

йохламалы, арашдырмалыдырлар. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 103, 12-ci cild, 19 aprel 2002-ci 

il,  

səh.,  507-508. 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN   RESPUBLIKASININ  2003-CÜ IL 

DÖVLƏT BÜDCƏSI HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Муртуз мцяллим, эялян дяфя данышарам. Ъамаатын 

щесабына мяня сюз вермяйя ещтийаъ йохдур. Чох саь олун.  

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 136, 16-cı cild, 8 noyabr 2002-ci 

il, 

səh., 26. 
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AZƏRBAYCAN   RESPUBLIKASININ  2003-CÜ IL 

DÖVLƏT BÜDCƏSI  HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри вя щюрмятли на-

зирляр! Мян ядалят, обйективлик наминя демялийям ки, бизим 

мцзакирямизя тягдим олунан бцдъя лайищяси юлчцлцб-бичилмиш, фактлара, 

реаллыглара ясасланмыш, профессионаллыгла йазылмыш бир сяняддир. Буна 

эюря мян щюрмятли назиримиз Явяз Ялякбярова вя диэяр ялагядар 

назирликлярин ишчиляриня юз разылыьымы, миннятдарлыьымы билдирирям. Бундан 

яввялки бцдъя лайищяляринин мцзакирясиндя дя мян иштирак етмишям. 

Илдян-иля бу вязиййят йахшылашыр. Суаллар азалыр. Эюрцрсцнцзмц, Явяз 

Ялякбяровун, еляъя дя башгаларынын ъаваблары да чох конкрет, обйектив 

олур.  

Тяклифлярим нядир? Билдийиниз кими, mən бурада бир нечя дяфя 

Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsində «Хутор» дейилян yerdə 

мяктяб тикилмяси мясялясиня тохунмушам. Цзцмц назирликляря тутурам. 

Щяля президент сечкиляри заманы Бакы шящяри Бинягяди районунун бу 

гясябясиндя йашайан ящалиsi orada мяктяб олмамасы барядя бизя 

мцраъият етмишдиляр. Кечян президент сечкиляри мцддятиндя онлара сюз 

верилмишди ки, бяли, сиздя мцтляг мяктяб тикиляъяк. Ондан сонра мян 

орадан депутат сечиляндя дя о тяляби гойдулар. Сакинляр дяфялярля йола 

чыхмаг, пикет, митинг кечирмяк истяйибляр. Мян имкан вермямишям. 

Онлар да мяни ешидибляр. Лакин бу мясяля щялл олунмур. 

Мян Ариф Рящимзадяйя юз миннятдарлыьымы билдирирям ки, о, 

тяхминян 10 дяфя бу ишля мяшьул олуб. Муртуз мцяллим, мян Сизя дя 

мцраъият елядим. Сиз дя Мисир мцяллимя телефонла бу ишя кюмяк елямяйи 

дединиз. Сонра, Абуталыбова да миннятдарлыьымы билдирирям. О да бу ишля 

мяшьул олуб, лакин мясяля алынмыр. Алынмамаьынын эцнащы йерли иъра 

щакиминдя, бир дя Тящсил Назирлийиндядир. Бунлар мясяляйя ъидди 

йанашмырлар.  

Xalqımızın belə bir misalı var: чобанын мейли олса, тякядян пендир 

тутар. Ойан-буйан, çoxları istəyirlər Назирляр Кабинетини эцнащкар етсин-

ляр. Mən zялзяля нятиъясиндя Azərbaycan Dövlət Pedoqoji 

Universitetində баш верян даьынтыларла баьлы Абид Шярифова мцраъият 
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елядим. Еля щямин эцн ора адам эюндярдиляр вя илдырым сцряти иля 

даьынтыйа мяруз галан  yerləri тямир етдиляр.  Digər əlaqədar təşkilatlar 

da məsələyə  ъидди йанашсайдылар, Назирляр Кабинети онлара дярщал 

кюмяк едя билярди.  

Мян бу мясяля иля Xutorda məktəbin tikilməsi ilə баьлы 

Абуталыбова, Явяз мцяллимя, Игтисади Инкишаф Назирлийинин вя диэяр 

ялагядар тяшкилатларын рящбярляриня мцраъият едирям: qoy onlar бу 

мясяляйя кюмяк елясинляр. Мян истяйирям щяйяъан сигналы иля дейим ки, 

бурада Rəsulzadə qəsəbəsinin Xutor adlanan yerində йашайанларын 90 

фаизи евини, ешийини, йурдуну, вар-дювлятини итириб, Ermənistandan 

Азярбайъана пянащ эятирян гачгынлардыр. 5-6 аиля бир мянзилдя йашайыр. 

Онларын yaşamağa йерляри йохдур, иш tapa  билмирляр. Няинки мяктяб, щеч 

орада ади бир щяким мянтягяси дя йохдур ки, биринин голу йаралананда, 

яли йаралананда она сарьы гойулсун. Йахуд бир адамын цряйи эедяндя, 

она ийня вурулсун. Ораda uçotda olmayanlarla birlikdə тяхминян 30 

миня йахын ящалиси вар. л-лВ  синифлярдя охуйан ушагларын валидейнляриnin 

щеч бирi ишя эедя билмир, йалныз ушагларыны гоншу 8-ъи, 6-ъы 

микрорайонларда йерляшян мяктябляря апарыб эятирирляр. Онлар бу 

вязиййятдян чох наразыдырлар. Əlaqədar təşkilatların  hяр biri  юз иши иля 

мяшьулдур, дейилян мясяляйя фикир верян йохдур. Мян истяйирям сиз  bu 

мясяляйя ъидди йанашасыныз. Бцдъя лайищясиня бахмышам, орада 

мяктяб тикинтисиня айрылан вясаитдя артым вардыр. Мяктябин йанында бир 

отагдан ибарят тибб мянтягяси дя тикмяк оларды. Бу мясяляляр  mütləq 

щялл олунмалыдыр. 

Башга бир проблем барядя. Мяня вя Сяттар Möhbalıyevə Новханы 

аьсаггаллары ики дяфя мцраъият едибляр. Сяттар Möhbalıyevlə mən  ора 

эедиб бахмышыг. Новханы кяндинин бир тяряфини канализасийа суйу 

басыбdır. Orada ciddi  aнтисанитарийа вязиййяти йараныбдыр. Еколоэийа 

Назирлийиня мцраъият етмишям. Щеч олмаса, бир дяфя ора бахсынлар да. 

Ъамаат машынла, ял арабасы, ведря иля торпаг тюкцрляр ки, канализасийа 

сулары евляря долмасын. Беля давам ется  йолухуъу хястяликляр артыб 

чохалаъаг, бцтцн Бакы шящяриня йайылаъагдыр. Буну малиййяляшдирмяк 

лазымдыр. Бу мясяляйя дя назирляр юз кюмяйини эяряк ясирэямясинляр. 
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Нящайят, щяйяъан сигналы иля бир мясяляни дя демяк истяйирям. 

Билдийиниз кими, Новханыdakı  Шор эюлцндян чыхан дуздан республиканын 

щяр йериндя истифадя олунур. Амма Масазыр кяндинин канализасийа 

суларынын щамысы о эюля ахыр. Бурада отуранларын да щамысы yəqin ki, о 

дуздан истифадя едирlər. Беля олмаз ахы. Бина тикиляндя, йер вериляндя  

онун канализасийасына, башга коммуникасийа сащяляриня дя пул 

айрылмалыдыр. Мян Абшерон иъра щакимиййятиндя дя олмушам. Онлар да 

мясяляни щялл едя билмирляр, чцнки буна Назирляр Кабинетинин, Малиййя 

Назирлийинин кюмяйи лазымдыр. Истярдим ки, бу мясяляйя  сиз юз диггятинизи 

артырасыныз.  

Мян истярдим ки, Яли Кяримли бурада олсун, она бир-ики кялмя 

сюзцмц чатдырым. Мян beşinci дяфядир Сизя мцраъият едиb, тянгидими, 

fikrimi  дейирям. Amma Сиз дцзялмирсиниз, щямишя deyilənlərin яксиня 

эедирсиниз. Ъаван оьлансыныз, щцгугшцнассыныз, səhv eləməyin. Siz 

дейирсиниз ки, бцдъяdə silahlanma хярълярини артыраг. Büdcədə bunu açıq 

şəkildə yazmaq olmaz. İstəməyənlərimiz çoxdur. Сиз неъя 

щцгугшцнассыныз ки, билмирсиниз, бцтцн дцнйа дювлятляри сцлщмярамлы 

ишляря гошулмаг истяйир. Сиз дя açıq-aşkar дейирсиниз ки, бцдъядя мцдафия 

хярълярини артыраг. Бцтцн бейнялхалг алям erməniləri müdafiə edərlər, 

бизя деyərlər ки, бунлар силащланыр, мцщарибя истяйирляр? Мян баша 

дцшмцрям, сиз буну, эюрясян, баша дцшярякдян, йохса баша 

дцшмяйярякдян dейирсиниз? Сиз щцгугшцнассыныз, савадыныз да пис 

дейил. İndiki şəraitdə belə çıxışlar bizə ziyan eləyər. 

Бир сюзц дя демяк истяйирям. Тящсил ганунуну гябул 

елямядийимизя эюря 7-8 илдир щяръ-мярълик, башлы-башыналыгдыр. Она эюря 

дя тящсилдя чох ъидди проблемляр, чатышмазлыглар, хошаэялмяйян щаллар 

вар. Мян хащиш едирям, бу ганундан сонра Тящсил ганунуну 

мцзакиряйя чыхараг, о мясяляляри щялл еляйяк.  Diqqətinizə görə sağ 

olun. 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol№ 137, 16-cı cild, 15 noyabr 2002-

ci il, 

səh., 295-298. 
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MÖHTƏRƏM  PREZIDENTIMIZ   

HEYDƏR ƏLIYEV HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев.  Hörmətli deputatlar! Məni təbrik etdiniz, çox sağ 

olun. Мян sizin бу алгышларыnızı  мющтярям Cянаб Президентимиз Щейдяр 

Ялийевин цнванына эюндярмяк истяйирям, чцнки бизим щамымызы 

гиймятляндирян, hamımızın щяйатыны, эяляъяйини, фяалиййятини диггятля 

изляйян, bizi йцксякляря галдыран, vaxtı-vaxtında qiymətləndirən одур. 

Мяня верилян Шющрят орденини йалныз мяня дейил, Азярбайъанын бцтцн 

зийалыларына, щяр бир ювладына олан диггят кими гябул едирям. Mən hesab 

edirəm ki, Azərbaycanın bütün övladları  щямин диггятин, нязарятин 

алтындадыр. Мющтярям Президентимиз щяр бир шейин вахтыны, йерини, гядир-

гиймятини билир. Она эюря дя щамыны, hər bir kəsin əməyini  

гиймятляндирмяйи баъарыр. Аллащ она йар олсун, она ъан саьлыьы, узун 

юмцр арзу едирям. Allah  oну Азярбайъанын цстцндян  яскик етмясин. 

Сизин щамыныза да  belə adlar  арзу едирям. (Алгышлар). 

Муртуз мцяллим, Сизя дя тяшяккцр едирям.  Mяни о эцн, müavinləri-

nizlə birlikdə otağınıza чаьырдыныз, məni rəsmi şəkildə тябрик етдиниз. Milli 

Məclis adından mənə adresat təqdim etdiniz. Orada mənim ünvanıma 

xoş sözlər yazılıbdır. Bütün bulara görə Сизя дя юз миннятдарлыьымы 

билдирирям, Сизə,  YAP-ın icraçı katibi  Яли мцяллимя вя mənə 75 yaşımda 

orden verilməsinə sevinənlərə, məni təbrik edənlərə  юз миннятдарлыьымы 

билдирирям. Чох саь олун. 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 141, 16-cı cild, 29 noyabr 2002-

ci il,  

səh., 599. 
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TENDER HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! Мяним 

дейяъяйим фикирляри мяндян яввял чыхыш едян Фяттащ мцяллим, Ибращим 

мцяллим деди. Амма мян бир мясяляни гейд етмяк истяйирям. Сяттар 

мцяллим деди ки, «Тендер щаггында» Ганун гцввядян дцшцб. Мян бу 

фикирля разы дейилям вя буна гяти етираз едирям. Чцнки еля бу саат 

Азярбайъанда еля бир тяшкилат, еля бир мцяссися олмаз ки, орада тендер 

кечирилмямиш иш эюрцлсцн. Демяк  биз ганунсуз ишляйирик!  

Tenderi  бу шякилдя гялямя вермяк олмаз.  Qoy dесин ки, яэяр биз 

гануну гябул етсяк o zaman  бу  гцввядян дцшяъяк.  Bu  башга 

шейдир. Мян deyilən фикирля разы дейилям. Чцнки онун архасынъа бизим 

ишимиз, мцяссисямиз, дювлятимиз, тяшкилатларымыз щаггында чохлу 

хошаэялмяз сюзляр дейиля биляр. Бу şəkildə söz  демяк олмаз. Щяля биз 

ганун гябул етмямишик ки, о гцввядян дцшсцн. Галды ки, «тендер» сюзц 

иля «мцсабигя» сюзцnə, онларын арасында чохлу фяргляр вар. Еля мясяля 

вар ки, ону тендеря аид етмяк олмаз, еля мясəля вар ки, о бирисиня. Она 

эюря бу terminlərə  изащат верилмялидир вя биз беля шейлярдян ютрц тез-тез 

ганунларымызы дяйишмяməлийик. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 143, 17-ci cild, 6 dekabr 2002-ci 

il,  

səh., 116-117. 
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FOLKLOR NÜMUNƏLƏRININ  

HÜQUQI QORUNMASI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мяни бир 

суал марагландырыр.Камран мцяллим дейя билярми, латын графикасы иля бизим 

щансы фолклор нцмуняляримиз – дастанлар, аталар сюзляри, зярбi мясəлляри 

вя саир чап олунубдур? 

Щясян Мирзяйев. Чох саь олун. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят 

вякилляри! Mцзакиря етдийимиз ганун лайищяси халгымызын эяляъяйи цчцн 

чох ваъиб вя ящямиййятлидир. Консептуал ъящятдян дя йарарлыдыр. Мян 

буна сяс веряъяйям. Чыхыш едянляр мясяляйя щяртяряфли мцнасибятлярини 

билдирдиляр, мян дя гыса шякилдя юз фикрими демяк истяйирям. 

Фолклор халгын тарихи, ъоьрафийасы, кечдийи тарихи йолдур. Халг она юз 

мющцрцнц вурубдур. Щямин нцмуняляри атмаг, она биэаня бахмаг ол-

маз. Бир факты дейим. Фолклор халгымызын мифолоэийасыны, ясатирлярини мцяй-

йянляшдирир. Мясялян, биздя «Тащир вя Зющря» дастаны вар. Бир гядяр 

диггятля баханда, эюрцрсян ки, щяр икиси сяма ъисминин адыдыр. Ясатирляр 

лап гядим дюврлярдян гопуб эялян халгын гядимлийини исбат едян 

нцмуняляр олдуьу цчцн онлары йашатмаг ваъибдир.  

Щяр бир халгын яразисини мцяййянляшдирмяк цчцн онун фолклор 

нцмуняляриnə nəzər yetirmək ваъибдир. Бизим яразимиз илк яввялляр бюйцк 

олубдур, инди гысалыбдыр. Bir qoşmaya fikir verin: «Гяндящардан эялдим 

мурад алмаьа, Йол вер яряб, йол вер инъитмя мяни». «Шащ Исмайыл» 

дастанындандыр. Эюрцндцйц кими, Шащ Исмайылын щюкмранлыьыны, йяни 

Сяфявиляр дюврцнц якс етдирян фолклорда Азярбайъан  торпаглары олан 

йерлярин адлары чякилир. Йцзлярля беля фактлар вар, амма бунлардан бизим 

эянъляримизин хябяри йохдур.  

Байаг бир фикри нащаг демядим ки, бунлары чап етмяк, мяктябляри-

миздя тядрис етмяк лазымдыр. Зялимхан мцяллим дя дцз дейир, юзцмцз 

сярвятимизя сащиб чыхмайанда, башгалары сащиб чыхаъаг. «Дядя Горгуд 

синясиндя гопуз эяздирир». Бяли, бу штрих халгын гядим тарихини мцяййян-

ляшдирир. Бизим сарайларда ня гядяр консертляримиз олур, щеч бир дяфя дя 

олсун, ора саз щавасы дахил едилмир. Бу о демяк дейил ки, мян сазы 

хошлайырам, хошламырам. Хейр! О бизим гядим алятимиздир, о бизим 
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рущумуздур, о бизим мянявиййатымызын бир щиссясидир. Она беля биэаня 

галмаг олмаз.  

Мян цзр истяйирям, бюйцк тцрк дювлятляри бизим гядим гящряман-

ларымызы мцбаризяйя гара зурнада чалынан «Ъянэи» щавасынын сядалары 

алтында эюндярирдиляр. Инди  гара зурнанын сящняйя чыхмасындан чоху 

утаныр, саксафону нцмайиш етдирир. Олмаз беля.  

Бир дяфя бурада дедим, онда Полад Бцлбцлоьлу мяндян инъиди. 

Сонра Фяхри Хийабанда ona саксафондан истифадя мясялясини демишям. 

Беля олмаз. İndiyə qədər bу сящвляри едибляр, едирляр, щеч олмаса, 

бундан сонра елямясинляр. Сазын чох гядим тарихи вар. Она мцгяддяс 

алят кимi бахмаг лазымдыр. Аьдамын Абдал Эцлаблы йашайыш мянтягяси 

вар иди. Онун да Ашыг Валещ кими бюйцк устады вар иди. Biz onu yaddan 

çıxara bilmərik. Биз тарихимизя, кечмишимизя йахшы бахмырыгса, ону 

ялимиздян алаъаг, она сащиб олаъаглар. Бу мясяляляр щаггында 

эяляъякдя дя данышарыг. Qoy bu sahə ilə bağlı  olan adamlar  mяним бир 

гядяр кяскин сюзцмдян инъимясинляр. Чцнки онун ящямиййяти бюйцкдцр. 

Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 145, 17-ci cild,13 dekabr 2002-

ci il,  

səh., 221, 276-277. 
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QƏBUL OLUNAN QANUNLAR 

 HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Бизим мяг-

сядимиз одур ки, республика üçün  лазым олан ганунларын щамысыны гябул 

едяк. Амма буэцнкц атмосфер, данышыглар бир гядяр зиддиййятя апарыб 

чыхарыр. Беля щалын олмасына мян тяряфдар дейилям. Бир аьсаггал кими де-

йирям ки, ганун лайищясинин гцсуру варса, 5-10 эцня ону дцзялтмяк олар. 

Буну сяся гойуб йешикдя сахламагданса, вахт веряк, нювбяти иъласларымы-

зын бириндя эцндялийя чыхараг вя гябул едяк. Əgər biz  bу шякилдя мцзакиря 

апарсаг зиддиййят олаъаг вя нятиъя дя йахшы олмайаъаг. Диггятинизя эюря 

саь олун. 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 148, 17-ci cild,24  dekabr 2002-

ci il, 

səh.,  507. 

 

 

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLIYI GÜNÜ MÜNASIBƏTI 

ILƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MILLI MƏCLISININ MÜRACIƏTI 

HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Сизи вя 

Азярбайъан халгыны гаршыдан эялян байрамлар мцнасибятиля тябрик едирям. 

Милли Мяълисин буэцнкц мцраъиятини дястякляйирям вя ону йазанлара да саь 

ол дейирям. Башга мясяляляр щаггында биръя ъцмля демяк истяйирям.  Hяр 

щансы бир ифадядя олан гцсуру, цслуб сящвини Милли Мяълисин мцзакирясиня 

чыхармаьа ещтийаъ йохдур. Bеля мясяляляри айрыъа елми конфрансларда 

мцзакиря елямяк лазымдыр. Она эюря дя тяклиф едирям чыхышлар кясилсин.  Sağ 

olun.  
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İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 149, 17-ci cild, 27 dekabr 2002-

ci il, 

səh.,  535. 

AZƏRBAYCAN FOLKLORU NÜMUNƏLƏRININ  

HÜQUQI QORUNMASI  HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! 

Мцзакиряйя тягдим олунан ганун лайищяси чоx ваъибdir вя лазымлыдыр. 

Азярбайъан халгынын тарихи, эяляъяйи цчцн беля бир ганунун олмасы чох 

йахшы щалдыр. Мян кечян дяфя бир-ики мясяля щаггында сюз демишдим. 

Инди она йенидян гайыдаъаьам.  

2-ъи маддядя йазылыб ки, «ашыг щавалары». Яввяла, ашыг чальы аляти 

дейил. О, аляти ифа едяндир. Бу, саз щавалары демякдир. Ашыьа инди ашыг 

дейирик, вахтиля йаншаг дейилиб, ондан габаг озан дейилиб. О дяйишя 

биляр. Она эюря о ифадя орада дяйишилмялидир. Йеня щямин 2-ъи бянддя 

йазылыр ки, халг вя ашыг поезийасы нцмуняляри. Burada fikir çox üмумидир. 

Онун алтында чох мясяляляр вар. О, конкрет şəkildə deyilməlidir və 

нцмуняляр айры-айры йазылмалыдыр ki, эяляъякдя долашыглыьа сябяб 

олmаsın. Сонра, йеня орада йазылыр ки, башга шифащи сюз нцмуняляри. Бу 

cümlədə  конкрет deyil, burada  ихтисасчылар вар, qoy onlar da 

münasibətini desin. Бу мясяля Азярбайъанда йахшы öyrənilir, yaxşı da 

тятбиг олунур. Конкрет şəkildə bunların щамысынын ады da  йазылыбdır. 

Сабащ башга бир халгын нцмайяндяси она сащиб чыхmaq istəyəndə  

дейяр ки, сян sənədlərində щеч онун адыны da вермямисян, щеч сянин 

belə  тарихин дя йохдур.  

Сонра, башга бир гцсуру мян демяк истяйирям. Бу qanun чох 

йахшы ганундур. Буну щцгуги ъящятдян ясасландырырыг ки, буну горуйаг. 

Яэяр буну горуйуб архивin бир кцнъünдя сахлайаъаьыгса, бунун щеч бир 

хейри олмайаъагdır. Халгын эяляъяйи цчцн, онун сой кюкцнц 
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мцяййянляшдирмяк цчцн бунун ящямиййяти олмайаъагдыр. Йахшы, буну 

горудуг və yaxşı da saxladıq  bяс бунун инкишафы? Инкишаф мясяляси 

ондан даща ъидди мясялядир. Мясялян, бизим 4 телевизийа каналымыз вар. 

Шифащи халг ядябиййаты иля баьлы биздя АзТВ каналында çoxlu верилишляр 

эедир. О бири kanallarda isə  тясадцфдян-тясадцфя belə verilişlərə rast 

gəlinir. Щятта bir dəstə saksafon çalanlar özlərini aşıqlar qrupu 

adlandırır. Саksafon чаланлара дейирляр ашыглар дястяси. Ахы, беля шей 

айыбдыр. Азярбайъан халгынын тарихиндян данышанда «Дядя Горгуд»у 

нцмуня эятиририк ки, бяли, Дядя Горгудун синясиндя гопуз вар, 1300 иллик  

tарiхимиздян данышырыг.  

Гядим тарихимиздян данышанда дейирик ки, sənətçilərimiz гара зурна 

иля ъянэи щавасы чалыблар, нейля дярди-гями верибляр. Амма инди нечя 

иллярдир бунлар архивдя дустаг сахланылыр. Бир АзТВ-дян башга saraylarda, 

tədbirlərdə, bayramlarda çoxlu бюйцк консертляр олур, онларын щансы üzə 

çıxarılır? Еля бу, онлары sazı, neyi, qara zurnanı дустаг етмяк,  tarixdən 

силиб-атмаг демяк deyilmi? Туталым, bu nümunələri ганунла горудуг, 

амма гаpысына бир гыфыл вурдуг, bunun хейри олacaqmı? Yox! Халгын 

нцмайяндяляри, эяляъяк нясилляр билмяyəcəkляр ки, беля бир шей вар, йа 

йох. Она эюря бунлара, bu məsələlərə elə-беля бахмаг олмаз. Бурада 

йягин ki, бястякарларымыз да вар. İndi sənətdə göydən düşmə adamlar 

var. О бястякарын, бу бястякарын mahnısından və ya müxtəlif саз 

щаваларынdan bir detalı  эютцрцb eybəcər bir mahnı düzəldir və deyir ki, 

буну мян бястялямишям. Ъаван ушаглар var, onlar tez-tez телевизийайа 

чыхырлар və  дейирляр ки, мян филан щаваны бястялямишям. Ахы, айыбдыр беля 

шейляр. Щеч олмаса bu qanunda, бурада bunlardan бир-ики бянддя  

йазылмалыдыр. Мян еля билирям ки, бу чох ваъиб мясялядир. Диггятинизя 

эюря саь олун.  

 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
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protokol № 151, 18-ci cild, 4 mart 2003-cü  

il,  

səh., 132-134. 
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SEÇKI MƏCƏLLƏSININ  LAYIHƏSI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли Ариф мцяллим, щюрмятли щямкарларым! 

Мцзакиряйя тягдим олунан мяъялля лайищяси консептуал ъящятдян чох 

дяйярли олмагла, яввялки ганунлара  нисбятян тякмилляшдирилмиш, 

ъилаланмышдыр. Сянядин мяъялля щалына салынмасы онун йахшы 

ъящятляриндян биридир. Бу сцбут едир ки, Азярбайъанда демократийанын 

инкишафы цчцн лазым олан шяраит йарадылыр. Яслиндя, Азярбайъанда олан вя 

Азярбайъандан хариъдя йашайан бцтцн адамлар бу сечкинин ня шякилдя 

эедяъяйини йахшы баша дцшцрляр. Она эюря мяъяллянин бу шякилдя олмасы 

чох йахшыдыр. Чцнки сечки иля сечян дя, сечилян дя, даща доьрусу, бцтцн 

сечиъиляр марагланыр. Мцхалифят дя, игтидар да, гейриляри дя ону дягиглийи 

иля билмяк истяйирляр. АТЯТ-ин, айры-айры мцхалифят партийаларынын 

нцмайяндяляри иля бирликдя кечирилян мцзакиря телевизийа иля бцтцн кцтляйя 

эюстярилди.  

Кимин ня сюзц, nə ирады варса, ону дейя bilər, мятбуатда чыхыш едя 

биляр. Бцтцн бунлара эюря мян бу layihəyə сяс веряъяйям.  Aмма йери 

эялмишкян бир мясяляни демяк истяйирям. Яслиндя bu deyəcəyim 

məsələni  бир нечя дяфя демишик, бизим мцхалифят isə бу deyilənlərdən 

нятиъя чыхармыр. Мян цзцмц мцхалифятин бурадакы нцмайяндяляриня вя 

онларын республиканын щяр йериндя олан айры-айры партийа рящбярляриня 

тутараг демяк истяйирям: 

 Сиз ня вахта гядяр гара йахмагдан ял чякməyяъяксиниз? 

Щарада Азярбайъана, Azərbaycan  халгына,  Azərbaycan  дювлятиня ъан 

йандыран адам варса, Siz онlarдан башлайырсыныз. Щейдяр Ялийевдян 

истефа тяляб едирсиниз, Илщам Ялийев щаггында дейирсиниз ки, щяля о 

йетишмяйиб. Сиз ахы онларын билдийинин heç миндя бирини də  билмирсиниз. Ахы, 

сизи Биляъяридян о тяряфя таныйан йохдур. Дейин эюряк, сизи дцнйа 

мигйасында щансы сийасятчи таныйыр? Дцнйа дювлятляри sizə inanmır, сизи 

гябул елямир. Эюрмцшцк ки, мцхалифят халгы истяйяр, дювлятин мянафейини 

мцдафия едяр. Siz isə əksinə hərəkət edirsiniz. 

Лейла Йунусова, Арзу Абдуллайева, Елдар Зейналов ермянилярля 

йцз ъцр ялагяляр йарадырлар, мятбуат, радио васитяси иля бурадан онлара 

сигналлар,  yanlış məlumatlar верирляр. Биръя дяфя щансы biriniz онлара 
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ъаваб вермисиниз? Bunları düz yola dəvət etmisiniz? Heç vaxt. Siz 

Азярбайъаны истяйирсинизся, onda беля щярякятляря нийя йол верирсиниз? 

Сиз Heydər Əliyevin истефаsıны тяляб едяндя, онда эяряк биз дя 20 

Йанвар, 4 октйабр дювлят чеврилиши, март дювлят чеврилиши щадисялярини, 

Шушанын верилмясини, Кялбяъярин верилмясини, Лачынын верилмясини, башга 

торпагларымызын верилмясини сизя хатырладаг. Щямин щадисялярдя сизин 

нцмайяндяляриниз ашкарлансын, эцнащкарлар мясулиййятя ъялб 

олунсунлар, ъязаlarıны чяксинляр, эцнащкар олмайан да танынсын. 

Сиз шцкцр еляйин ки, бизим мющтярям Президентимиз Щейдяр Ялийев 

чох щуманистдир. Səhərdən  aхшама кими sizin мятбуатда, радиода 

saxta  данышан adamlarınız ъязаларыны алмалы идиляр. Эюрцрсцнцз ки, ъяза 

верилмир, сиз дя ондан суи-истифадя едирсиниз, бир аз да чох данышырсыныз. 

Ахы, щяр шейин щядди вар.  

Инди дя онлардан гуртарыб о эцн бурада башлаdınız   Ариф 

Рящимзадя щаггында данышмаьа. О вахт щягигяти дейян 5 адам вар 

идися, онун бири Ариф Рящимзадя иди. Ахы, сиз тямиз адамлара, габилиййятли 

адамлара, халгынын, дювлятинин гайьысыны чякян адамлара беля мцнасибят 

бясляйяндя, юзцнцзц щюрмятдян салырсыныз. Кцтля сизин юзцнцзц писляйир. 

Ял чякин бу ямялляриниздян.  

Гаршыдан сечкиляр эялир. Бу мясяляляря щансыныз етираз еляйирся, 

мян onunla, сизин щамынызла, мцхалифятдя олан партийа рящбярляринин щяр 

щансы бириси иля телевизийайа чыхмаьа  qarşı-qarşıya fikir söyləməyə  

щазырам. Sizin üzünüzə xalqın eшитмядийи, indiyə qədər açıqlanmayan  

фактлары дейяъяйям. Ял чякин, yerinizdə otursanız yaxşıdır, зярярин 

йарысындан гайытмаг да хейирдир. Диггятинизя эюря саь олун.             

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 154,  18-ci cild, 14 mart 2003-cü 

il,   

səh., 368-369. 
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BINƏQƏDI RAYONUNUN PROBLEMLƏRI  

HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри, щюрмятли 

назирляр! Мярузядян вя мярузядяки фактлардан айдын олду ки, 

Азярбайъанда ишляр чох йахшы эедир, игтисади инкишафымыз йахшыдыр, 

сцрятлидир. Азярбайъанын эяляъяйи йахшыдыр. Мярузяни мян гянаятбяхш 

щесаб едирям вя онларын щамысына ишляриндя уьурлар арзулайырам. Тябиидир 

ки, иш олан йердя гцсур да олаъагдыр. Щеч няйя бирдян-биря наил олмаг 

олмаз. Бцтцн Азярбайъан халгы чалышмалыдыр ки, бу гцсурлары арадан 

галдыраг.  

Мян Бинягяди районундан депутат сечилмишям, 30 илдир орада 

йашайырам, оранын бцтцн проблемляриня йахындан бялядям. Мян бурада 

назирляримизин олмасындан истифадя едиб онлардан кюмяк диляйирям. Нечя 

дяфя демишям, бир дя тякрар дейирям, Бинягяди районунун Хутор 

гясябясиндя 20 миня йахын ящалинин мяктяби йохдур. Бюйцк проблемляр 

вар. Бунлары ачыгламаьа вахт йохдур. Кечян Президент сечкиляриндя 

сечиъиляря сюз верилиб ки, сизя мцтляг мяктяб тикиляъякдир. 5 илдир щеч бир 

ирялиляйиш йохдур. Чох чалышдыг, йер мясялясини щялл едя билмирик. Йер вар, 

амма  orada бир-ики гараж тикибляр, онлара йер вермяк лазымдыр ki, yer 

boşalsın. Иъра щакимиййяти бу ишя мясулиййятля йанашмыр. Йер версяйди, 

онлар qaraj sahibləri чохдан чыхыб эетмишди, мяктяб дя тикилмишди. Бу 

qəsəbədə yaşayan адамларын наразылыьы эяляъяк сечкилярдя, еля билирям 

ки, йахшы нятиъя вермяйя биляр. Она эюря мян башда Баш назир олмаг 

шярти иля назирлярин щамысындан хащиш едирям ки, бу мясяляйя кюмяклик 

етсинляр. Сиз бу мясяляйя мцдахиля етмясяниз, о, щялл олунмайаъаг.  

Икинъи проблем Бинягяди районунда газын аз эялмясидир. Неъя олур 

ки, башга йерлярдя газ вар, Бинягядидя йохдур?  Мян онун сябябини 

ачыгламаг истяйирям. Газын олмамасынын сябяби одур ки, газ хяттинин 

цстцндя 50-йя гядяр йердя гараж тикилиб, кюшкляр инша олунубдур. Онларын 

сийащысы мяндядир. Щесабласан 100-дян артыгдыр. Инди газ верянляр 

горхурлар ки, газ çox верился, партлайыш ола биляр. Bina, köşk, qaraj  

tикянляр дя йахын дурмур. Газ ишчиляри дя хырда адамлардыр, горхуларындан 
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бир сюз дейя билмирляр. Дейяндя onlara дейирlər ki, эет, юзцн дцзялт, йа 

да дейир ki, danışma,  сяни ишдян чыхарырам.  

Сакинляр нечя-neçə тяшкилата йазыб мцраъият едибляр, буна ъаваб 

верян йохдур. Ютцр-ютцрдцр. Прокурор ютцрцр polisə, polis  ютцрцр о 

бирисиня. Чцнки горхурлар. Мян хащиш едирям, бу мясяляни айдынлашдырыb 

həll edəsiniz. Məncə,  kим газ хяттинин цстцндя гараж, йа кюшк тикибся, o 

газа айры хятт чякməlidir. Yахуд да ким  torpağa, tikintiyə sərəncam  

верибся, о da чяксин. Президент сечкиляриня гядяр бу мясялянин щяллиня 

кюмяклик etməyinizi xahiş edirəm. Мян орада йашайырам, ораdaki 

sakinlərin  вязиййятини yaxşı билирям, ящалисини йахшы таныйырам, orada 

наразылыг чохдур. Еля билирям ки, эяляъяк Президент сечкиляри орада зяиф 

эедяъякся, бу мясулиййят щямин адамларын цзяриня дцшяъякдир. Бялкя 

дя бу ишдя мараглы оланлар вар. Хащиш едирям, бу иши чох сцрятля щялл 

едясиниз.  

Абид Шярифовдан хащиш едирям, Баш назирдян хащиш едирям, 

игтисадиййат назириндян, йанаъаг назириндян, щамыныздан хащиш едирям, 

яэяр сиз истяйирсинизся Бинягяди районунда щяр шей йахшы эетсин, 

гайдасында эетсин, бу мясяляляря диггяти артырын. Чцнки орада гачгын, 

кючкцн чохдур, мцхалифят орада эцълцдцр, щяр дягигя onları юз 

архаларыъан апарmağa çalışırlar. Хащиш едирям, бу мясяляйя диггяти бир 

гядяр артырасыныз. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 154,  18-ci cild, 14 mart 2003-cü 

il,  

səh.,  498-499. 
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SEÇKI MƏCƏLLƏSININ LAYIHƏSI HAQQINDA 
 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри, щюрмятли 
гонаглар! Мцзакиря олунан ганунла баьлы мяним 4 ирадым вар. Бунлар 
ясасян ганунун дили иля баьлыдыр. Истярдим ки, Шащин мцяллим мяня диггятля 
гулаг ассын, чцнки онларын дцзялмяси зяруридир. Шащин мцяллим, 59-ъу 
маддянин 4-ъц бяндиндя «етибарлы» явязиня «дцзэцн» сюзц йазылыб. 59.6, 
59.7, 59.8, 59.9-ъу маддялярдя «етибарсыз» сюзцнцн явязиня «гейри-
дцзэцн» йазылыбдыр. «Гейри-дцзэцн» ифадяси щяля бизим лексиконумуза дахил 
олмайыб. «Гейри» сюзц, ясасян, алынма сюзлярля ишлянир: «гейри-бярабяр», 
«гейри-сабит» вя с. Она эюря дя бурада бу ифадяни вермяк дцз дейил. Икинъи 
тяряфдян, «етибарсыз» сюзцндя мяна эенишдир. Ола билсин ки, имза дцз дейил, 
ола билсин сянядя лякя дцшцбдцр, ола билсин орада башга бир гцсур вар və s. 
«Етибарсыз» сюзц бу щалларын щамысынын мащиййятини ифадя едир. Амма «гейри-
дцзэцн» ифадяси о мянаны вермир. Она эюря истярдим ки, щямишя ишлятдийимиз 
«етибарлы», «етибарсыз» сюзц галсын. 

Икинъи ирадым 37.1.6-ъы маддя иля баьлыдыр. Бурада мянтягя сечки 
комиссийасындан сющбят эедир. Lahiyədə yазыlır ки, «сясвермя цчцн 

гейдиййатдан чыхма вясигяси верир.». Бяс дахил оланы йохдур?  Еляси вар 
бири чыхыр, о бири эялир. Буну да йазмаг лазымдыр. 

Цчцнъц ирадым мянтягя вя даиря сечки комиссийасында олан 
адамларын ямяк щаггы иля баьлыдыр. Мян истярдим билям, бунун малиййя 
ъящяти нязяря алыныб, йа йох? Бурада дедиляр ки, тяхминян 30 миня йахын 
адам вар. Бу, орта щесабла 60 милйон доллар еляйир. Инди буна бизим бу 
дягигя имканымыз вармы? Бунлары маашла тямин едя биляъяйикми? Яэяр 
тямин едя биляъяйикся бу дягигляшмялидир. Эяляъякдя лазым оларса ону 
гануна ялавя едярик. Амма гануну гябул едяк, ганун щавада галсын, 
ишлямясин, buna yol vermək olmaz. Бу мясяляйя мцтляг bir də  
бахылмалыдыр. 

Нящайят, ахырынъы ирадым. 58.1, 58.5, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 61, 62-ъи 
маддялярдя «даиря» сюзц иля баьлыдыр. Сиз цмуми йазырсыныз: «мцвафиг 
сечки комиссийалары». Щяр кяси юз ады иля чаьырмаг лазымдыр. Щансына 
аиддир, ону йазмаг лазымдыр. Онлара мцтляг «даиря» сюзц ялавя 
олунмалыдыр.  

Нящайят, бир мясяляйя дя мцнасибятими билдирмяк истяйирям. 
Депутат Сабир Рцстямханлы деди ки, ЙАП-ын цзвляри чохдур, битяряфлярдян 
адам тапылмайаъагдыр. Истяйирям онун нязяриня чатдырым ки, 
Азярбайъанда 4 милйон 700 мин сечиъи вар. Партийаларын щамысыны цст-
цстя йыьсан, йарым милйон дейил. Наращат олмaйын, 4 милйон ящали 
битяряфдир. Онлардан адам тапылар ора вермяйя. Еля билирям, бу мясяляни 
ортайа атмаьа ещтийаъ йохдур. Диггятинизя эюря саь олун.  
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İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 
Milli  
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 160, 19-cu cild,  2 aprel 2003-cü 

il,  
səh., 169-171. 

SEÇKI MƏCƏLLƏSININ LAYIHƏSI  

HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли щямкарларым! Имзаларын 

450 олмасы иля баьлы. Авропа шяраитини бирдян-биря Азярбайъана тятбиг 

елямяк дцзэцн нятиъяляря эятириб чыхармаз. Авропа мядяниййятинин, 

демократийасынын инкишафы йцз илляр сцрцб. Амма Азярбайъан бу 

мясяляйя тязя башлайыр. Щяр щансы бир гануну гябул едяндя, - Шащин 

мцяллим, хащиш едирям, мяним сюзцмя диггятля гулаг асын, - халгын 

психолоэийасы, адят-яняняси нязяря алынмалыдыр. Авропалылар йахшы билирляр 

ки, щяр адамдан депутат ола билмəз. Амма бурада йериндян галхан hər 

bir adam, hətta  тамада да депутатлыьа намизядлийини веряъяк. Авропа 

ня дейирsə, биз  kor-koranə она ял галдырыб бяли-бяли демяли дейилик ки! 

Мян гяти сурятдя бунун ялейщиняйям. Имзаларын сайы ян азы 1000 

олмалыдыр. Дцздцр, орада 20 эцн имза топламаг нязярдя тутулур. Бир 

адам мцхтялиф йерлярдян имза топлайанда тяхминян 50 имзаны нормал 

топлайа билир. Йяни 20 эцня мин имза топламаг олар. Чох да оланда 

чятиндир. Дцнян Яли Кяримов бир тяклиф иряли сцрдц. Деди ки, сясвермя эцнц 

ялавя сийащы олмасын. Онун нязяриня чатдырмаг истярдим ки, мяним сечки 

иля баьлы йарым ясрлик тяърцбям вар. 59-ъу илдя дя, 90-ъы илдя də  депутат 

олмушам. Бцтцн просеслярдя иштирак елямишям. Еля бир сечки мянтягяси 

тапа билмязсян ки, орайа щямин эцн siyahıda olmayan адам эялмясин. 

Мцтляг  ялавя сийащы олмалыдыр. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli  
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 164, 19-cu cild, 7  aprel 2003-cü 

il, 

səh., 445. 
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SEÇKI MƏCƏLLƏSININ LAYIHƏSI HAQQINDA 

 

Щясян Мирзяйев. Тяшяккцр едирям mənə söz verdiyiniz üçün. 193-

ъц маддядя йазылыр: Президент сечкиляри заманы гейдя алынмыш президентлийя 

наизядлярин алдыглары пул вясаитляринин эери гайтарылмасынын гайдалары бу 

Мяъялянин 90.5 –ъи, 90.7-ъи маддяляри иля мцяййян едилир. Шащин мцяллим, 

бурада ня 90.5 вар, ня дя 97.7. 90-ъы маддянин 4 бянди вар. Бу 

щарададыр?  Мяъяллядя олмайан шей нийя bura йазылыб? Малиййя мясяляляри 

бир гядяр чятин мясялядир. Мязащир мцяллим дя дейяр. Bязян бу 

deputatların öz щесабатларыны бир нечя ай эеъ вермяйя эятириб чыхарыр. 

Минимум щагг аз олмасын, чох олсун вя с. Бялкя онун достудур, ондан 

пул алмыр. Беля щаллар олур. Намизяд дягиг олмайан мялумат вермяйя 

мяъбур олур. Бу мясяляйя бир дя бахмаг лазымдыр. 

Хястяликля баьлы мясяля. 3 хястяликля баьлы мцяллими, тялябяни, 

шаэирди синфя бурахмырлар. Ясябдир, вярямдир, бир дя башга бир хястяликдир. 

Ясябля баьлы хястяликляр щялледиъидир.  Belə adamların кцтля ичярисиндя 

сюзц кечяъяк, йа йох?  Bu çox  ваъиб мясялядир. Еля адамлар вар ки, 

ъинайят мясулиййятиня ъялб олунублар, амма баьышланыблар. Беля 

адамларын намизяд олуб-олмамасы мясяляси бурада юз яксини 

тапмалыдыр. Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli  

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 165, 19-cu cild, 8  aprel 2003-cü 

il, 

səh., 532. 

 

 

BÜDCƏ HAQQINDA 

 

Щ. Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Факт эюз 

габаьындадыр. Азярбайъанын малиййяси илдян-иля йахшылашыр. Ящалинин игти-

ади вя сосиал вязиййяти эцнц эцндян йахшылашыр, маашлары артыр. Ону да 

гейд едим ки, бизим тясдиг елядийимиз бу бцдъядя айрылан пуллар щамысы 
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йерли-йериндя хярълянир. Фярящляндириъидир. Мян буну йахшы гаршылайырам, 

сяся гойаг, тясдиг едяк.  
 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 177, 21-ci cild,13 dekabr 2003-

cü il, 

səh.,  145.  
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TOPONIMIKA KOMISSIYASI BAXMADAN ADLARI DƏYIŞDIRMƏK 

VƏ ONLARA YENI AD VERMƏK OLMAZ 
 

H. Mirzəyev. Çox sağ olun. Hörmətli Arif müəllim, hörmətli millət və-

killəri! Mən istəməzdim ki, burada mübahisə açaq. Mən Milli Məclisin ko-

missiyasında da, burada da çox incə, mədəni şəkildə dedim ki, bu məsələ 

qalsın, sonra müzakirə olunar. Bundan sonra məsələni yenidən bir də 

çıxardılar müzakirəyə. Burada heç nə itirilmir. Əvvəla, bizim hamımız yeni 

yaranmış quruma köməklik etməliyik, sahələr genişləndirilməlidir. Lakin hər 

şeyi qanun əsasında etməliyik. Nəyə lazımdır? Əvvəla, Zahid müəllim, mən 

burada Sizə cavab vermək istəməzdim. Bir də təkrar edirəm, məsuliyyətlə 
deyirəm, Toponimiya komissiyasının iclası olmayıbdır. Siz 7 nəfəri 

deyirsiniz. Bu 7 nəfər iclasda olmayıbdır. Hətta mənim də adımı ora 

yazmışdılar ki, guya mən də iclasda iştirak etmişəm. Halbu ki, belə 

müzakirə olmayıbdır. Mən özüm də həmişə burada Milli Məclisdə 

olmuşam. Məqsəd nədir ki, bunu hay-küylə tez həll edirlər? Qoy, bir həftə, 

üç gün sonra müzakirə olunsun. Bu axı bir hörmətsizlikdir. İndi mən bunun 

səbəbini bilmək istəyirəm. 
Mən həmişə burada iştirak etmişəm, hətta əlaqədar adamlarla söhbət 

etdim. Dedilər ki, elə-belə yüngül məsələdir, nə olsun. Budaq müəllimə qol 

çəkdirib getdilər. Bu yaxşı iş deyil, Milli Məclisə hörmətsizlikdir. Məndən giz-

lətməkdə məqsədiniz nədir, Zahid müəllim!? Bilmək istəyirəm. Qorxursunuz 

ki, düz söz deyəm. Qorxma, elə şeylər var ki, onu demərəm. Milli Məclisdə 

toponimiya komissiyası nəyə lazımdır? Ona ehtiyac yoxdursa onu ləğv edin 

getsin. 
Sumqayıtla Bakı arasında qanunsuz çoxlu binalar, evlər tikiblər, 

indi bunların kanalizasiyası, işığı yoxdur, problemlər yaranıbdır. Başqa 

problemlər də var. Mən açıqlamaq istəmirəm. Açıqlasam onda çox 

şeylər ortaya çıxacaq! Lazım deyil. 

Mən yenə də təkidlə deyirəm, toponimiya komissiyasının iclası 
olmayıb və orada 7 nəfər də iştirak etməyib. Mən buna etiraz edirəm. Əgər 

məsələni bir də desəniz, onda mən başqa cür çıxış edəcəyəm. Bu da lazım 

deyil, işə ziyan verəcəkdir. Ona görə də mən sözümün üstündə qalıram, 

layihənin müzakirəsini saxlasınlar. 11-12 nəfəri çağırsınlar, komissiya 

baxsın. İş də qanuni olsun, sabah söz-söhbət olacaq, yeni problemlər 

yaranacaq. Sabah yeni yaradılan bələdiyyə ərazilərində yeni 

kanalizasiyalar, işıqlar tələb olunacaq. Şəhərlər salınacaqdır, şəhər sovetinin 
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bundan xəbəri olmalıdır. Əlaqədar məsələlərə razılıq verilməlidir. Gəlin 

saxlayaq bu məsələni. Diqqətinizə görə sağ olun. 
 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  
protokol № 178, 22-ci cild, 17 iyun  2003-cü 

il, 
səh., 183-184. 

TOPONIMIKA KOMISSIYASI BAXMADAN  

AD DƏYIŞMƏK OLMAZ 

 

H.Mirzəyev. Çox sağ olun. Hörmətli millət vəkilləri, hörmətli səda-

ət! Gündəlikdəki üçüncü, dördüncü məsələlərin gündəlikdən 

çıxarılmasını təklif edirəm. Biz hər bir qanuna hörmətlə yanaşmalıyıq. 

Qanun müzakirə olunanda onun hüquqi əsası olmalıdır. Bu məsələlərin 

hər ikisinə Topoimika komissiyasında baxılmalıdır, qərar verilməlidir. 

Bunlara Toponiika komissiyasında baxılmayıbdır. Hüquqi əsası təmin 

olunandan sonra günəliyə salırıq. Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 178, 22-ci cild, 17 iyun  2003-cü 

il, 

səh., 162. 

 

 

DÖVLƏT MÜLKIYYƏTININ ÖZƏLLƏŞDIRILMƏSI  

HAQQINDA 

 

H.Mirzəyev. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri! Müzakirə etdi-

yimiz qanun layihəsi respublikada iqtisadiyyatın inkişafına, sabitliyin ya-

ranmasına, işsizliyin aradan qaldırılmasına və xalqın sosial vəziyyətinin 
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yaxşılaşmasına kömək etdiyi üçün onu səsə qoymağı lazım bilirəm və 

mən də buna səs verəcəyəm. Sağ olun. 

 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 180, 22-ci cild, 27 iyun  2003-cü 

il, 

səh., 321. 
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MÜXALIFƏT NÜMAYƏNDƏLƏRI HAQQINDA 

 

H. Mirzəyev. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri! Mən 

prezidentliyə namizədlərin dediklərinə bir neçə kəlmə ilə münasibətimi 

bildirmək istəyirəm. Azərbaycan xalqının diqqətinə çatdırmaq istəyirəm 

ki, onların çoxu sizin gözünüzə kül üfürür. İsa Qəmbər deyir ki, Heydər 

Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra dünya dövlətləri ilə münasibətlər 

pisləşib. Mən İsa Qəmbərə deyirəm: Siz bir il müddətində 3 dövlətlə - 

İranla, Özbəkistanla, Rusiya ilə münasibətləri pisləşdirmisiniz. Əksinə, 

Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra dünya dövlətlərinin hamısı 

ilə münasibətlər yaxşılaşdırılıb. 

İsa Qəmbər deyir ki, Heydər Əliyev ermənilərlə dostluq eləyir. 

Xeyir, İsa Qəmbər, Heydər Əliyev ermənilərlə dostluq eləsəydi 

Moskvada Siyasi bürodan çıxarılmazdı. Nəzərinizə çatdırıram ki, Heydər 

Əliyev Siyasi bürodan çıxandan sonra Qarabağ getdi. Əksinə, 

ermənilərlə dostluq eləyən Siz İsa Qəmbərsiniz. Z.Balayanın «Ocaq» 

romanı haqqında birinci məqaləni Siz yazdınız. Ermənilərin siyasəti 

belədir ki, onlar qabaqca dostlarını özlərinə qarşı qələmə verir, sonra da 

ondan istifadə edirlər. Sən neçə ildə Akademiyada bir dissertasiyanı 

yaza bilmədin. Amma Z.Balayanın romanı haqqında 72 səhifə yazını bir 

neçə günə yazdın?! Onu, o yazını sənə hazırlamışdılar, yazmışdılar! İsa 

Qəmbər! Camaatın gözünə kül üfürmə. 

Sən xalqa deyirsən ki, mən sizi varlandıracağam. Sən bir ildə, ha-

kimiyyətdə olduğun illərdə camaata kəpək yedirtdin, sən Azərbaycanı 

varlandırmaqdan söhbət edə bilməzsən! Buna sənin qabiliyyətin çatmır. 

Dövlətçiliyi, siyasəti bilmirsən. Özünü humanist kimi qələmə verirsən, 

İsa Qəmbər. Bir ay müddətində prezident səlahiyyətlərini icra elədin, 7 

nəfəri güllələtdin. Heydər Əliyev cənabları 10 ildə bir nəfəri də 

güllələtməyib. Deyirsən ki, Qarabağı mən azad edəcəyəm. İsa Qəmbər, 

Sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, 1990-cı ildə Heydər Əliyev Naxçıvanda 

olarkən «Şərq qapısı» və «Sovet Naxçıvanı» qəzetlərində Qarabağa 

münasibət bildirmişdi. Qəzetləri bura göndərdilər, Əbülfəz Elçibəy o 
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qəzetlərin paylanmasına göstəriş verdi. Siz İsa Qəmbər Rəhim 

Qazıyevlə buna imkan vermədiniz, dediniz ki, bunu geniş şəkildə 

müzakirə eləmək lazımdır. Mən Əbülfəz Elçibəyin yanına girdim, o dedi 

ki, belə qərara gəldilər. Siz İsa Qəmbər qoymadınız o qəzetlər xalqa 

çatsın. Danışanda fakta əsaslanın! 

Etibar Məmmədov, sən gərək danışmayasan. Sənin rəhbərliyinlə 

Əfqanıstanda döyüşmüş 240 nəfər zabiti Qəbələdə türk zabitləri döyüşə 

hazırladılar, onların 140 nəfərini sən Şuşaya, Laçına apardın, oradan da 

buraxdın ki, çıxın gedin. 140 nəfərlə sən Laçını saxlaya bilmədin. 

Qayıtdın Bakıya. Heç olmasa, danışma. 

Əli Kərimli, sənə də dəfələrlə demişəm, axı onda sən dövlət katibi 

idin, bu nöqsanları görmürdün? Niyə ağa qara deyisən. İlyas İsmayılov, 

20 yanvar hadisələri yadından çıxıb? Onda sən axı respublikanın Baş 

prokуroru idin. 20 yanvar hadisələri ilə bağlı 95 cildlik işi verdin apardılar 

Rusiyaya. Onları saxlayaydın, heç olmasa surətlərini çıxaraydın. İndi 

haqqımızı tələb edə bilmirik. Ondan başqa nə qədər faktlar var, 

saymaqla qurtarmaq olmaz. Sizin heç biriniz danışmaqla Heydər 

Əliyevin dünya miqyasındakı hörmətini, nüfuzunu əlindən ala 

bilməyəcəksiniz. İlham Əliyev qabiliyyətlidir, bacarıqlıdır. Niyə ona qara 

yaxırsınız? Ayıb deyilmi, Heydər Əliyevin şəklini qəzetlərdə o şəkildə 

verirsiniz? Axı, Azərbaycan xalqının adət-ənənəsi var, milli ruhu var. Siz 

xalqın milli ruhunu söyürsünüz. Belə yaramaz. Ona görə də mən bütün 

Azərbaycan xalqına deyirəm ki, siz özünüz faktları bilirsiniz, faktlar nəyi 

deyirsə, ona inanın.  

                                          

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol № 183, 22-ci cild, 12 iyun  2003-cü 

il 
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ŞƏKƏRLI DIABET XƏSTƏLIYI HAQQINDA 

 

H.Mirzəyev. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri! Müzakirəyə 

təqdim olunan qanun layihəsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xalqın 

sağlamlığı üçün vacib sayılan bu qanun qəbul olunmalıdır. Layihə 

konseptual baxımdan yararlıdır. Mən bunun leyhinə səs verəcəyəm. 

Amma burada xəstəliyin müalicəsi, qarşısının alınması üçün bir vacib 

problemi demək istəyirəm. 

3-cü maddənin 6 və 8-ci bəndlərində göstərilir ki, dövlət lazımi mə-

sələləri həll etməli, belə xəstələri sanatoriya-kurort müəssisələrinə müa-

licəyə göndərməlidir. Elə bu məsələ ilə mən ciddi bir problemin şahidi 

olmuşam. Şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsi üçün, bilirsiniz ki, Şimali 

Qafqazdakı Yessentuki sanatoriyası çox əhəmiyyətlidir. Rusiyanın 

Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bütün kiçik yaşlı xəstə uşaqlar ora 

müalicəyə göndərilir. Hətta, putyovkaların çoxu onlara pulsuz verilir. 

Gələcəkdə bu məsələni dövlət özü həll edəcək. Amma bu il mən 

orada olmuşam. Sanatoriyadakı əhalinin 35-40 faizi Azərbaycandan ge-

dənlərdir. Onların gedib-gəlmək üçün çətinlikləri çoxdur. Xüsusi maşın, 

avtobus tuturlar. Oraya 28 nəfər sərnişin tutan bir təyyarə uçur, o da 

Başqırdıstanındır, onu icarəyə götürüblər. Azərbaycan vətəndaşları 

yollarda qalıblar. Ermənistandan hər gün ora böyük təyyarələr uçur və 

qayıdır. Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz çox yaxşıdır, elə bilirəm ki, bu 

çətin problem deyil, bunu həll etmək olar. 

Mən xarici işlər nazirinə və Ziya müəllimə müraciət edirəm. Onlar 

bu məsələni diqqət mərkəzində saxlasınlar və camaatı əziyyətdən 

qurtarmaq üçün təyyarə reysi təşkil etsinlər. Bu, çox vacib məsələdir. 

Diqqətinizə görə sağ olun.          

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları,  



 295 

protokol № 183, 22-ci cild, 12 iyun  2003-cü 

il, 

səh., 432-434. 

 

 

GIZLI ŞIFRƏLƏR HAQQINDA 

 

H.Mirzəyev. Qanun yaxşı qanundur, lazımdır, vacibdir. Layihə 

konseptual baxımdan yetkindir. Mən bunun səsə qoyulmasına tərəfda-

ram. Komissiyada da öz sözümü dedim. Burada da sual verdim. Amma 

bir də sual vermək istəyirəm. Bu sahəni geniş izah eləmək lazımdır. 

Şifrələrin açılmasından söhbət gedir. Burada deyirlər ki, bir  sənədi 

göndərən bilir, bir də o birisi bilir. Amma beynəlxalq aləmdə şifrələri 

açanlar var. Hətta onlar bank əməliyyatları da aparırlar. Həmin sənədi 

müəyyən səbəblərə görə iki adamdan başqa heç kəs aça bilməməlidir. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi  iclasının protokolları və 

stenoqramları,  

protokol №184, 22-ci cild,30 sentyabr 2003-

cü il, 

səh., 551. 
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DÜNYA SIYASƏTÇISI HEYDƏR  ƏLIYEV 

HAQQINDA 

 

Щ. Мирзяйев. Чох саь олун. Мян дцнйада еля бир сийасятчи, еля бир 

дювлят башчысы танымырам ки, онлар Щейдяр Ялийев гядяр эениш билийя, 

дцнйаэюрцшя, ядалят meyarına вя щюрмятя малик олсунлар, Щейдяр 

Ялийев феномениня тай олан шяхс dünyada йохдур. Вахт эяляъяк, тарих 

дя буну эюстяряъяк ки, дцнйа иътимаиййятинин эюзцндя Щейдяр Ялийев 

шяхсиййяти Мящяммяд пейьямбярдян сонра ясас йерлярдян бирини 

тутаъагдыр. Щейдяр Ялийев сийасятин Аллащы, дювлятчилийин майакыдыр. Онун 

адыны хырдаламаг йахшы дейил. 

Mən istərdim ki, Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг дипломатийа уни-

верситети, дювлятчилик университети йарансын. Йахуд да, щеч олмазса, 

мювъуд университетлярин няздиндя бу адда шюбя ачылсын. Бу, чох 

ваъибдир. Бакы щава лиманынын, метронун Бакы Совети стансийасынын 

Щейдяр Ялийев адыны дашымасы, она Шящидляр Хийабанында абидянин 

гойулмасы тяклифляриня мян дя тяряфдарам. Зирвяйя йцксялян адамын 

ябядиляшян щейкяли эяряк зирвяйя галдырылысын. Яввяла, Щейдяр Ялийев 

абидяси Фяхри Хийабана йахын олмалыдыр ки, онун абидясини дя зийарят 

етсинляр. Heydər Əliyev hамынын эюзц габаьында  Азярбайъан 

дювлятчилийи, Азярбайъан халгы уьрунда шящид олду. О, щамымызын эюзц 

габаьында сарайда хястялянди, ондан сонра юзцнц яля ала билмяди.  

Щейдяр Ялийев шящиддир. О да шящидляр арасында эетмялидир. Бир дя 

ки, шящидляримиз щамысы щямин хийабандадыр. Орада сойгырыма мяруз 

оланларын гябирляри вар. Щейдяр Ялийев йеэаня дювлят башчысыдыр ки, 

сойгырым щаггында фярман верди. Онун мязарыны башга йерляря 

кючцрмяк йахшы олмаз. Щейдяр Ялийевин орада щям щейкяли гойулсун, 

щям дя музейи олсун. О музейдя Азярбайъан тарихини ящатя едян 

мясялялярин щамысы юз яксини тапсын. Верилян тяклифлярля разыйам. 

Диггятинизя эюря саь олун.  

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 
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Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 202,23-cü cild,24 dekabr 2003-

cü il,  

səh., 520-521.  
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СОЙГЫРЫМ ВЯ ДЕПОРТАСИЙАЛАРЫ ЙАЗМАГ ЦЧЦН  
АЙРЫЪА БИР МЯРКЯЗ ЛАЗЫМДЫР 

 

Щясян Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли депутатлар! Йаз сессийасы 
мцнасибятиля щамыныза уьурлар арзулайырам. Мцзакиряйя тягдим олунмуш иш 
планыны мягбул щесаб едирям вя мцдафия едирям. Йаз сессийасында тящсил 
ганунунун мцзакирясини ваъиб щесаб едирям. Нящайят, ян аьрылы вя аъылы бир 
мясяля щаггында юз фикрими демяк истяйирям. Bиз мякрли, чох щийляэяр бир 
дцшмянля гаршылашмышыг. Бу дцшмян ермянилярдир. Йарым ясрдян бяри, щяля бир аз 
да артыг  биз онларла мцбаризя апарырыг, амма щаггымызы дцнйа иътимаиййятиня 
чатдыра билмирик. Чатдырырыгса да, ону гябул етмирляр, чцнки ермянилярин архасы 
чохдур. Бурада йягин ки, христиан амили дя вар, башга амилляр дя вар, онлары 
мцдафия едянляр чохдур. Она эюря дя нечя иллярдян бяри сцбут едя билмирик ки, 
ермяниляр тяъавцзкардырлар. Авропа дювлятляри дя чох усталыгла мясяляни юрт-басдыр 
етмяйя чалышырлар, цстцндян кечирляр. Конкрет демирляр ки, ермяниляр 
тяъавцзкардырлар. Она эюря дя биз бунлара ъаваб вермяк цчцн эяряк фактлара 
ясасланаг. Фактлар ясасында онлара ъаваб веряк, цмуми сюзля ъаваб вермяк 
чятиндир. Фактлары да щялялик биз йыьыб тяртиб едя билмирик. Бизя бир мяркяз лазымдыр, 
мяркяз олмаса чятин олаъаг. Йашлы нясил эедир, фактлар сырадан чыхыр, оланлар 
йаддашлардан силинир. Она эюря дя биз эяряк фактлара ясасланаг. Фактлара 
ясасланмаг цчцн мяркяз лазымдыр. Мяркяз инди йа Академийанын, йа Назирляр 
Кабинетинин, йа Президент Апаратынын, йахуд да щансыса бир назирлийин няздиндя 
олаъаг. Бу мясяляни мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев юзц щялл 
едяъяк. Амма bu чох   ваъибдир. 

Инди Маъарыстана эетмяк лазымдыр. Онлара Хоъалы, 20 Йанвар фактыны чат-
дырмаг лазымдыр, 1918-ъи илдя Шамахы, Бакы, Губа гырьынларыны, Гярби Азярбай-
ъанда олан щадисяляри вя йцзлярля беля фактлары чатдырмаг лазымдыр. Хоъалы 
щадисяси заманы 613 няфяр юлцбдцр. Инди бир няфярдян ютрц бцтцн дцнйайа щай-
кцй салырлар. Бизим он минлярля адамымыз о эцня салыныбдыр, биз бунлары мцтляг 
демялийик. Бунун цчцн мцтляг факт лазымдыр. Муртуз мцяллим, мян истярдим ки, 
Сиз дя сялащиййятляриниздян истифадя едиб, бу гурумун йарадылмасына кюмяклик 
едясиниз. Чох ваъибдир, лазымдыр вя ишин беля эедишаты эюстярир ки, биz нясил дя бу 
мясяля иля гуртаран дейилик. Эяляъяк нясилляр дя мцбаризя апармалыдыр. 
Мцбаризя апармаг цчцн дцнйа иътимаиййятини инандырмаг лазымдыр. 
Инандырмаг цчцн факт лазымдыр, цмуми сюз лазым дейил. Она эюря дя бу 
гурумун йарадылмасы чох ваъибдир, чох лазымдыр. Биз ермянини юлдцрян 
забитимизи мцдафия етмялийик. Биз йцз минлярля адамымызы мцдафия едя билмирик, 
онлар биринин мцдафиясиня галхырлар. Она эюря дя ганун чярчивясиндя, ганун 
дахилиндя, щай-кцй салмадан неъя лазымдырса, еля дя етмялийик. Бизим 
щцгугшцнасларымыз вар, мясяляни даща йахшы билирляр, онлар бу мясяляни щялл 
етмяйя чалышмалыдырлар. Щамыныза уьурлар арзулайырам. Саь олун. 
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İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 209, 25-ci cild, 1 mart 2004-cü 

il, 
Bakı, 2004, səh.,  86-87. 

KÖÇARYAN HAQQINDA 

 

Щ. Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян сизин Ко-

чарйан щаггында фикринизя тяряфдарам. О, Ермянистанын Президенти олса 

да, Азярбайъанын вятяндашыдыр, Даьлыг Гарабаьда чохлу ъинайятляр 

тюрядибдир. О, Бейнялхалг Мящкямяйя верилмялидир. Ону Бейнялхалг 

Мящкямяйя вермякля, щаqгындакы мялуматлары Ермянистаны мцдафия 

едян дювлятляря дя эюндярмяк лазымдыр.  

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 240, 28-ci cild,  25 iyun 2004-cü 

il,  

səh., 485. 

 

 

 

FOLKLOR İNSTITUTU HAQQINDA 

 

Икинъи бир мясяля. Милли Елмляр Академийасынын бир груп академики 

вя елмляр доктору 10 депутата мцраъият еляйиб. Цмуммилли лидеримиз 

мярщум Щейдяр Ялийев Фолклор Институту йарадыб, онун бинасынын 

тикилмяси цчцн торпаг sahəsi дə айıрыбдыр. Дейясян, инди о йери дяйишиб 

щансыса фирмайа вермяк истяйирляр. Щейдяр Ялийевин няинки сюзцнц, 

эюстяришини, щятта онун нюгтя, верэцлцнц дя дяйишмяйя щеч кимин 

мяняви щаггы йохдур. Мян истярдим ки, сиз бу мясяляйя фикир верясиниз. 

Онун вердийи гярар дяйишдирилмямялидир. Фирмайа йер лазымдырса, башга 
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яразини тапарлар. Фолклор Институту 50 милйондан артыг азярбайъанлынын 

мяняви сярвятидир. Ону сахламаг, горумаг лазымдыр. Диггятинизя эюря 

саь олун.  

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 240, 28-ci cild,  25 iyun 2004-cü 

il,  

səh., 485. 
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2004-CÜ IL DÖVLƏT BÜDCƏSI  

HAQQINDA 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Буэцнкц дяйи-

шикликляр вя ялавялярдян айдын олур ки, Азярбайъан дювляти игтисади 

ъящятдян мющкямлянир, инкишаф едир, ящали сосиал ъящятдян мцдафия 

олунур вя Азярбайъан ири аддымларла ирялийя эедир. 

Бу сяняддя пайтахтла реэионлар арасында бир фярг эюрмцрям. Бакы 

шящяриндян башга бцтцн районлар вя шящярляр газандыьы гядяр 

хярълямир, артыг хяръляйир. Мян истярдим онлар ишлярини еля гурсунлар ки, чох 

газансынлар, йатырым гойсунлар, иш адамлары тапсынлар, району, шящяри 

инкишаф елятдирсинляр вя ялябахымлыьа юйрянмясинляр. 

 Башга бир мясяля. Мян Сяттар мцяллимин Нефтчала иля баьлы фикириня 

етираз еdiрям. Районлары ялябахымлыьа юйрятмяк олмаз. Бакы шящяри юзц 

газаныр, юзц газандыьыны да хяръляйир. Ня цчцн Нефтчаланын эялири 

Бакынын щесабына олмалыдыр? Зящмят чяксин, юзц юз хяръини юдясин. 

Вахтиля ишини еля гурайды ки, беля вязиййят ортайа чыхмайайды. 

 Нящайят, ахырынъы бир мясяляни демяк истяйирям. Бакы шящяриндя 

йолларын мцасир тялябляря уйьунлашдырымасы цчцн ялавя вясаитин 

айрылмасыны мян тягдир едирям. Бакы шящяриндя инкишаф да йахшыдыр. 

Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында няинки Бакы 

шящяринин, Азярбайъанын бцтцн шящярляринин инкишафына диггят эюстярилир, 

онлар йахшы инкишаф едир. Рящбяримиз дя йериндядир, щюкумятимиз дя 

йериндядир вя онлар щамысы хариъи юлкяляря, бизи истямяйянляря ян йахшы 

ъавабдыр. Диггятинизя эюря саь олун. 

 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 241, 28-ci cild, 29 iyun  2004-cü  

il,  

səh., 563-564. 
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МААШЛАР ЩАГГЫНДА 

  

Щ.Мирзяйев. Aталарын беля бир сюзц вар: «Гарным цчцн дейилям, 

гядрим цчцням». Чох саь олсун Президентимиз  бизим маашымызы артырды. 

Амма буну тяртиб едянляр Президентя садиг адамлар дейилляр. Мян буну 

ъясарятля дейирям. Депутатын архасында 100 мин адам вар, онун 50 

мин сечиъиси вар. Депутаты эюздян, нцфуздан салмаğı xalqa, еляъя дя 

дювлятин рящбяриня щюрмятсизлик ъящди кими гиймятляндирирям. Она эюря 

дя беля шейля онлар биз депутатлары инъидя билмязляр. Биз рящбяримизя 

садигиk, омбудсманын ишчилярини бир-ики няфяр иряли сцрцр, амма депутаты 

иряли сцрян ня гядяр сечиъидир. Йа о пулу кясин, йа да онлары 

бярабярляшдирин. Бу, халг ичярисиндя йахшы реаксийа вермяйяъякдир. Бу о 

демякдир ки, ай депутат, сян щара эедирсян эет. Бу да бизи нцфуздан 

салыр. Мясялян, мян о пулу еля истямирям. Yа омбудсманын ишчиляри иля 

bizim maaşımızı бярабярляшдирин, йа да бу шякилдя олмаз. Мян еля 

билирям, Президентин Иъра Апаратынын Игтисадиййат шюбяси бурада сящвя йол 

верибдир. Йа достбазлыг едиб, йа сящвя йол верибдир. Хащиш едирям, бу 

мясяляни дцзялдин. Цч-беш манатдан сющбят эетмир. Биз аз да йейиб 

йашайа билярик. Амма бу йахшы реаксийа вермяз. Диггятинизя эюря саь 

олун.  

 

 

Икинъи чаьырыш,  Азярбайъан Республикасы 

Милли 

Мяълиси  иъласынын протоколлары вя 

стеноqрамлары,              

протокол № 242,29-ъу ъилд,1 сентйабр 2004-

ъц иl,  

Бакы,  2004, сящ., 104. 
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ЙЕР-ЙУРД АДЛАРЫ ЩАГГЫНДА 

 

Щ.Мирзяйев. Чох саь олун. Защид мцяллим, кяндляримизин мцяййян 

бир щиссясиня релйефляриня эюря ад верилир. Тябиидир ки, о районда язэил чох-

дур, верилиб, тарихян олан аддыр.  

З.Гаралов. Кючцб о инсанлар. Йер ады галыр, амма йашайыш 

мянтягяси кими о, учотда гала билмяз. Йер ады кими сахланылыр, щеч ким 

ону ляьв елямир. Садяъя олараг, кянд ляьв олунур. 

Щ.Мирзяйев. Икинъи бир суалым вар. Йеня щямин районда Бярят фор-

масында ад эедиб. Бярятэцня кянди Беретэцня адландырылсын. 

Азярбайъан дилиня «я» йахындыр, «е» ня иля баьлыдыр?  

З.Гаралов. Хащиш едяъяйям, ону Загаталадан олан депутат 

десин, чцнки йерли ящалинин милли дилиня уйьун олараг о тяклифи верибdir. Биз 

дя ону уйьунлашдырдыг. 

Щ.Мирзяйев. Йох, йерли ъамаатын 99 фаизи Азярбайъан дилиндя 

данышыр, бурада Азярбайъандыр. Дцздцр, тарихилийи сахламаг лазымдыр. 

Комиссийада мян олмамышам, амма мян еля билирям ки, бу ады о 

шякилдя вермяк  эяляъяк тарихимиз цчцн гцсурлудур. Чох саь олун. 

Щ.Мирзяйев. Икинъи дяфя сюз вердийиниз цчцн чоз саь олун. Мян бу-

рада ихтисасчы кими бир-ики кялмя сюз демяк истяйирям. Бу мясяля 

Азярбайъан халгынын тарихидир, онун сярщядидир, кечмишидир, эяляъяйидир. 

Она эюря дя бу мясялядя чох диггятли олмаг лазымдыр. Еля-беля, эялди-

эедяр сюзляря йер вермяк олмаз. Мян Защид мцяллимдян,  onun  

идейасындан да, ишиндян дя, ямялиндян дя разыйам вя щямишя дя ягидя 

йолдашы олмушам. Бурада Защид мцяллимя дя ирадым йохдур, ирадым 

башга йолдашларадыр. Дейяъяйям инди. 

Яввяла, Муртуз мцяллим, ил йарымдыр бу toponimiya комиссийаsı  

ишлямир. Мян бир иъласда да, ( хейли адамлар эялмишди )  bu məsələyə  

етираз етдим. Щятта сизин шюбя мцдири эялди мяня хащишя ки, сящв етмишик, 

bu məsələyə toponimika komissiyasında  бахмамышыг, бундан сонра 

беля шейляр олмаз. Мян дя дедим йахшы, бундан сонра беля шейляря йол 

вермяйин. Бу комиссийанын цзвцнцн бири Низами Ъяфяровдур, бири мян. 

Щеч биримиз  orada олмамышыг. Еля Будаг мцяллимя дя гол чякдирибляр. 

Йа бахыб, йа да heç  бахмайыбдыр, bilmirəm? Бу çox ъидди мясялядир, 
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Hörmətli  Шаитдин. Bu  каьызлары эятириб ора, kabinetinə йыьма. Биз 

ахшама кими бурaдайыг, бу мясяля иля дя чох мараглыйыг. О мясяляляр 

щаггында да биз китаблар йазырыг. Хащиш едирям, беля мясяляляря йол 

вермяйин. Азярбайъаны эялин парчалаmaйаг.  Yерlərimizi  истяйян аздыр 

ki, бир аз да эяляъякдя biz  бюлцшдцряк. Бир щиссяси эетсин о халга, бир 

щиссяси эетсин бу халга. Xahiş edirəm, ващид Азярбайъаны парчаламайаг 

вя о истигамятдя иш эюрмяйяк. «Говлар» сюзцнц «Ковлар» йазмаг, ня 

билим, «Абяли» сюзцнц «Абаяли» йазмаг… Ахы, щеч олмаса, юйрянин дя, 

ихтисасчы иля разылашын. «Абаяли» онсуз да ащянэя эюря «Абяли» 

дейилмялидир. Галды ки, «Яли» сюзцнц Влл ясрдян биз ишлядирик. Еляъя дя 

Бинятяпя sözünü. Гардаш, «биня» сюзц дя вар, «барат» сюзц дя вар. 

Gəlin  iхтисасчыларла щесаблашын.  

Щансы районун иъра щакими эялиr, - «Сян аллащ, бу ады дяйиш, мян 

дя бу ады верирям», - онун хятри хош олсун… Онда Азярбайъан халгынын 

тарихи няйя лазымдыр. Oнда биз нийя бу тарихи, бу ъоьрафийаны йазырыг? 

Хащиш едирям, щисслярля ойнамаг лазым дейил. Азярбайъан халгы вар, 

онун бцтювлцйц вар, онун яразиси вар, онун щяр бир сюзц эяляъякдя йер 

иддиасы демякдир. Азярбайъан дилини йашадан, биринъи нювбядя, онун 

адларыдыр. Biz tariximizi qorumalıyıq. Бу kəndin adı Низами олсун, бу 

kəndin adı  Шящрийар олсун, бу ideya да дцз дейил. Совет щюкумятинин 

дюврцндя бцтцн кяндлярин адыны дяйишиб щамысыны колхоз адына 

гоймушлар. Ъамаат дядя-бабасынын адыны да танымырды. Fakt odur ki, Siz 

бу сящви етмисиниз, шюбядя bu səhvi  едибдир, Шаитдин, Сиз дя böyük səhv  

етмисиниз. 

Йердян. (Ешидилмир.) 

Щ.Мирзяйев. Şaitdin!  Sян о комиссийанын сядр мцавинисян. Беля 

шей етмяйин, хащиш едирям. 

Галды ки, о адамлар чыхыш едирляр, онлар бир аз тарихя, Азярбайъан 

халгынын эяляъяйиня йахшы бахсынлар. Онсуз да torpaqlarımızı парчаlaya-

парчаlaya, доьраyа-доьраyа эедибляр, yerdə qalanını da biz doğrayaq.  

Bеля  олмаз axı. Мян Муртуз мцяллимин фикри иля там шярикям. Бу мясяляйя 

мцтляг yenidən бахылмалыдыр. Мян яввялъя дя демишдим. Бу комиссийадан 

нийя горхурлар, bilmirəm?! Bu məsələ aydınlaşmalıdır. Вятянпярвярлик рущу 
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иля чыхыш едян адамларын нийя цстцндян гялям чякирсиниз? Диггятинизя эюря 

саь олун. 
 

Икинъи чаьырыш,  Азярбайъан Республикасы 

Милли         

Мяълиси  иъласынын протоколлары вя 

стенoqрамлары,                   

протокол № 242, 29-ъу ъилд,1 сентйабр 2004-

ъц ил,  

Бакы,  2004, səh., 

ПЕНСИЙАЛАР ЩАГГЫНДА 

 

Щ.Мирзяйев. Чох саь олун. Мяним фикирлярими мяндян габаг чыхыш 

едян щямкарларым дедиляр. Мян онлары тякрар етмяйяъям. Башга бир 

аьрылы ъящяти сизин диггятинизя чатдырмаг истяйирям. Республикамызда 

пенсийа аланларын бюйцк бир щиссясиндя наразылыг вар. Щятта Билэящ 

санаторийасында dincələnlərin 90 фаизи дейир ки, нийя белядир, нийя елядир, 

нийя пенсийа мцяййян едиляркян мейарлар башга-башга  cür эютцрцлцб? 

Дейирlər  ки,  30-40 илдир мцяллим, щяким ишляйирям, мян алырам филан 

гядяр, мяндян сонра 10 ил ишляйян алыр ики гат артыг. Мян бу мясяляни 

Щади Ряъяблийя дя дедим. Пенсийа иля баьлы аьрылы bu  мясяляйя gəlin 

yenidən baxaq, цмуми бир ганун тапаг ки, орада наразы галан олмасын, 

щагг-ядалят йериндя олсун.  Sağ olun.  

 

 

Икинъи чаьырыш, Азярбайъан Республикасы  

Милли        

Мяълиси иъласынын протоколлары вя 

стенограмлары,             

протокол№ 242 ,29-ъу ъилд,1 сентйабр 2004-

ъц ил,   

Бакы,  2004, сящ., 168. 
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ХАЛЧАЧЫЛЫГ ЩАГГЫНДА 
 

Щ.Мирзяйев. Мяня сюз вердийиниз цчцн чох саь олун. Халчачылыг хал-

гын тарихидир, мядяниййятидир, адят-янянясидир, онун мярасимлярини йашадан 

бир сащядир. Она эюря дя бу сащяни чох диггятля горумаг, онун инкишафына 

кюмяк етмяк лазымдыр. Еля билирям ки, халчачылыьы дуйан адамлар халгын 

тарихиня дя йахшы бяляд олурлар. Мяним дейяъяйим фикирляри щюрмятли Ариф Ря-

щимзадя вя Муса Гулийев дедиляр, онлары тякрар етмирям. Бир нечя ялавям 

вар.  

1.2.6-ъы маддядя дейилир ки, битки нювляриндян дя истифадя етмяк ла-

зымдыр. Мян еля билирям ки, бу чох ъидди сащядир, юзц дя битки иля рянэлянян 

халчаларын рянэи эетмир. Мян бунун шащидийям вя буна йахшы бялядям. 

Мясялян, биздя, bizim  evdə халча вар, битки иля бойаныбдыр, индийя гядяр дя 

рянэини олдуьу кими сахлайыбdır. Амма о бириляр рянэи сахламыр. Муртуз 

мцяллим, мян истярдим бура ялавя олунсун ки, халчачылыьа даир битки йерляри 

горунсун. Мясялян, бийан колу отдур, амма ондан халчачылыгда эениш 

шякилдя истифадя едирляр. О йерляр ки, доьрудан да, йахшы хаммал мянбя-

йидир, орадан башга мягсядляр цчцн истифадя олунмасын, мцмкцн гядяр 

горунуб сахланылсын.  

Икинъи тяклифим. Burada dедиляр ки, халчанын цзяриндя «Азярбайъан» 

сюзц йазылсын. Бу йахшыдыр, амма хариъя эedəндя онун бир щиссясини 

кясяъякляр. «Азярбайъан» сюзц йазылмайан щиссясини апараъаглар. 

Бундан сонра да ермяни вя йахуд башгасы дейяъяк ки, бу мянимдир. 

Она эюря дя йалныз «Азярбайъан» сюзц дейил, Азярбайъана аид 

атрибутлар да халчанын мцхтялиф йерляриндя йерляшдирилмялидир. Бири бюйцк 

йазылырса, о бириляри кичик верилсин. Бундан сонра лап онун йарым метрини 

апарсалар да, сцбут едя билмяйяъякляр. Бу рянэляр, нахышлар бир-бирини 

тутmayанда хариъи юлкялярдя биляъякляр ки, бу ермянилярин, йящудилярин, 

йахуд да башга миллятлярин дейил, Азярбайъанындыр. Мяним бир аз 

халчалыгдан башым чыхыр, она эюря буну тякидля тяляб едирям. Xалчанын 

бир çox йериндя о атрибутлар йерляшдирилмялидир ки, ону инкар едя 

билмясинляр.  

Ибращим мцяллимя бир сюзцм вар. «Щцйя» сюзц, яслиндя, «щявя»дир. 

О, диалект сюзцдцр. Бязи йерлярдя «щцйя» дейилир, бязи йерлярдя «щявя». 

О алятдир. Gəbə toxumaq üçün  hazırlanan bu alətin bюйцйцня «щявя», 

кичийиня «киркид» дейирляр. Диалектдяки сюзляри ядяби дил кими гябул етмяк 

олмаз. Диггятинизя эюря саь олун. 
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Икинъи чаьырыш, Азярбайъан Республикасы 

Милли      

Мяълиси иъласının протоколлары вя 

стеноqрамлarı, 

протокол№ 242,29-ъу ъилд,1 сентйабр 

2004-ъц ил,  

Бакы, 2004, сящ., 275-276. 

ТОПОНИМЛЯР ЩАГГЫНДА 

 

Щ.Мирзяйев. Чох саь олун. Мян Низами мцяллимля Йагуб 

мцяллимин дедикляриня там шярикям. Мяним дейяъяйим ики топоним 

щаггында Йагуб мцяллим деди. Яввяла, Орйат тайфаларынын вахты иля 

Азярбайъанла ялагяляри олуб. О ады силиб Юрйят етмяк, еля билирям ки, 

тарихи сящвдир. Буна гяти йол вермяк олмаз.  

Ъума сюзц иля баьлы. Молла Ъуманы яэяр йашатмаг истяйирлярся, 

гой башга йеря о ады версинляр. «Ъумай» сюзц тарихян олубдур. Кечян 

дяфя дя дедик. Топонимийа комиссийасы няйя лазымдыр? Кечян дяфя дя 

дейилди, Муртуз мцяллим дя тапшырды. Мян о комиссийанын цзвцйям, 

анъаг мяня дя дейилмяйибдир. Мян баша дцшмцрям, бунларын мягсяди 

нядир? Бцтцн ганунлара, xüsusən  Президентин имзасы иля эялянляря бир 

гядяр дя чох диггятли олмалыйыг. Бурада сящв эется эяляъякдя бу халгын 

тарихи тящриф олунса, дейяъякляр ки, Президентин имзасы иля эялди, биз дя 

тясдиг етдик? Бцтцн мясулиййяти биз Президентин цстцня йыха билмярик. 

Щяр кяс мясулиййятини юзц баша дцшмялидир.  

Мян буну дцзэцн щесаб етмирям, чцнки кечян дяфя дя дедим, 

ондан габаг да демишəм, инди дя дейирям. Bu layihəni təqdim edən 

komissiya düzəlmir. Нийя беля едирляр, мян баша дцшя билмирям. Йагуб 

мцяллимин дедийинин тяряфдарыйам, онлар чыхармалыдырлар. Бу шякилдя биз 

тарихи сахталашдырмыш оларыг. Саь олун. 

         

 

Икинъи чаьырыш,  Азярбайъан Республикасы 

Милли    
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Мяълиси   иъласынын  протоколлары вя 

стенограмларı,      

pротокол№ 247, 29-ъу ъилд,17 сентйабр 

2004-ъц ил,  

Бакы,  2004, сящ., 545-546.  
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ДЮВЛЯТ МЯМУРЛАРЫНЫН GÖRDÜYÜ  

VƏ  ЭЮРЯЪЯЙИ ИШЛЯР  ЩАГГЫНДА 
 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли сядр, щюрмятли миллят вякилляри! Мян тягдим олу-

нан бцдъя лайищясини йахшы гиймятляндирирям. Доьрудан да, буилки бцдъя 

пакети яввялки илляря нисбятян чох йахшы щазырланмышдыр. Бунун сябяби одур 

ки, биздя артым 25 фаиздян чохдур, вязиййят gцндян-эцня йахшылашыр. Бу о 

демякдир ки, мющтярям президентимизин сийасяти дцзэцндцр, иши йахшыдыр, 

эюстяришляри йериня йетирилир. Мян бурада гысаъа олараг Малиййя Назирлийиня, 

Верэиляр Назирлийиня, Игтисади Инкишаф Назирлийиня, Милли Банка вя диэяр 

назирликляря юз миннятдарлыьымы билдирирям ки, онлар ня гядяр баъарыблар, о 

гядяр дя ишя ъан йандырыблар. Бундан сонра да баъардыгларыны 

ясирэямяйяъякляр. 

«Азяренержи»нин башчысы Етибар Пирвердийевя бир нечя тяклифим вар. Адла 

дейирям ки, эяляъякдя долашыглыг олмасын. Рясулзадя гясябяси 50 илдир тикилиб. 

Орадакы ишыг хятляринин щамысы ağac  диряклярinдян эедир. Телефон хятляри ишыг 

хяттиня, ишыг хятти телефон хяттиня гарышыб. Бязян тящлцкя йараныр. Хащиш едирям 

йералты хятлярля апарылмасына башлайасыныз. Телефон хятляри дя бунун кими.  Яли 

Аббасовдан хащишим одур ки, başladıqları бу иши бир гядяр sürətləndirsinlər. 

Рясулзадя гясябяси иля Бинягяди гясябяси арасында йени биналар тикилиб, йени 

йашайыш йерляри йараныбдыр. Лакин орада канализасийа xətti тамамиля йохдур.  

Gюлцн сулары гарышыб канализасийа суларына, канализасийа эюлцн суйуна.  Yağış  

yağanda çох аъынаъаглы вязиййят йараныр. Хащишим одур ки, буилки бцдъядя 

орайа диггят йетирилсин вя канализасийа хяттинин чякилмясиня кюмяк елясинляр. 

Явяз мцяллим, Сиздян бир хащишим вар. Буну ики ил бундан габаг да 

хащиш елямишям. Масазырла Нoвханы кяндинин арасында эюл вар. Щямин эюлдян 

чыхан дуздан Азярбайъанын щяр йериндя истифадя едирляр. Маьазаларда 

сатыланларын яксяриййяти щямин дуздур. Лакин орайа Масазырдан бир 

канализасийа суйу ахыр. Тяхминян бир километря йахын йердир. Мян район иъра 

щакимиййятиня дедим. O  dеди ки, бизим эцъцмцз йохдур.  Sizdən xащиш 

едирям ki, бу ил щямин канализасийа хяттини Хырдалан тяряфиня ашырмаг цчцн 

бцдъядя вясаит нязярдя тутasınız. 

Газла баьлы. Hюрмятли Ялихан мцяллим, 2 ил бундан габаг мян бу фикри  

burada демишдим. Щятта бурада Сизя бир сийащы да тягдим елямишдим. 

Рясулзадя гясябясиндя еля йерляр вар ки, ора газ чатмыр. 6-7 илдир орада газ 

йохдур.  Sizin işçilər дейирляр ки, мясафя узундур, она эюря дя газ орайа 

эедиб чатмыр.  Bору лаzымдыр, ону да вермирляр. Щятта сизин ишчиляр camaata  
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дейирляр ки, сиз бору алын, биз газы чякяк. Онда сизя айрылан бцдъя щара 

эедир? Щятта лазым оланда сизин ишчиляр достлары, танышлары цчцн лайищя 

щазырлайыр, онлара дярщал газ  xətti də чякирляр. Лазым олса, адыны да чякярям. 

Сизин Ящяд Аьайев кечян ил Бакы шящяринин бюйцйц иди, о, Rəsulzadə 

qəsəbəsində  дярщал лайищя щазырлады вя достлары цчцн газ чякдирди. Бяс бу 

гара ъамаат ня елясин? Ахы, ъамааты наразы салмаг олмаз. Мян истярдим  

ишчиляринизя бу мясяляни тапшырасыныз. Муртуз мцяллим, кечян ил  qaz işçiləri  

телевизйада чыхыб дейирляр ки, газ йохдур.   Qазы парникляря апарырлар, биз 

ъамаатын гаршысыны ала билмирик. Əlixan müəllim! Ифадям цчцн цзр истяйирям. 

Доьан да юзцнцзсцнцз, эюбяйини кясян дя юзцнцзсцнцз. Сизин назирлийин, 

Бакы шящяр Газ Идарясинин вя газ пайлайанын, полисин разылыьы олмаса, щеч 

ким щеч йеря бир хятт дя апара билмяз. Щятта polis və qaz işçiləri чыхыб 

televiziyadan  дейирляр ки, Милли Мяълис бир ганун гябул елясин, биз бу parnik 

sahiblərinin  ющдясиндян эяляк. Демяли, юз ишинизи, юз эцнащынызы инди Милли 

Мяълисин цстцня йыхырсыныз? Хащиш едирям, бунлара сон гойун. Xahiş edirəm  

Рясулзадя гясябясиnə  юзцнцз эялин, бир йердя эедяк, baxaq. Мян сизя 

vəziyyəti  дейим, сiz də  тядбир эюрün. Щеч олмаса, биz   тяряфя дя эялин.  

Тящсилля баьлы. Мисир мцяллим, 20-30 мин ящалиси олан «Хутор»да мяктяб 

тикдирмяк 5-6 илдя мцмкцн олмады. Хащиш едирям, бу мясяляйя диггяти 

артырасыныз Мисир мцяллим! Мян дя йарым ясрдян чох тящсил ишчисийям. Орта 

мяктябдя də, али мяктябдя də дярс демишям, аз-чох тящсили билирям.  Eкспе-

римент юзцнц доьрултмур. Щявясдир бясдир, эялин буну dayandıraq. Бу щям 

тящсиля  зийан едир, щям дя алимляри, академикляри, мцяллимляри тящгир еляйир. 

Тящсил стратежи сащядир, халгы мящв елямяк истяйирсянся, онун савадыны 

ялиндян ал. Бу олмады ки, катибəлər эялиб академикя рящбярлик едирляр. Бу 

йахшы iş  дейил. Експерименти бирдяфялик кясиб башга иш эюрмяк даща йахшы 

олар. 

Явяз мцяллим, китабчанын 97-ъи сящифясиндя бир графа вар. Орада али 

мяктяби гуртаранlar гябул олунанlarдан чох эюстярилир. Айры-айры иллярин 

щамысында артым чохдур. Адятян, тялябя гябул олунанлардан сонра онлардан 

чыхыб эедяни олур, амма инди бурада, бу лайищядя артым вар. Бу артымын мян 

сябябини демяк истяйирям, мяндян инъимясинляр. Бунларын яксяриййяти 

бурада фяалиййят эюстярян Русийанын филиалларыдыр. Беш-он балы чатмайан 

абитурийентляр юзялляря дахил олa bilmir, амма щеч охумайан, дярся 

эетмяйян щямин филиаллара гябул едилир, сонра да орадан кючцрмя йолу иля  ali 

məktəblərə  эялирляр. Бу мясяляни гуртараг. Мян щямин филиаллары мцдафия 
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елийянляря бир азярбайъанлы кими дейирям ки, Азярбайъан тящсилини, 

Азярбайъан халгынын эенофондуну мящв етмяйин. 

Республикамызда чох йахшы ишляр эедир. Президентимиз эеъя вя эцндцз 

районларда, шящярлярдя ъамааты разы салмаг, онлара кюмяк етмяк цчцн иш 

эюрцр. Ъамаат yaxşı dolansın, онларын сосиал вязиййяти йахшы олсун. Амма бязи 

мямурлар Милли Мяълисин дя, дювлятин дя эюрдцйц иши, дювлятин апардыьы бцтцн 

сийасяти алт-цст еляйир, ъамааты дювлятдян наразы салырлар. Цч факт дейяъяйям. 

Ики илдир ки, Рясулзадя гясябясиндя Милли гвардийа бинасынын йанындан трамвай 

йолу эютцрцлцб, йол чякилиб. Бу йолда автобус олмалыдыр. Бакы шящяринин 

Няглиййат Депортаментиня мян март айында мяктуб йазмышам. Ъамаат да 

онларын гябулуна эедиб. Онлар автобус вермирляр, щятта ъамааты долайырлар ки, 

пийада gязмяк йахшыдыр, саьламлыьыныз йахşы олаъаг. Мян баша дцшмцрям, 

онлар ъамааты нийя наразы салырлар? Niyə onları dolayırlar? Бунлар дювляти истяйир, 

йохса истямирляр? 

Икинъи факт. Телевизйада дцнян Вяли Вялийев асфалтла баьлы чыхыш 

еляйирди. Дцздцр, Щаъыбала мцяллим шящярдя чох иш эюрцбдцр, бунун 

щядди-щцдуду йохдур, буну алгышламаг лазымдыр. Мян Вяли Вялийевя 

мцраъият едирям. Щаъыбала мцяллим бир Рясулзадя гясябясиня дя 

эялсин. Цч президент, ики Милли Мяълис сечкиляри мцддятиндя ъамаат хащиш 

едиб ки, бу гясябядя кцчяляря асфалт салын, щяля дя эялян, эедян 

йохдур. Mян хащиш едирям, онлар Рясулзадя гясябясиня эялсинляр, 

районун имканы йохдур буну етмяйя. Бу бир йердя мяркязляшиб, буну 

етмяк онларын боръудур. 

Нящайят, ян ахырынъы вя ъидди ирадым. Муртуз мцяллим, август айында 

Бармек Рясулзадя гясябясиндя бюйцк бинанын ишыьыны кясмишди, гейри-гануни 

кясмишди. Oрада 90 аиля йашайыр, щямин сакинляр йола чыхмаг, йолу кясмяк 

истяйирдиляр. Мян онларын гаршысыны алдым. Нящайят, Бармек билди, эялиб 

йохладылар ки, доьрудан да дцздцр. Щятта Бармекин бюйцйц Щцсейин Арабул 

да мянимля, Елдар мцяллимля зянэляшди вя етираф етdи ки, сящв едибляр. Баш 

менеъер Чинэиз Ибадов да Бармекин мцдиринин сящв етдийини деди. Мян 

эетдим Бармек мцдиринин йанына. О, юзцнц полися вя мяня гаршы кобуд 

апарды, ону мящкямя ъязаландырды, 15 сутка она вахт верди, ъяза верди. 

Демяли, мящкямя, полис, ъамаат, Милли Мяълисин депутаты дейир бу адам, 

Бинягяди Бармекинин рящбяри эцнащкардыр, амма Апеллйасйа Мящкямясинин 

щакими ону мцдафия едир. Ешитдийимя эюря, коллеэийайа да о  рящбярлик едир. 

Илщам Щясянов! Дцздцр, о günahkar adam  бир щяфтядян чох йатды. 

Апеллйасйа Мящкямяси сядринин мцавини Ингилаб Нясиров чох йцксяк 
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мядяниййятли адамдыр. Илщам Щясянову чаьырды. Мяним йанымда ona деди ки, 

беля шейляр етмяйин, ишя ганунла бахын, ъамааты нязяря алын. Лакин Илщам 

Щясянов Ингилабдан эизли район мящкямясинин гярарыны ляьв етди, няди-няди, 

орада мадди мараьы вар idi. Мян Фуад мцяллимля, Фикрят Мяммядова, 

Сцдабя ханыма, Эцлзар ханыма мцраъият едирям беля адамлар бизим 

дювлятимизи щюрмятдян, гиймятдян салыр, ъамааты дювлятя гаршы чевирир. Belə 

adamları sıralarınızda saxlamayın. Diqqətinizə görə sağ olun. 
 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 259, 31-ci cild,19 noyabr 2004-

cü il, 

Bakı,  2004, səh., 429-433. 
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ГАНУН ЛАЙИЩЯСИ МИЛЛИ МЯЪЛИСЯ ВАХТЫНДА  

ТЯГДИМ ОЛУНМАЛЫДЫР 

 

Щ.Мирзяйев. Щюрмятли Муртуз мцяллим, мян дя бу гануна сяс 

веряъяйям. Амма гейд едим ки, дювлятимизин бир ганады щцгуг 

сащясидирся, бир ганады да Милли Мяълисдир. Кечян дяфя дя беля бир щадися 

олду: илин ахырында, иш гуртаранда онлар ганунларыны эятирдиляр. Истярдим ki, 

бундан сонра буна сон гойсунлар. Чцнки халгын шикайят вя наразылыг 

етдийи адамларын бир щиссяси дя щцгугшунаслардыр. Она эюря дя бу 

мясяляйя йахшы бахылсын. Неъя истяйирсиниз сяс веряк, амма бир аз эениш 

шякилдя мцзакиря олунсун. Бу башдан сящвя йол вермяйяк ки, сонрадан 

буна йенидян гайыдылсын. Хащиш едирям, беля шейляр олмасын. Шащин 

мцяллимин нязяриня чатдыраг ки, эяляъякдя бир дя илин сонуна бир эцн 

галмыш бурайа ганун эятирмясин. 

 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol№ 269,32-ci cild,28 dekabr 2004-

cü il, 

Bakı, 2004, səh.,  641. 
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HAMI PREZIDENTI DƏSTƏKLƏYIR. 

MƏMUR VƏTƏNDAŞLARA LAQEYD OLMAMALIDIR. 

 
H.Mirzəyev. Çox sağ olun. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri! 

Məndən qabaq çıxış eləyənlərin fikrinə qoşularaq demək istəyirəm ki, 

YAP-ın qurultayı bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı yekdildir, 

dövlətimizin xarici və daxili siyasəti düzgündür, yerindədir. Azərbaycan 

dövləti gündən-günə inkişaf edir, qüvvətlənir və dünya dövlətləri 

Azərbaycanı yaxından tanımağa, Azərbaycanın haqq səsini eşitməyə 

başlayır. Bu cəhətdən istərdim ki, bu yekdillik başqa sahələrdə də özünü 

göstərsin. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev güzəştə gedərək əfv 

fərmanı imzaladı, Qarabağ problemini həll etmək məsələsini irəli sürdü. 

Gərək başqa müxalifət partiyaları bu məsələdən  nəticə çıxarsınlar və 

anlasınlar ki, Qarabağ Azərbaycanın dərdidir, onu birlikdə həll etmək 

lazımdır. Xarici dövlətlərə, bizi istəməyənlərə imkan vermək lazım deyil, 

yekdil olmaq lazımdır. 
Mən partiya rəhbərliyini, seçilənlərin hamısını bir daha təbrik 

edirəm. Bu o deməkdir ki, YAP 360 min seçicisi ilə tamamilə 

Azərbaycanı təmsil eləyir. Bütün xalqın qəlbində Prezidentimizin yeri 

vardır. Hamı onu dəstəkləyir, hamı onu istəyir. 

Murtuz müəllim, bir məsələni bir daha təkrar etmək istəyirəm. Deputat 

seçildiyim Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qəsəbəsində tramvay xətti 2002-

ci ildən götürülüb. O vaxtdan  indiyədək camaatın tələbi yerinə yetirilməyib, 

əhalinin daşınması üçün o istiqamətə avtobus verilməyib. Camaat nə 

bazara, nə də iş yerinə gedə bilir. Əhali iki-üç dəfə Bakı şəhər nəqliyyat 

departamentinə müraciət etsə də, onları heç kim eşitmədi. 2 mart 2004-cü 

ildə mən departamentə məktub yazdım. Cavab gəldi ki, fikirləşərik, baxarıq. 

Ondan sonra da məsələni həll eləmədilər. 22 noyabr 2004-cü ildə Bakı 
şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub yazdım. Hacıbala Abutalıbov göstəriş verdi 

ki, bunu həll eləsinlər. Onlar da yazdılar ki, fikirləşərik. Mən başa düşmürəm, 

nə qədər fikirləşmək olar? Camaatı niyə narazı salırlar? Özü də həmin 

qəsəbədə yaşayanların böyük əksəriyyəti yersiz-yurdsuzlardır, Qərbi 

Azərbaycandan gələnlərdir. Müxalifət də onların belə problemlərindən 

istifadə edib onların qəlbinə girməyi bacarır. Şəhər nəqliyyat departamenti 

Hacıbala Abutalıbovun da, deputatın da sözünə baxmır, bunları eşitmək 

istəmir. Departamentin sədri Nazim Əsgərov nə fikirləşir, nə ilə məşğuldur? 

O dövləti istəyir, ya istəmir, camaatı dövlətdən niyə narazı salır? Mən xahiş 
edirəm, bu məsələyə müdaxilə edəsiniz. Sağ olun. 

 



 318 

İkinci çağırış,   Azərbaycan Respublikası 
Milli 
Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 278, 33-cü cild, 29  mart 2005-ci 

il, 
səh., 655-656.  

HEYDƏR  ƏLIYEV  YALNIZ  AZƏRBAYCANIN  DEYIL, 

BÜTÜN  DÜNYANIN,  PLANETIN 

SIYASƏTÇISIDIR 

 

H.Mirzəyev. Sağ olun. Məndən öncə çıxış edən həmkarlarımın 

fikirlərinə qoşularaq bu qanun layihəsini alqışlayıram, ona səs 

verəcəyəm. Hörmətli deputatlar, ümummilli lider Heydər Əliyev bütün 

ölkələrin ordenlərini aldı. Heydər Əliyev buna layiq idi, onu 

qiymətləndirdilər. Hətta Sovet İttifaqı dövründə o, iki dəfə Sosialist 

Əməyi Qəhrəmanı adını aldı. Amma təvazökarlıq etdiyi üçün biz ona  « 

İstiqlal » ordeni verə bilmədik. Elə bilirəm ki, indiki Prezidentimiz İlham 

Əliyev də bu yolu tutacaqdır, özü-özünə imza etməyəcəkdir. Yoldaşların 

fikirlərinə qoşularaq mən də təklif edirəm ki, birinci ordenin verilməsi 

Milli Məclisin təqdimatı ilə olsun. Prezidenti əvəz edən adam da ona 

imza edə bilər. Gəlin biz bu sözləri qanunda  yazaq. 

İkinci, qılınc bütün dünya tarixində rəmzdir, bu türk dünyasında da 

olubdur. Amma bu layihədə həmin rəmz  həddindən artıq böyükdür. O, 

dünya miqyasında  hərəkət mənasındadır, hərəkət  deməkdir. Amma bu 

boyda da yox. Bu qılınclar elə böyük verilib ki, bu ordeni öz himayəsinə 

alıb, elə bil, orden kənarda qalıb. 

Üçüncü təklifim. Heydər Əliyev yalnız Azərbaycanın deyil, bütün 

dünyanın, planetin siyasətçisidir. Yaxşı olardı ki, onun üzündən, 

gözündən gedən günəş şüaları bütün planeti, dünyanı işıqlandırsın. 

Yaxşı olardı ki, meridianın o cizgiləri  səkkizguşəli ulduzda kiçik də olsa, 

özünü göstərsin. Heydər Əliyev təkcə Azərbaycana deyil, bütün 
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dünyaya işıq saçıb, bütün dünya ondan faydalanıbdır. Diqqətinizə görə 

sağ olun.  

 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası 

Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 282, 34-cü cild, 12 aprel  

2005-ci il, 

səh., 366-367.  

 

 

PENSIYALAR HAQQINDA 

 

H.Mirzəyev. Sağ olun, Murtuz müəllim. Mən Hadi müəllimin nəzə-

rinə bir şeyi çatdırmaq istəyirəm. Qanunda var ki,  yaşı çatmış adamlar 

işləyirlərsə, onlar aldığı maaşın yarısı qədər pensiya ala bilərlər. Bu, qa-

nundur, qanun kimi də tətbiq olunub. Azərbaycanın hər yerində bu qa-

nunlar işlənir. Amma bu qanun nədənsə Milli Məclis üzvlərinə tətbiq 

olunmur. Niyə? 

Qanun hamı üçün verilibdir. Murtuz müəllim, Siz də ora daxil 

olmaq şərti ilə Milli Məclisdə pensiya alanlar 10-12 nəfər ola bilər. Zahid 

müəllim o məsələni düz dedi, burada  «sabiq» sözü yazılıbdır. Bu 

mənası konkret olmayan  sözləri niyə yazırsınız? Ümumi qanunumuzda 

var ki, pensiya yaşına çatmış adam əgər işləyirsə, o, pensiyanın 50 

faizini ala bilər. Daha burada onun deputat olub-olmamasının nə dəxli 

var? Necə olur, pensiyanı əvvəlki ilə görə 50 faiz verirsən, amma bu 

birisi ildə vermirsən. Niyə? Ya bunu çıxarın, ya da birdəfəlik deyin ki, 

pensiya verilmir,  bizi xahiş edirəm deputatları  təhqir etməyin. Mən 

bunu təhqir kimi başa düşürəm. 5 nəfər, 10 nəfər pensiya yaşına çatmış 

deputat  həmişə olub, həmişə də olacaqdır. Yeni seçkidə də, gələcəkdə 
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də olacaqdır. Deputatları niyə təhqir edirsiniz? Dövlətin büdcəsi məgər 

ona çatmır? Mən elə bilirəm ki, bu qüsuru, bu nöqsanı Hadi müəllim, Siz 

düzgün həll etməlisiniz. Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 

protokol № 283, 34-cü cild, 15 aprel  2005-ci 

il, 

səh., 429-430.  

 

 

 

 

 

 

 

QANUN DƏQIQ VƏ AYDIN OLMALIDIR 
 

H.Mirzəyev. Sağ olun. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri! Bu qanun 

layihəsi vaxtında müzakirə edilir. Dövlətimizin möhkəmlənməsi, inkişafı, Azər-

baycan xalqının gələcəyi üçün çox vacib bir hüquqi sənəddir. Hüquqi normalar 

burada tamamilə gözlənilmişdir. Burada komissiya üzvlərinin 5 nəfərini 

möhtərəm Prezidentimiz, 5 nəfərini Milli Məclis, 5 nəfərini də Konstitusiya 

Məhkəməsi seçir. Burada hüququn bütün qanunlarına əməl edilmişdir, bunlar 

yaxşı cəhətdir. 

5.7-ci bənddə yazılır ki: « korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlıq etmək ». Bu fikir bir qədər 

ümumidir, onları konkretləşdirib, vaciblərini  mötərizədə  yazmaq olar.  

Konkretlik olmasa kimsə öz  səlahiyyətini aşar, başqa qurumla əlaqə 

saxlayar. 
7.1-ci bənddə yazılır: «korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qa-

nunvericiliyin icra vəziyyətini öyrənir və ümumiləşdirir, bu barədə hüquq 

mühafizə və digər dövlət orqanları rəhbərlərinin məlumatlarını və hesa-

batlarını dinləyir». Burada vaxt məlum deyil. Təzə qəbul etdiyimiz bu 

vacib qanunda dövlətin möhkəmlənməsi üçün bir az konkretlik, dəqiqlik 
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tələb olunur. Mən deyərdim ki, bura « ən geci 3 ayda bir dəfə » 
sözlərini əlavə etmək lazımdır. Konkret olsa, o rəhbərlər, o sahəyə 

baxan adamlar öz işlərini biləcəklər ki, nəyi yoxlamalı, nəyi öyrənməli, 

hansı məlumatı verməlidirlər. Bu, bir qədər konkret olar və işə xeyri 

dəyər. 
Sonra, 7.5-ci bənddə yazılır: «korrupsiya ilə bağlı ictimai rəyin 

öyrənilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

maarifləndirmənin həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görür». Burada 

konkretlik yoxdur. Ümumi sözdür, hansı tədbirləri gördüyü  məlum deyil. 

Heç olmasa burada tədbirlərin istiqaməti müəyyənləşsin, ümumi bir 

sahəsi göstərilsin ki, bax, belə-belə tədbirlər görülür. Yoxsa, burada 

konkret heç nə göstərilmir, o sabah deyəcək ki, bu ümumidir, bizə aid 

deyil. 
19-cu maddədə yazılır: « Komissiya fəaliyyəti haqqında illik 

məruzə tərtib edir və onu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə və Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edir ». Elə bilirəm ki, ildə bir dəfə 
hesabat hazırlamaq  azdır. O, 1 il öz  işini görəcək, korrupsiya da 

müəyyən dövranını sürəcək, dövlətə xeyli ziyan vurandan  sonra gəl 

bunu axtar, bunun qarşısını al. Bu hesabatlar  bir qədər tez-tez  olsa 

yaxşıdır. Qoy olsun 3 aydan, 6 aydan bir dəfə. Bu müddətdə lazımi 

tədbirlər görülsün ki, dövlətə, xalqa ziyan dəyməsin, ümumi işə xeyri 

olsun. Mən bu qanuna səs verəcəyəm. 
 

İkinci çağırış,  Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, 
protokol № 283, 34-cü cild, 15 aprel  2005-ci 

il, 
səh., 463-464. 

CINAYƏTKARI, TƏCAVÜZKARI 

ÖZ ADI ILƏ ÇAĞIRMAQ LAZIMDIR 

 

H.Mirzəyev. Çox sağ olun, Murtuz müəllim. Mən həmişə danışmı-

ram. Danışanda da çox az danışıram. Xahiş edirəm, bu dəfə bir-iki 

dəqiqə  vaxt keçsə, bir qədər artıq danışmalı olsam onu üzrlü hesab 

edin. Müzakirə etdiyimiz bəyanat 9 səhifədir, mən onu diqqətlə 

oxumuşam, qeydlərimi də etmişəm. 
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Əvvala, burada ümumi məsələlərin hamısı yazılıbdır. Amma 

konkret ardıcıllıq yoxdur, fikir dağınıqlığı var. Üslub cəhətdən də hər yeri 

yox, müəyyən yerləri çox ağırdır. Bunların hamısını qeyd etmişəm, indi 

Ziyafət müəllimə verəcəyəm. Elə bir vərəqi yoxdur ki, qaralanmasın. 

Bəlkə mənə çatan birinci variantıdır, bilmirəm. 

Mən çıxış edənlərin bəzisindən fərqli danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz 

kimi, xəstəliyin səbəbini tapmadan onu müalicə etmək, nəticəsindən 

danışmaq olmaz. Bunu doğuran səbəb nədir? Biz onu deməliyik. 

Ermənilərə ATƏT-in nümayəndələri heç nə  demirlər. Bizə isə deyirlər 

ki, gedin, özünüz müzakirə edin, bir az da güzəştə gedin. Siz yaxşı 

bilirsiniz ki, Amerikada da, Fransada da erməni lobbisi güclüdür. 

Ermənilərin dayağı həm də Rusiyadır. Bizim sərhədlərimizi, yerlərimizi, 

yurdlarımızı parçalayan da Pyotr şovinizmi olubdur. Bu şəkildə bəyanat 

olmaz. Cinayətkarı, təcavüzkarı öz adı ilə çağırmaq lazımdır onda 

Beynəlxalq aləm bizə kömək edər. 

Mən Rusiyanın Prezidentinə müraciət edirəm. O, mütərəqqi fikirli 

adamdır və bizə münasibəti yaxşıdır. Mən istərdim ki, o əvvəlki səhvləri 

düzəltsin. Necə yəni gedin, ermənilərlə razılaşın? Xocalı hadisəsini, 

Şuşadakı hadisələri törədən 366-cı alay deyildimi? 1920-ci illərdə 

demokratik Azərbaycan dövlətindən Zəngəzuru, Dərələyəzi, Göyçəni, 

Qaraqoyunlunu alan Rusiya şovinist hökuməti deyildimi? Ümumiyyətlə, 

torpaqlarımızı neçə-neçə yerlərə parçalayan bunlar deyildimi? Rusiyanın 

mütərəqqi fikirli indiki rəhbərləri, elə bilirəm ki, bundan nəticə çıxarmalı, 

əvvəlki  həmkarlarının etdikləri səhvləri düzəltməlidirlər. Mən bilmirəm, 

bu nə ifadədir ki, bunlar deyirlər: «Get, özün razılığa gəl». Nə razılığa 

gəlim. Torpağı alınan mən, yeri-yurdu işğal olunan mən, hələ üstəlik 

razılığa da gəlməliyəm? Deməli, torpağı bir az da verim sənə? Bunu 

istəyirsən? Ona görə mən istərdim ki, yazanda elə rəhbərlərə müraciət 

edək ki, onlar bir qədər o diqqəti bizə tərəf yönəltsinlər. 

Konkret təklifim nədir? ATƏT-in Minsk qrupu rəhbərlərinin üçündə 

də erməni lobbisi güclüdür. Bu mənim subyektiv fikrimdir və bunu 

deməyə hüququm var. ATƏT neçə ildir ki, öz işinin öhdəsindən gələ 
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bilmir. Onun işini gücləndirmək üçün Türkiyə ilə Almaniya da o 

rəhbərliyə daxil edilsin. Xahiş edirəm, bunu yazın, indi qəbul olunar, 

olunmaz, o sonrakı işdir.  

Sonra 1920-ci illərdə Azərbaycandan alınan o torpaqlar Zəngəzur, 

Göyçə, Dərələyəz və s. qeyri-qanunidir.İndi həmin o hökumət  də ləğv 

olunub gedibdir. Torpaqlarımız qeyri-qanuni alınıbdır, hüquqi sənədlərə 

əsaslanmayıbdır. Biz burada yazmalıyıq ki, o yerlər geri qaytarılsın. Biz 

bu tələbi qoymasaq, o biri tələblərimizi yerinə yetirə bilmərik.  

Sonra, Murtuz müəllim, - çox vacib bir  məsələni də demək istəyirəm. 

Mən istərdim ki, Şəhidlər Xiyabanında  (ora xaricdən gələnlər olur ) soyqırımı 

və deportasiya haqqında bir mərkəz olsun. İndi bu şəhərin hər yerində, hər 

bir küçəsində böyük televiziya  ekranları var, hər şeyi göstərir. Olmaz ki, 

Şəhidlər Xiyabanına gəlib ziyarət edənlər də ekranda Xocalı soyqırımına iki-

üç dəqiqə baxsınlar? Bu çox yaxşı olardı. Şuşanın abidələrini aparıb muzeyə 

qoymuşuq. Kimdir ora gedən, kimdir ona baxan? Onları xiyabana qoymaq 

lazımdır. Bura, Xiyabana gələndə qoy hamı baxıb görsün ki, bəli, güllələnən 

abidələrimiz bunlardır. Nə qədər ki, bunlar dünya ictimaiyyətinə 

göstərilməyib, dəqiq deyilməyib, bütün bu işləri görən günahkarlar öz 

səhvlərini etiraf etməyəcəklər. Mən istərdim ki, bu məsələ dediyim şəkildə 

olsun. 

Nəhayət, biz burada yazmalıyıq ki, 366-cı alay beynəlxalq məhkə-

məyə verilsin. Onda ermənilərin arxasında duranlar, yəqin ki, erməniləri 

müdafiə etməkdən çəkinəcəklər. Bu işi törədənləri, onun rəhbərlərini 

beynəlxalq məhkəməyə verək və deyək ki, ermənilər məsələni belə 

qoyurlarsa, bizim də belə tələblərimiz var. Onda beynəlxalq aləm də 

baxıb görər ki, burada həqiqət var, fakt var. O zaman bu problemə 

obyektiv yanaşarlar. Diqqətinizə görə sağ olun. 
 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi  iclasının  protolları və 

stenoqramları,  

protokol  №  289, 35-ci cild, 6 may  2005-ci 

il, 
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səh., 165-167.  

NƏ ÜÇÜN IRI VERGI ÖDƏYICILƏRI MILLI MƏCLISƏ  

GƏLIB ÖZ IŞLƏRI HAQDA CAVAB  

VERMIRLƏR 

 

Sədrlik edən. Sağ olun. Həsən Mirzəyev də sualını versin, sonra 

müzakirələrə başlayırıq.  

H.Mirzəyev. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri Murtuz müəllim, 

mən bilmək istəyirəm ki, adı çəkilən 8 iri vergi ödəyicilərini bu gün 

buraya dəvət etmisiniz gəlməyiblər, yoxsa özləri gəlməyiblər? Nə üçün 

onlar burada çıxış etmirlər? Əvəz müəllim nə vaxta qədər onların 

əvəzinə cavab verəcikdir? Bu halda gələn il bundan da pis olacaqdır. 

Mən xahiş edirəm, onlar Milli Məclisə gəlsinlər, bu məsələni 

aydınlaşdırsınlar, parlamentin qarşısında cavab versinlər. Diqqətinizə 

görə sağ olun. 

 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi  iclasının  protolları və 

stenoqramları,  

protokol  № 293, 35-ci cild, 20 may 2005-ci 

il, 

səh., 430.  
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QANUN ELƏ DƏQИQ YAZILMALIDIR KИ, ONDAN BAŞQA MƏNALAR 

ALINMASIN, ONDAN SUИ-ИSTИFADƏ OLUNMASIN 
 

Sədrlik edən. Aydındır. Sonra kimin sualı var? Həsən müəllim, 

buyurun. 
H.Mirzəyev. Bəs dövlət qulluqçusunun rəisi onunla çox pis müna-

sibətdədirsə, özü də bunun səbəbi obyektiv deyil, subyektiv amillərlə 

bağlıdırsa, o məsələni necə aydınlaşdıracaqlar? O deyəcək rüşvət 

almısan, bu deyəcək almamışam, hədiyyə almışam. Əgər dövlət 

qulluqçusunun böyüyü ilə onun arasındakı münasibətlər yaxşı deyilsə, 

onda necə olacaq? 
Ə.Hüseynov. Biz «Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Qanunda 

nəyin hədiyyə olduğunu müəyyənləşdirmişik. Şərti maliyyə vahidinin 50 mislindən 

yuxarı olan hədiyyə artıq hədiyyə deyil. Onu da müəyyənləşdirmişik ki, bu 

məbləğdən yuxarı olan hədiyyələr dövlət qulluqçusu tərəfindən qəbul edilə bilər, 

ancaq bunu dövlət orqanlarına təhvil vermək lazımdır. Siz məsələ qaldırdınız ki, 

dövlət qulluqçusu ilə onun rəisi arasında münasibətlərdə problem yarana bilər. 

Biz 15.2-ci maddəni elə ona görə yazmışıq ki, sonradan dövlət qulluqçusunun 

rəisi ona irad tutmasın ki, sən hədiyyə yox, rüşvət almısan. Deyək ki, dövlət 

qulluqçusuna hansısa bir rəsmi görüş zamanı 10 avro məbləğində bir avtoqələm 

hədiyyə edirlər. Ancaq dövlət qulluqçusu bunun hədiyyə və ya rüşvət olduğunu 

müəyyənləşdirə bilmir. Onda bununla bağlı rəisinə məlumat verir. Mənə elə gəlir 

ki, 15.1-ci maddə rəislərlə dövlət qulluqçuları arasında olan bütün problemləri həll 

etmiş olur. Hər halda dövlət qulluqçusu bu barədə məlumat verməklə özünü 

qabaqcadan sığortalamış olur. Rəisi daha ona irad tuta bilməz, ona görə ki, o 

bununla bağlı rəisə məlumat verib. 

Amma nə üçün mən təklif edirəm ki,  « Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

haqqında » Qanunda bunu yenidən verək. Çünki biz o məsələni ciddi 

araşdırdıq və gördük ki, bəzən şərti maliyyə vahidinin 50 misli məbləği olmasa 

da, təxminən 70 dollar məbləğində bir neçə dəfə hədiyyə adı altında rüşvət 

almaq mümkün olur. Ona görə də 15-ci maddəni yenidən yazmışıq və burada 

qoyulan məhdudiyyətlər heç bir halda imkan vermir ki, hədiyyə adı altında 

rüşvət alasan. 

H.Mirzəyev. Toylarda, ad günlərində verilən pullar 100 dollardan 

aşağı olmur, onu nə cür həll edəcəksən? 

Ə.Hüseynov. Həsən müəllim, verilən hansısa pul məbləği, yaxud 

hədiyyə ancaq  və ancaq o zaman rüşvət kimi başa düşülür ki, birincisi, 

vəzifəli şəxsə verilsin, ikincisi, hansısa işin müqabilində verilsin. Toy 

xeyir işdir, ora dəvət olunan qonaqların verdiyi pul məbləğindən asılı 
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olmayan hədiyyədir.Amma kimsə pulu, hədiyyəni nəyin müqabilində 

verirsə, o, rüşvət olur. Mənə elə gəlir ki, burada elə bir problem yoxdur. 
 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi  iclasının  protolları və 

stenoqramları,  
protokol  № 295, 35-ci cild, 27 may 2005-ci 
il, 
səh., 599-601. 
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XARICI QÜVVƏLƏRIN SÖZÜ ILƏ  

OTURUB DURANLARA INANMAYIN 
 

H.Mirzəyev. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri və qonaqlar! 

Büdcə, demək olar ki, dövlətin aynasıdır. Orada hər şey, xüsusilə 

dövlətin keçdiyi və keçəcəyi yol, onun inkişafı və qüsurları görünür. 

İki çağırışdır ki, mən büdcənin müzakirəsində oluram. Vaxt var idi 

ki, büdcə haqqında məlumatlar 5-6 vərəqdən ibarət olurdu. Amma indi 

onu bir çanta tutmur. Bu o deməkdir ki, günü-gündən inkişafa doğru 

gedirik, gəlirimiz artır, güzəranımız, sosial vəziyyətimiz yaxşılaşır. İndi 

gəlirlər də, xərcləməli yerlər də çoxdur, buna sevinmək lazımdır. Mən 

bu cəhətdən büdcəni hazırlayan nazirliklərin maliyyə işçilərinə 

minnətdarlığımı bildirirəm. Büdcə materialları səliqə-sahmanla 

deputatların adı yazılmış qəşəng çantalarda bizə verilibdir. Çox sağ 

olsunlar, yadigar kimi qalacaq. Bu öz yerində. 

Mən buradan bütün Azərbaycan xalqına, onun ziyalılarına və 

ağsaqqallarına müraciət edirəm. Yarım əsr müddətində dərs dediyim 50 

mindən artıq müəllimə, Dərələyəz mahalından əsrlərlə ayrı-ayrı illərdə 

gələn, Azərbaycanda yerləşən 200 minə yaxın əhaliyə müraciət edirəm. 

Siz məni yaxşı tanıyırsınız. Bilirsiniz ki, mən həmişə ağa ağ, qaraya qara 

demişəm. Bu qaraguruhçuların şantajlarına inanmayın. 

Büdcəmiz, görürsünüz ki, gündən-günə artır. Bunlar hay-küylə ötən əs-

rin 90-cı illərinin əvvəllərində bizə cənnət vəd edir, ancaq kəpək yedirdirdilər. 

Onlar sabitlik yox, qarşıdurma yaratdılar, dövlətimizə nə qədər ziyan vurdular. 

İndi görürsünüz ki, on beş, on altı ildir bizi istəməyən dövlətlər 1 milyondan 

artıq qaçqın və köçkünümüzün hüququnu nəzərə almır. Onlar bir dəfə də 

olsun haqqı demirlər. Rusiyanın büdcəsi hesabına Ermənistana milyard 

manatlıq silah verilir. Bu silahlar həm gizli, həm də açıq yolla verilir. Onlar 

təcavüzkara bir dəfə də olsun təcavüzkar demirlər. 

Mən müraciət elədiyim camaata, Azərbaycan xalqına onu deyirəm 

ki, xarici qüvvələrin təhriki ilə oturub duranlara inanmayın. Onlar bizi 

heç də yaxşı yola çəkmirlər. Görürlər ki, Azərbaycan inkişaf edir, onun 
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gələcəyi yaxşıdır, xarici-daxili siyasəti düzgündür. Prezidentimiz 

dövlətimizi düz yolla, bacarıqla, qabiliyyətlə idarə eləyir. Xarici 

dövlətlərin bizə hüsn-rəğbəti yaxşılaşıbdır. Bax onlar, sapı özümüzdən 

olan baltalar bundan narahatdırlar. Ona görə də belələrinin sözünə 

inanmaq, onların yolu ilə getmək olmaz. 

Murtuz müəllim, hansı dövlət ki qüvvətlidir, silahı var, onunla 

hesablaşırlar. Büdcəmiz artıb, Ermənistanı çox-çox geridə qoyubdur. 

Mən istərdim ki, bir qədər də artırılsın. Çünki bizim gücümüz çox 

olduqca, onlar dala çəkiləcəkdir. Bir vaxt biz rayonlara köçkünlər, 

qaçqınlar üçün yağ, taxıl yollayırdıq, ermənilər isə silah göndərirdi. Əvəz 

müəllim, mən Sizə, bütün nazirliklərə müraciətlə deyirəm ki, indi və 

yaxud da gələcək artımda hərbi büdcəyə xərcləri artırasınız. 

Qorxmayın, onsuz da bizi istəməyənlər nə istəyir, onu da eləyir. Başqa 

yol yoxdur. Büdcənin hərbi xərclərini artırın, ordunu bir az da qüv-

vətləndirin, ondan sonra özləri geri çəkiləcəklər. Diqqətinizə görə sağ 

olun. 
 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, protokol №307, 37-ci cild, 12 

oktyabr 2005-ci il, səh., 387-389. 

 

 

PENSIYA YAŞINDA IŞLƏYƏN ŞƏXS PENSIYASINI  

TAM ALSA ƏDALƏTLI OLAR 
 

H. Mirzəyev. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri! Mən müzakirənin 

gedişindən çox razıyam və çox savadlı məruzə etdiyi üçün Səlim müəllimə 

də minnətdarlığımı bildirirəm. Amma bir sualım var. İşləyən pensiyaçıların 

pensiyanın yarısını alması konstitusuyaya görə o adamların hüququnun 

pozulmasıdır, ya yox? Tutalım, mənim 55 il stajım var. İşləyirəm. Allahın 

verdiyi candır, Allahın bəxş etdiyi imkanla işləyirəm. İndi mən başqa yerdə 

də işləyirəmsə, o pensiyanın yarısı kəsilir. Niyə? Əgər bu, hüquqdursa, bu 
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hüquq hamıya verilməlidir. Yox, əgər təminatdırsa, o başqa. İndi axı 

büdcəmizdə pul da, imkan da var. Bu vəziyyət aradan götürülməlidir. Söz 

gedir ki, yanvardan sonra bu düzələcək. Televizorda bir-iki iqtisadçının 

dilindən eşitmişəm, ancaq mən konkret cavab istəyirəm, bu, nə vaxt olacaq? 

Düzələcək, ya düzəlməyəcək? Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisi iclasının protokolları və 

stenoqramları, protokol №309, 37-ci cild, 

19  oktyabr 2005-ci il, səh., 592. 

BÜTÜN AZƏRBAYCAN XALQI, BÜTÜN AZƏRBAYCAN ZIYALILARI 

PREZIDENTIMIZI SEVIR, ONU DƏSTƏKLƏYIR, ONUN DAXILI VƏ 

XARICI SIYASƏTINI MÜDAFIƏ EDIR 

 

H. Mirzəyev. Çox sağ olun, hörmətli sədr. Hörmətli millət vəkilləri! 

Bugünkü məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatı çıxan 

günün səhəri mən ictimai televiziyaya çıxdım. Birbaşa veriliş idi. 33 

dəqiqə müddətində mən öz fikrimi dedim və möhtərəm Prezidentimiz 

İlham Əliyevin fikirlərini, ideyalarını, göstərişlərini, gördüyü tədbirləri 

dəstəklədim. 

Bilirsiniz, çörəyi dizinin üstündə olanlar, nankorlar, yediyi qaba 

tüpürənlər mütləq cəzasını almalıdırlar. Kimliyindən, nəçiliyindən, 

vəzifəsindən, haradan, hansı regiondan olmasından asılı olmayaraq, 

belə adamların cəzalanması labüddür və lazımdır. Müxalifət demir ki, 

korrupsiya var? Yaxşı, biz də bu korrupsionerlərdən dövləti təmizləyirik 

də, nə itəyirsiniz? 

Murtuz müəllim, mən yalnız öz adımdan demirəm, mən YAP-ın 

səlahiyyətli nümayəndəsi kimi çox tədbirlədə oluram. Hazırda deputat 

seçkilərində iştirak edirəm, seçicilərlə görüşürəm. Qobuda olmuşam, 

zalda 600-700 nəfər adam olubdur, Mehdiabadda 500-600 adam 

olubdur, Məmmədlidə 300-400 adam olubdur, Binəqədinin gəncləri ilə 

görüşdə 200-ə qədər adam olubdur, Yasamalın həkimləri ilə görüşdə 
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xeyli adam olubdur. Mən bunların da sözünü deyirəm. Bunların 

hamısının bu hadisələrə münasibəti eyni cürdür – tutulanları 

töhmətləndirir, möhtərəm Prezidentimizi dəstəkləyirlər. Yalnız bu deyil, 

mən həm də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

professoruyam. Orada 6-7 minə qədər tələbə var. Mən onların da fikrini 

bilirəm, onların da adından deyirəm. Yalnız bu da deyil, Azərbaycanın 

ayrı-ayrı regionlarında mənim vaxtilə dərs dediyim 50 mindən çox sabiq 

tələbəm var. Mənimlə əlaqələrini kəsmir, mənə həmişə fikirlərini 

deyirlər. Əksəriyyəti də üzdə olan, təşkilatlarda işləyən adamlardır. O 

çıxışımdan sonra onlardan mənə çoxlu zəng gəlir. Hamısı da deyir ki, 

biz Prezidentimizin siyasi xəttini, fəaliyyətini dəstəkləyir, belə adamlara 

nifrətimizi bildiririk. Bundan başqa, mən 1983-cü ildən Dərələyəz 

mahalının ağsaqqalı seçilmişəm. Onların içində generallar da, 

professorlar da var. Bakıda, Sumqayıtda, Azərbaycanın ayrı-ayrı 

regionlarında, Gəncədə, Qazaxda, Ağstafada, Gədəbəydə, İsmayıllıda, 

Şəkidə, Tərtərdə, Xanlarda, Qubada, Xızıda və bir çox rayonlarda 180 

mindən artıq dərələyəzli var. Onlar mənimlə əlaqə saxlayırlar. Mən 

onların da fikrini deyirəm. Onların hamısı bizim Prezidentimizi 

dəstəkləyir. 

Bəzi adamlar hay-küy salırlar ki, Əli İnsanov Qərbi 

Azərbaycandandır, Akif Muradverdiyev Qərbi Azərbaycandandır, guya 

Qərbi azərbaycanlılar ayağa qalxacaq, bunları dəstəkləyəcəklər. Belə 

fikir yoxdur. Bu, boş söz-söhbətdir. Ona görə də gəlin Azərbaycanı 

Cənuba, Şimala, Şərqə, Qərbə, Naxçıvana, Ermənistana bölməyək. 

Böldükcə, belə bölünə-bölünə getmişik. 

Mən bir ağsaqqal kimi deyirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı, bütün 

Azərbaycan ziyalıları Prezidentimizi sevir, onu dəstəkləyir, onun daxili, 

xarici siyasətini müdafiə edir və o, düz yoldadır. Biz o düz yolun həmişə 

müdafiəçisiyik. 

 

İkinci çağırış, Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisi iclasının protokolları və 
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stenoqramları, protokol №312, 37-ci cild, 

28 oktyabr 2005-ci il, səh., 770-771. 
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II HISSƏ 
 

Deputatlığa gedən yol 

 
Ermənistan SSRİ Yexeqnadzor rayonu Qovuşuq kənd sovetinə 

deputat 
(deputatlıq vəsiqəsi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 334 

BAKI  ŞƏHƏR  XALQ  DEPUTATLARI SOVETİNƏ  

SEÇKİLƏR - 1990 

 

 

Azərbaycan   SSR  Qaçqınlar  Cəmiyyəti  Kirov  Rayon   

Şöbəsi 

plenumunun 25 avqust 1990-cı il tarixdə keçirilmiş yığıncağının 

 

P R O T O K O L U 

 

İclasın sədri: S.C.İbrahimov, katib: Ə.O.Mustafayev. 

Yığıncaqda 31 nəfər plenum üzvündən 18 nəfəri iştirak edir. 

İclasın sədri Səfərəli İbrahimov plenumun üzvlərinə məlumat 

verərək göstərdi ki, plenum 4 avqust 1990-cı il tarixli iclasında Bakı 

Şəhəri Xalq Deputatlığına Həsən İbrahim oğlu Mirzəyevi 50 №-li 

dairədən, Səfər Nəriman oğlu Səfərovu isə 60 №-li dairədən namizəd 

irəli sürmüşdür. Lakin 21 avqust 1990-cı ildə « Bakı » və « Baku » 

qəzetlərində Bakı  Şəhəri Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 

sədri R.Ağayevin verdiyi məlumatdan aydın oldu ki, başqa cəmiyyət və 

təşkilatlarda olduğu kimi biz də bu namizədlərdən birini saxlamalı, 

birinin namizədliyini isə geri götürməliyik. Plenum bu günkü iclasda 

müzakirə olunan məsələ barəsində konkret qərara gəlməli və bu haqda 

50 və 60 №-li seçki dairələrinə və Bakı şəhəri mərkəzi seçki 

komissiyasına məlumat verməlidir. 

Fikir mübadiləsi və müzakirələrin gedişindən plenum üzvləri belə 

qərara gəldilər ki, Həsən İbrahim oğlu Mirzəyevin namizədliyini öz 

qüvvəsində saxlamaq daha məqsədəmüvafiqdir. Səsvermənin nəticəsi 

də plenumun bu rəyini təsdiq etdi. Lehinə 15 nəfər, əleyhinə 1, bitərəf  

2 nəfər.  

QƏRAR: 

1. Plenumun ümumi rəyini və səsvermənin nəticəsini nəzərə 

alaraq Həsən İbrahim oğlu Mirzəyevin namizədliyi əvvəlki qüvvəsində 

saxlanılsın. Səfər Nəriman oğlu Səfərovun isə namizədliyi geri 

götürülsün. 
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2. Kirov rayonu 50 və 60 №-li seçki dairələri və Bakı şəhəri 

mərkəzi seçki komissiyasından xahiş edilsin ki, namizədlərin sənədləri 

qeydə alınıb dəqiqləşdirilərkən plenumun bu qərarını əsas götürsünlər. 

 

Sədr:  S.C. İBRAHİMOV 

Katib:  Ə.O.MUSTAFAYEV 

25. 08. 1990. 

     Bakı  Şəhər   Xalq    

Deputatları 

                                                              Sovetinə  deputat  

seçkiləri  üzrə 

                                                             50  №-li  Kirov  seçki 

dairəsinin  

                                                      dairə   seçki   komissiyasına 

 

                                              1927-ci  ildə   anadan   olmuş,  ali   

təhsilli,  

                                             Sov. İKP üzvü, filologiya  elmləri 

doktoru,                  

                                              professor,  V.İ. Lenin  adına     

Azərbaycan 

                                             Dövlət    Pedaqoji     İnstitutunda     

Müasir  

                                            Azərbaycan dili kafedrasının   

müdiri, SSRİ 

                                            ali  təhsil əlaçısı, əmək veteranı, 

Bakı şəhəri           

                                            Vorovski  qəsəbəsində 5-ci 

Binəqədi döngəsi 

                                             1 №-li evdə   yaşayan Həsən 

İbrahim   oğlu    

                                             Mirzəyevdən 
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Ə   R   I   Z   Ə 

 

50 №-li Kirov seçki dairəsi üzrə Bakı Şəhəri Xalq deputatlığına 

seçilmək üçün səsə qoyulmağa razı olduğumu bildirir və məni 

qeydiyyatdan keçirməyinizi xahiş edirəm. 

 

 

                                İmza :                                      H.İ.MIRZƏYEV 

                               4 avqust 1990-cı il 

                                      Tel. 68-71-07 
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 V.İ. Lenin adına APİ-nin 

rektoru, 

                                                         Azərb. SSR EA-nın  müxbir 

üzvü, 

                                                prof.  S.R.Aslanov  yoldaşa 

 

                                                        « Azərbaycan tarixi » 

kafedrasının 

                                                  dosenti   R.ƏLİYEV  tərəfindən 

 

Ə R И Z Ə 

 

İnstitutumuzun professoru H.İ.Mirzəyev 50-ci dairədən Bakı şəhəri 

xalq deputatlığına namizəd göstərilmişdir. («Bakı» qəzeti, 4 sentyabr) 

Lakin bunun platforması və haqqında olan bioqrafik məlumat indiyədək 

seçicilərə çatdırılmamışdır. Dairədə bu məsələ ilə bağlı işlər çox ləng 

gedir və yaxın gələcəkdə də bunun çap olunub seçicilərə çatdırılmasına 

ümid çox azdır. 

Sizdən xahiş edirəm ki, deputatlığa namizəd HƏSƏN İBRAHİM 

oğlu MİRZƏYEVİN haqqındakı bir səhifəlik məlumatı institutun 

mətbəəsində çap etməyə icazə verəsiniz. 

Mətbəə xərcini 50 №-li seçki dairəsi verməsə və ya gecikdirsə 

mənim maaşımdan tuta bilərsiniz. 

 

Deputatlığa namizəd göstərilmiş 

prof.  H.İ. Mirzəyevin   vəkili 

dos.  R. Əliyev. 

7.09.1990. 
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H Ö R M Ə T L İ 

  S E Ç İ C İ L Ə R ! 

 

Siz Azərbaycan Respublikası Xalq deputatlığına namizəd 

göstərilmiş HƏSƏN İBRAHİM oğlu MİRZƏYEVƏ − böyük dünyagörüşə, 

geniş məlumata, güclü və sərrast məntiqə, kütlə arasında böyük nüfuza 

malik olan, şəraiti düzgün qiymətləndirməyi və çevik hərəkət etməyi 

bacaran, erməni siyasətini və hiyləsini düzgün təhlil edən, 

Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında dostluq əlaqələrini 

möhkəmlətməyə can atan, respublikamızda mövcud olan ayrı-ayrı 

cəmiyyət və təşkilatların, nüfuzlu rəhbər işçilərin, el ağsaqqallarının bir 

yumruq halında birləşməsinə çalışan, xalqın sözünü deyən, Azərbaycan 

qaçqınlar cəmiyyəti ağsaqqallar şurasının üzvü, dilçi-alim, filologiya 

elmləri doktoru, professor adını daşıyan, ali məktəbdə kafedra müdiri 

kimi fəaliyyət göstərən, xeyirxah, qeyrətli və cəsarətli insana səs 

versəniz, səhv etməzsiniz.  

 

Namizədin vəkilləri 

1990- cı il 

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

Вы не ошибетесь, если отдадите свои голоса за кандидата в Народные 

депутаты Азербайджанской Республики МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ 

оглы – человека, добросовестного и смелого, который обладает 

современным мировоззрением, широкой эрудицией, четкой и сильной 

логикой, пользуется большим авторитетом у людей, умеет правильно 

оценивать ситуацию и оперативно реагировать на нее, давать верный анализ 

проискам и провокациям армян, стремиться к укреплению дружбы всеми 

народами, населяющими Азербайджан, все свои силы и мысли отдает делу 

сплочения существующих в республике обществ, выражает волю народа, 

авторитетных руководителей и народных аксакалов  в единый кулак. Ученый – 

языковед Г.И.Мирзоев является доктором филологических наук, 

профессором, трудится на должности заведующего кафедрой в вузе, 

представляет Совет аксакалов в Азербайджанском обществе беженцев. 



 340 

 

Доверенные лица кандидата. 
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Xalqın ən layiqli oğul və qızlarını 

deputat seçək! 

 

HƏSƏN  İBRAHIM  OĞLU  

MİRZƏYEV 

 

BAKI  ŞƏHƏR  XALQ  

DEPUTATLIĞINA  NAMIZƏD 

 

HƏSƏN İBRAHİM oğlu MİRZƏYEV 

1927-ci ildə Ermənistan SSR Yexeq-

nadzor rayonunun Qovuşuq kəndində 

(Dərələyəzdə) kəndli ailəsində anadan 

olmuşdur. Azərbaycanlıdır, Sov. İKP üzvü (1957), SSRİ Ali məktəb əlaçısı   

(1981), əmək veteranıdır (1985), Azərbaycan, rus və erməni dillərini bilir, 

evlidir, 4 uşaq atasıdır. 

1948-ci ildə İliç rayonu Cəlilkənd orta məktəbini bitirmiş, 1950-ci 

ildə Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunu, 1955-ci ildə V.İ.Lenin adına 

APİ-ni        (dil-ədəbiyyat fakültəsini), 1979-cu ildə Marksizm − Leninizm 

Universitetini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1950-ci ildə dil-ədəbiyyat müəllimi kimi 

başlamışdır. 1950 − 1951-ci dərs ilində Ermənistan SSR Yexeqnadzor 

rayonunun Qovuşuq kəndində  dil-ədəbiyyat müəllimi və dərs hissə 

müdiri, 1951 − 1955-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-də tələbə (1953 − 

1954-cü illərdə institut tələbə həmkarlar təşkilatının sədri), 1955 − 1957-

ci illərdə Ermənistan SSR Yexeqnadzor (və Əzizbəyov) RXMŞ-nin 

inspektoru, 1957 − 1959-cu illərdə Qovuşuq kənd orta məktəbində 

direktor, 1959 − 1962-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-də əyani aspirant 

olmuş, 1962-ci ildən hal-hazıra kimi həmin institutda müəllim işləyir. 

1965-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə 

etmiş, 1967-ci ildən dosent, 1988-ci ildən professor vəzifələrinə seçilmişdir. 

1977 − 1987-ci illərdə fasiləsiz olaraq filologiya fakültəsində dekan müavini 

vəzifəsində işləmiş, 1989-cu ildən «Müasir Azərbaycan dili» kafedrasının 
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müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 50-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 6 kitabın 

(5-i monoqrafiyadır), 3 proqramın müəllifidir. Azərbaycan xalqının, 

Azərbaycan dilinin keçdiyi tarixi inkişaf yollarını daim təbliğ edən, xalqa 

çatdıran alimlərimizdəndir. 

Əmək fəaliyyətinə başladığı gündən indiyədək bir sıra ictimai işlərdə, o 

cümlədən institut və fakültə xalq nəzarəti qruplarında fəaliyyət göstərmiş, 

kollektiv tərəfindən bəzi qurultay və konfranslara nümayəndə göndərilmiş, 

1959-cu ilin martında Yerli Sovetə deputat seçilmişdir. Hal-hazırda 

Azərbaycan SSR Qaçqınlar Cəmiyyətində Ağsaqqallar Şurasının üzvüdür, iki 

ildir ki, qaçqınlarla bağlı bütün işlərdə fəal iştirak edir. Kirov rayon qaçqınlar 

şöbəsinin plenumu Bakı şəhəri Xalq deputatları sovetinə deputat  olmaq 

üçün onun namizədliyini irəli sürmüşdür. 
 

PLATFORMASI 
 

1. Azərbaycanın siyasi və iqtisadi suverenliyi, tam ərazi bütövlüyü, 

bölünməzliyi, 1920-ci il 28 apreldən sonra müxtəlif yollarla alınmış 

müqəddəs torpaqlarımızın geri qaytarılması, demokratik ideyaların 

həyata keçməsi uğrunda daim çalışmaq, bu işlərlə bağlı Bakı şəhəri üzrə 

qarşıya çıxan məsələlərin həllində fəal iştirak etmək. 

2. Qaçqınlar cəmiyyəti ilə Bakıda fəaliyyət göstərən digər 

cəmiyyət və təşkilatların arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi, 

Azərbaycanın suveren hüquqları və iqtisadi yüksəliş uğrunda bunların 

bir yumruq halında birləşməsi, zəkaya üstünlük verməsi üçün əldən 

gələni əsirgəməmək. Bakıda yaşayan qaçqınların, eləcə də 50-ci 

dairədəki başqa şəxslərin işlə, mənzillə təmin olunması, onların sosial 

şəraitinin yaxşılaşması üçün əlaqədar təşkilatlar qarşısında vaxtaşırı 

məsələ qaldırmaq, bunların həllinə çalışmaq və sosial ədalət 

prinsiplərini hər zaman müdafiə etmək. 

3. Bakı şəhərindəki ziyalıların Gürcüstan SSR və Dərbənddə 

yaşayan azərbaycanlılara mütəmadi olaraq baş çəkməsinə, mənəvi 

yardım göstərməsinə nail olmaq, onların problemlərinə kömək etmək, 

qədim ata-baba yurdunu, Ermənistan SSR-də olan ev-eşiyini tərk 

etməyə məcbur edilmiş azərbaycanlılar haqqında buraxılmış səhvlərin 

bu yerlərdə təkrar olunmasına yol verməmək. 
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4. Bakı şəhərindəki ayrı-ayrı idarə və təşkilatlarda işlərin tam 

Azərbaycan dilində getməsi uğrunda yorulmadan mübarizə aparmaq. 

5. Azərbaycanı, o cümlədən Bakı şəhərini yaxşı kadrlarla təmin 

etmək, müqəvvalardan xilas olmaq məqsədilə xalqın taleyi həll olunan 

obyektlərdə savadlı, qeyrətli, ədalətli, qabiliyyətli, cəsarətli gənclərin öz 

ixtisaslarına uyğun işlə təmin olunmasına çalışmaq. 

6. Bakı şəhərinin ekologiyasını yaxşılaşdırmaq üçün Bakı şəhərini 

əhatə edən rayonların gücü ilə Bakıdan rayon və kəndlərə gedən yollar 

ətrafında bir neçə kilometr meşə zolağı salmağa təşəbbüs göstərmək, 50 

№-li seçki dairəsi ərazisinin abadlaşmasına, yaxşılaşdırılmasına kömək 

etmək.  

XXI   çağırış   Bakı   Şəhər   Xalq   Deputatları 
Sovetinin   birinci   sessiyası 

________________________________________ 
                                                         Layihə 

 

BAKI  ŞƏHƏR  XALQ  DEPUTATLARI SOVETİNİN 

DAİMİ  KOMİSSİYALARI 
Bakı – 1990 

DİL, MƏDƏNİYYƏT, ELM VƏ XALQ TƏHSİLİ ÜZRƏ 
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Familiyası, adı və atasının adı Seçki dairə-

sinin nömrəsi 

Vəzifəsi və iş yeri 

Rüstəmov Aqşin  İldırım oğlu 177 Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin 

katibi 

Ağadadaşov Ağa Balaqardaş 
oğlu 

37 Qaradağ Rayon Soveti İcraiyyə Komitəsi 

Xalq Təhsili Şöbəsinin müdiri 

Babayev Fərhad Ağasəlim oğlu 136 V.İ.Lenin adına sarayın direktoru 

Bəkirzadə Firəngiz Binyamin 

qızı 
237 M.Ə.Sabir adına şəhər kitabxana-klubunun 

direktoru 

Quliyev Zirəddin Müseyib 

oğlu 

101 35 nömrəli yanğından mühafizə hissə-

sinin komandiri 

Əhmədov Oruc Qaraş oğlu 81 93 nömrəli orta texniki peşə məktəbinin 

direktoru 

İsayev Qənimət Əlisa oğlu 233 Azərbaycan Xalq Birliyi Cəmiyyəti idarə 

heyəti sədrinin müavini  

Kələntərova Nanə Əhməd 

qızı 
248 Xətai Rayon Soveti İcraiyyə Komitəsi 

Xalq Təhsili Şöbəsinin müdiri 

Mahmudov Vaqif Bəhmən 

oğlu 

124 V.İ.Lenin adına sovet uşaq fondu 

respublika şöbəsi sədrinin müavini 

Məlikov Akif Turan oğlu 138 M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət 

Akademik Opera və balet teatrının direktoru 

Məmmədov Arif Əlibafa oğlu 201 M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və 

Kimya İnstitutunun dosenti 

Mərdanova Nüranə Mərdan 

qızı 

8 Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsi 

təşkilat şöbəsi müdirinin müavini 

Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu 50 V.İ.Lenin adına APİ-nin kafedra müdiri 

Mövsümzadə Eldar Mirsəməd 

oğlu 

214 M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya 

İnstitutunun elmi iş üzrə prorektoru 

Mustafayev Mustafa Abdulla  

oğlu  

95 130 nömrəli orta məktəbin müəllimi 

Nəcəfov Adil  Abbas oğlu 35 223 nömrəli orta məktəbin direktoru 

Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq 

oğlu 

187 M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət 

Akademik Dram Teatrının aktyoru 

Səmədova Nəsibə Həmid 
qızı 

199 Azərbaycan KP Suraxanı Rayon Komitəsinin 

katibi 

Teymurov Maarif Əbi oğlu 52 Azərbaycan SSR Dövlət Mərkəzi Ədəbiy-

yat və incəsənət arxivinin direktoru 

Xalıqov Ağabala Əbdülmanaf 

oğlu 

88 128 nömrəli orta məktəbin müəllimi  

Hacıyev Davud Ağasəf oğlu 207 Suraxanı Rayon Soveti İcraiyyə Komitəsi 

Xalq Təhsili Şöbəsinin müdiri 

Həsənov Nizami Hüseyn oğlu 172 Azərbaycan İnşaat  Mühəndisləri İnstitutu 

partiya komitəsinin katibi 
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БАКЫ ШЯЩЯР ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫНЫН БЯЙАННАМЯСИ 

 

1. Ики милйона йахын ящалини тямсил едян Бакы шящяр Советинин депу-

татлары ССРИ халг депутатлары ЫВ гурултайында юлкя президентинин Азяр-

байъан ССР Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти иля баьлы сюйлядийи тювсийя-

ляря, уйдурма ДГМВ проблеми дейилян мясялянин йенидян ССРИ Али Со-

ветинин мцзакирясиня вермяк, суверен Азярбайъан Республикасынын 

бюлцнмяз бир парчасы олан ДГМВ-ин идаря етмяйи президент идарясиня 

тапшырмаг фикриня гяти етиразыны билдиряряк, Азярбайъанын гядим торпаьы 

олан ДГМВ-ни Шаумйан районуну зорла Ермянистана бирляшдирмяк 

цчцн мяркязин 3 ил мцддятиндя мцхтялиф експериментляря ял атдыьыны, 

Ермянистанда юз ата-баба йурдларындан йцз минлярля адамын дидярэин 

салынмасына, евсиз-ешиксиз, ишсиз галмасына шяраит йаратдыьыны, ермяни 

екстремистляринин азьынлыьına эюз йумдуьуну гейд едяряк,  

1990-ъы илин йанварында Бакы шящяринин динъ ящалисиня ганлы диван 

тутмасындан, эцнащсыз гоъа, гадын, ушаг вя щякимлярин ганына гялтан 

едилмясиндян, юз машынында йол эедян алимлярин танкын алтына 

салынмасындан, нечя-нечя аилялярин башсыз галмасындан, ганлы йанвар 

щадисяляри иля баьлы ССРИ Али Советинин 1990-ъы ил 5 март тарихли гярарынын 

индийядяk йериня йетирилмядийиндян гязябляняряк,  

Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятини Азярбайъандан силащ эцъцня 

гопартмаг цчцн щеч бир щцгуги ясас олмадан Ермянистанда чохсайлы 

милли ордунун йарадылдыьыны, бу ордунун бурахылыб тярксилащ олунмасы цчцн 

юлкя президентинин вердийи фярмана Ермянистан щюкумятинин ня сябябя 
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мящял гоймадыьыны, Иттифаг щюкумятинин юз конститусийа боръуну йериня 

йетирмядийини, ермяни екстремист дястяляринин тез-тез Азярбайъан 

торпаьына сохулуб эцнащсыз адамлары ганына гялтан етдийиня биэаня 

галдыьыны, мяркязи информасийа васитяляринин ермянилярин хейриня чыхыш 

етмясиня эюз йумдуьуну нязяря алараг, Азярбайъан ССР Али 

Советинин сядри Е.М.Гафарованын ССРИ халг депутатларынын ЫВ 

гурултайында бу щагда сюйлядийи фикри мцдафия едяряк бяйан едир:  

1.  Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти иля баьлы Ермянистанын вя Иттифа-

гын бязи нцмайяндяляринин атдыьы щяр щансы бир беля аддымы тамамиля 

рядд едир вя буну Суверен Азярбайъан Республикасына тяъавцз, онун 

дахили ишляриня гарышмаг, конститусийа щцгугларыны позмаг, бейнялхалг 

щцгуг нормаларыны йериня  йетирмямяк кими гиймятляндирир. 

2. Иттифаг мцгавиляси лайищясиндя Азярбайъанын суверенлийи 

щаггында актларa зидд бир сыра принсипиал мцддяаларын олдуьуну, бу 

лайищянин конфедерасийа типли йени сийаси бирляшмя идейасына уйьун 

эялмядийини, 70 ил щюкм сцрян Иттифаг мцгавилясинин дярслярини, ДГМВ 

мясялясиндя Азярбайъанын суверен щцгугларынын тапдандыьыны нязяря 

алараг бяйан едир:  

3.  Бакы шящяр парламентинин цзвляри йени Иттифаг мцгавилясини баьла-

маьы лазым билмир.  

Бяйаннамя ХХЫ чаьырыш Бакы шящяр халг депутатларынын биринъи 

сессийасында гябул едилмишдир.  

 

«Bakı» qəzeti, 

 
 

Гейд: Бяйаннамя вермяк цчцн сессийайа тяклифи мян 

вермишям, чыхыш елямишям вя бяйаннамяни сессийанын эедишиндя 

йазылы тягдим етмишям. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БАКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Принимая во внимание выступление президента страны на IV Съезде 

народных депутатов СССР в части рекомендаций по наболевшей для 

нашей республики задуманной проблеме НКАС, в частности, об ее оче-

редном обсуждении на сессии Верховного Совета СССР, от имени почти 

двухмиллионного населения нашего города выражаем решительное несог-

ласие возможности президентского правления над неотъемлемой тер-

риторией суверенной Азербайджанской республики. 

В течении трех лет центр прибегает к различным экспериментам, 

способствуя тем самым насильственному присоединению к Армении 

древней и исконной Азербайджанской земли, где расположены НКАО, а 

также Шаумяновский район. Сотни тысяч Азербайджанцев насильственно 

согнаны с земель своих предков в Армении, многие, в том числе дети, 

женщины, пожилые люди подверглись насилию со стороны армянских 

экстремистов, остались без крова, работы, испытывают до сих пор большие 

лишения. Погибли от рук армянских боевиков сотни мирных жителей 

Азербайджана. Продолжает литься кровь. 

Кровавая трагедия в январе 1990 года мирного населения Баку, 

гибель невинных детей, женщин, стариков, раздавленные танком ученые, 

находившиеся в своей машине, оставшиеся без отцов, матерей, сыновей, 

дочерей, внуков, сотни семей, не выполненное до сих пор постановление 

Верховного Совета СССР от 5 марта о мерах по нормализации обста-

новки в регионе до предела возмущают нас. 

Многочисленная национальная армия, созданная в Армении для 

насильственного, с помощью оружия отторжения от Азербайджана, На-

горно-Карабахской автономной области, не выполнение Указа 

Президента страны о разоружении и роспуске этих бандитских формирований, 

не выполнение союзным правительством прямых конституционных обязан-

ностей, что способствует непрекращающемуся вторжению армянских бое-

виков на территорию Азербайджана, эксплуатации насилий, гибели мирных 
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людей, необъективность центральных средств массовой информации, 

предвзято, в угоду армянскому лобби, освещающих происходящие в 

регионе события, также крайне возмущают нас. 

Полностью поддерживая выступление на IV Съезде народных де-

путатов СССР по этому поводу Председателя Верховного Совета 

Азербайджанской СССP Э.М.Кафаровой, заявляем: 

1. Мы решительно отвергаем любые высказывания и шаги, сделанные в 

отношении Нагорно-Карабахской автономной области представителями 

Армении и некоторыми депутатами страны, и считаем это агрессией, грубым 

вмешательством во внутренние дела суверенной Азербайджанской 

Республики, нарушением конституционных норм, рассматриваем все это 

как поправке международных норм. 

2. Учитывая, что в проекте Союзного договора ряд принципиальных 

положений противоречит суверенным актам Азербайджана, и что документ 

этот не соответствует идеи политического объединения республики в 

составе конфедерации, с учетом практически действующего 70 лет 

договора, и что растаптываются суверенные права Азербайджана в 

отношении НКАО, члены Бакинского Городского Совета не считают 

возможным подписание проекта нового союзного договора. 

 

Принято на первой сессии Бакинского городского Совета на-

родных депутатов двадцать первого созыва. 
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БАКЫ ШЯЩЯР СОВЕТИНИН «ДИЛ, МЯДЯНИЙЙЯТ, ЕЛМ ВЯ 
ХАЛГ ТЯЩСИЛИ» КОМИССИЙАСЫНЫН  

1991-ъи   ИЛИН   Ы   ЙАРЫСЫ   ЦЧЦН   ИШ   ПЛАНI  
 
 

Сыра 
№-си 

Ишин мязмуну  Иърачы 
групун  
     Рящбяри 

Иъра 
мцддяти 

Гейд 

 
 
1 

Мцттяфиг республикаларын пайтахт шящяр 
советляринин ейни адлы комиссийаларынын 
иши иля йахындан таныш олмаг вя 
габагъыл тяърцбяни Бакы шящяриндя 
йаймаг мягсядиля комиссийа 
цзвляриндян ибарят кичик груплар 
йаратмаг. 

 
 

А. Рцстямов 

 
 

Вахташыры 

 

 
 

2 

Дилимизин йабанчы, диляуйушмаз 
сюзлярдян тямизлянмяси цчцн орта, орта 
ихтисас, техники пешя, али мяктяб вя Елмляр 
Академийасындан сечилмиш йцксяк 
ихтисаслы мцтяхяссислярдян ибарят «дилчи 
груп» йаратмаг. 

 
 
Щ.Мирзяйев 

 
 
31.03.91 

Щяр рцб 
цчцн 
мялу-
мат 
вермяли 

 
 

3 

Халг Тящсили вя Мядяниййят Назирлийиндя 
али мяктяблярдя, завод вя фабриклярдя 
Азярбайъан дилиня кечилмясини йохла-
маг, нятиъядян асылы олараг аидиyyəti 
olan рящбярляри комиссийанын иъласында 
динлямяк. 

 
 
Щ.Мирзяйев 

 
 

31.03.91 

 

 
 

4 

Китабхана вя клубларын, мусиги мяктябля-
ринин мадди-техники базаларынын вязиййяти-
ни, ишчилярин мядяниййят вя билик 
сявиййясини ашкар етмяк мягсядиля 
мядяниййят идаряси мцфяттишляри иля бирэя 
рейд кечирмяк.  

 
 
Ф.Бякирзадя 

 
 
10.03.91 

 

 
5 

Ващид китаб мядяниййяти йаратмаг вя 
«щябс олунмуш» китабларын сийащысыны 
ашкара чыхармаг.  

 
Ф.Бякирзадя 

 
10.06.91 

 

6 Ушаг китабханаlaрынын техники бядии вя 
щазырлыг сявиййясини йохламаг. 

Ф.Бякирзадя 10.03.91  

 
 
7 

Китабханачы гадынларын иш эцнцнцн га-
нунвериъилийя уйьун сурятдя гысаlдыл-
масы мясялясини щцгуг мясяляляри 
цзря даими комиссийа гаршысында 
галдырмаг. 

 
F. Bəkirzadə 

 
10.04.91 

 

 
 
8 

Бакы шящяри кцчяляриндя тарихи 
шяхсиййятлярин адларыны билдирян лювщялярдя, 
метро стансийаларында онларын шяклини вя 
гыса биографик мялуматын верилмясиня наил 
олмаг.  

 
 
М.Теймуров 

 
 
10.03.91 
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9 

Аспирант, диссертант кадрларынын щазырлыг 
сявиййясини, онлара эюстярилян гайьынын 
вя цмуми чятинликлярин дяряъясини 
мцяййянляшдирмяк мягсяди иля 
сосиоложи тядгигат апармаг.  

 
 

Г.Исайев 

 
 
30.05.91 

 

 
10 

Орта вя техники пешя мяктябляриндя 
компцтерляшмянин сявиййясини юйрянмяк, 
нятиъяни комиссийанын иъласында мцзакиря 
етмяк. 

 
А.Мяммя-
дов 

 
10.04.91 

 

                                     2           3        4        5 

11 Ушаг баьчаларында  санитарийа, 
эиэийена гайдаларына риайят 
сявиййясини, йемяклярин кейфиййятини 
йохламаг. 

Н.Кялянтя-
рова 

 
30.03.91 

 

 
12 

Йцнэцл Сянайе назирлийи гаршысында эцнцн 
тялябиня ъаваб веря биляъяк йени, естетик 
зювгя вя йаша уйьун мяктяб формасынын 
моделляринин щазырланмасы мясялясини 
галдырмаг. 

 
 
Н.Сямядова 

 
 
10.03.91 

 

 
 
13 

Гябул имтащанларында гябул вя 
аппелйасийа комиссийаларынын тяркибиндя 
депутат нцмайяндяляринин иштиракыны тямин 
етмяк мягсяди иля ялагядар тяшкилатларла 
данышыглар апармаг 

 
 
А.Рцстямов 

 
 
10.03.91 

 

 
14 

Орта вя техники пешя мяктябляриндя 
шаэирд кооперативинин, кичик мцяссися вя 
тясяррцфат щесаблы емалатханаларын 
йарадылмасына ямяли кюмяк эюстярмяк, 
бу сащядяки габагъыл тяърцбяни Бакы 
шящяриндя йаймаг.  

 
 
О.Ящмядов 

 
 
Вахташыры 

Щяр рцб 
цчцн 
мялу-
мат 
вермяли 

 
15 

Орта мяктяблярин емалатхана вя лабора-
торийа аваданлыгларынын сийащы цзря 
варлыьыны, эцнцн тялябиня уйьунлуьуну 
йохламаг. 

 

O. Əhmədov 

  

 
 
16 

Даими комиссийанын ишини дцзэцн 
истигамятляндирмяк, бу барядя эениш 
кцтлянин фикир вя тяклифлярини юйрянмяк 
мягсяди иля «Бакы» вя «Баку» 
гязетляри васитясиля халга мцраъият 
етмяк.  

 
А.Рцстямов 
М.Теймуров 

 
Феврал айы 
ярзиндя  

 

 
 
17 

Милли яняняляримизин бярпасы кими Новруз 
байрамы, онун кюкляри, йаранма тарихи    
вя с. щагда телевизийа, радио вя 
мятбуатда эениш мялумат вермяк, 
чохтиражлы китабчалар няшриня щазырлыг 
эюрмяк.  

 
А.Рüстямов 

Щ. Мирзяйев 

 
Феврал-
март 
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18 

«Архивлярдя йашайан икинъи юмцр» рубрикасы 
алтында  телеверилишляри щазырламаьы телерадио 
комитяси гаршысында ъидди мясяля кими 
галдырмаг. 

 
А.Рцстямов 
М.Теймуров 

30.03.91  

 
19 

Театр биналарынын, Ящмядли гясябя-
синдяки консерт залынын тикинтисинин 
тезликля баша чатдырылмасынa nail olmaq 
üçün депутат посту йаратмаг. 

Н.Мярданов 10.03.91  

 
20 

Ядябиййат, инъясянят вя мядяниййят 
идаряляриндя архив материалынын 
сахланмасы вя горунмасы гайдаларыны 
йохламаг. 

 
М.Теймуров 

 
10.03.91 

 

 
21 

«Бакы» вя «Баку» гязетляриндя даими 
комиссийанын ишини ишыгландыран 
материаллары дяръ етмяк.  

А.Рцстямов 
Мятбуат мяркязи 

 
Вахташыры 

 

22 Телевизийада хцсуси «Бакы» каналы 
тяшкил етмяк 

А.Рцстямов
Н.Мярданова 

30.03.91  

Тяртиб етди: 
Ишчи групун цзвляри:   1. А.Рцстямов  4. Н.Кялянтярова 
    2. Щ.Мирзяйев  5. М.Теймуров 
    3. Г.Исайев   6. А.Мяликов 

ЛАЙИЩЯ 

 

БАКЫ ШЯЩЯР СОВЕТИНИН «ДИЛ, МЯДЯНИЙЙЯТ, ЕЛМ  

ВЯ ХАЛГ ТЯЩСИЛИ КОМИССИЙАСЫНЫН 1991-ъи ИЛ ЦЧЦН 

ТЯДБИРЛЯР ПЛАНЫ 

 

Ы. ЦМУМИ ХАРАКТЕРЛИ ТЯДБИРЛЯР 

1. Мцттяфиг республикаларын пайтахт шящярляриндя ейни адлы комис-

сийанын иши иля йахындан таныш олмаг вя габагъыл тяърцбяnи Бакы 

шящяриндя йаймаг мягсяди иля комиссийа цзвляриндян ибарят кичик 

груплар йаратмаг. 

 

ЫЫ. ДИЛ 

2. 1991-ъи илин яввялиндя Азярбайъан дилиня кечмяйян идаря, 

мцяссися, назирлик вя саир иш йерляринин рящбярлярини даими комиссийанын 

иъласларына дявят етмяк.  

3. Телефон данышыг мянтягяляриндя, сервис гуллуг, ящалийя хидмят 

мцяссисяляриндя Азярбайъан дилиня кечилмясини аидиyyəti olan 

рящбярликдян тяляб етмяк.  
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4. Азярбайъан телевизийа вя радио верилишляри комитяси гаршысында 

диктор вя актйорларымызын чыхышларында билярякдян яъняби вя рус дилиндя 

сюз вя ибарялярин ишлядилмясинин гаршысыны алмаг цчцн мясяля галдырмаг. 

Телевизийада «120 дягигя» програмынын йалныз бир каналла верилмясиня, 

диэяр каналда ися Азярбайъан дилиндя буна уйьун програмын тяртибиня 

наил олмаг.  

Бу вя йа диэяр мясялялярин щялли цчцн аидиyyəti olan рящбярлик 

нцмайяндялярини даими комиссийанын нювбяти иъласларындан бириня дявят 

етмяк.  

5. Даими комиссийанын кюмяйи иля дилимизин йабанъы, диляуйушмаз 

сюзлярдян тямизлянмяси цчцн орта, орта ихтисас, техники пешя, али мяктяб 

вя Елмляр Академийасындан сечилмиш йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярдян 

ибарят «дилчи груп» йаратмаг.  

6. Сентйабр айындан етибарян орта мяктяблярин йухары синифляриндя, 

техники пешя, орта ихтисас вя али мяктяблярдя йени ялифбанын юйрянилмяси 

цчцн факултатив дярсляр тяшкил етмяк вя илдя 240 саата гядяр дярс йцкц 

планлашдырмаг.  

7. Шящяр советиня Азярбайъан дилиня кечмякля ялагядар  дахил 

олмуш шикайятлярдян бирини йериндя щялл етмяк цчцн Бакы Шин заводуна 

йанвар айында комиссийа эюндярмяк.  

8. Бакы шящяриня чохсайлы турист вя гонаглар эялдийини нязяря алараг 

Бакы шящяр Советиня «Бярпачы» идарясиня тювсийя олунсун ки, «Шящидляр 

Хийабаны»нда гябир дашларынын цстц Азярбайъан дилиндя кирил вя латын ялиф-

басы иля, щабеля рус дилиндя йазылсын.  

 

ЫЫЫ. МЯДЯНИЙЙЯТ 

1. Техники имканларына эюря эцнцн тялябиня ъаваб вермяйян 

мядяниййят евлярини, клуб вя к/театрлары тяъили сурятдя тямиря вя йа 

реконструксийайа башламаг.  

2. Зювгля тикилмямиш дизайнер, дизайнер мядяниййятиндян узаг 

кооператив обйектляринин, гязет кюшкляринин, кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын сатышыны тяшкил едян кющня  «евъиклярин» ляьви вя йа 

бярпасы цчцн аидиyyəti olan  Иъраиййя Комитяси гаршысында мясяля 

галдырмаг.  
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3. Мядяниййят Назирлийинин эюзцндян узаг дцшмцш 

китабханаларын мадди-техники базаларынын сявиййясини мцяййянляшдирмяк 

мягсяди илдя рейд кечирмяк нятиъяляри мцзакиря едяркян аиди рящбярляри 

дявят етмяк.  

4. Сящня мядяниййятимизи йцксялтмяк, сящнядя халгымызын адят-

яняняляриня уйьун эялмяйян вулгар сюз вя щярякятлярин ишлядилмясинин 

гаршысыны алмаг. Даими комиссийа цзвляри арасындакы мядяниййят 

ишчиляринин тягдим етдийи йаддан чыхмыш, нязяря алынмамыш, эюркямли 

сималарын сийащысыны  Бакы шящяр Совети няздиндя йарадылмыш хцсуси 

комиссийайа тягдим етмяк, онларын адларынын ябядиляшдирилмяси барядя 

тяклиф вермяк.  

5. Китабхана вя клубларын, мусиги мяктябляринин мадди-техники ба-

заларынын, вязиййятини, ишчилярин мядяниййят вя билик сявиййясини ашкар 

етмяк мягсяди иля мядяниййят идаряси мцфяттишляри иля бирэя рейд 

кечирмяк, нятиъяни даими комиссийанын иъласында мцзакиря етмяк.  

6. Мусабяйов, Эцняшли, Ящмядли гясябяляриндя ящалинин асудя 

вахтынын сямяряли кечирмяси цчцн мядяниййят оъагларынын тикилмясини 

Бакы шящяр совети гаршысында ваъиб мясяля кими галдырмаг.  

7.  Бакы шящяри яразисиндя йени китабхана, клуб архив вя мусиги 

мяктябляринин автоном шякилдя тикилмясиня чалышмаг.  

8. Китабханаларда ясасян гадынларын ишлядийини нязяря алараг га-

нунвериъилик актлары ясасында онларын иш эцнцнц гысалтмаг.  

9. Щазырда китабханаларын яксяриййятинин мяркязляшдирилмиш шякилдя 

ишлядийини вя бу принсипин юзцнц доьрултмадыьыны нязяря алыб кичик китаб-

ханалара сярбястлик вермяк.  

10. Бакы шящяринин кцчяляриндя тарихи шяхсиййятлярин адларыны билдирян 

лювщялярдя, метро стансийаларында онларын шяклини вя гыса библиографик мя-

лумат вермяк. «Бакы реклам Идаряси»нин рящбярлярини мцнтязям олараг 

даими комиссийанын иъласына дявят етмяк.  

11.  Азярбайъан халгынын адят-янянялярини бярпа етмяк, Бакы 

шящяринин тарихини, мядяниййят вя етнографийасыны, яввялляр бу шящярдя 

йашамыш шяхсиййятлярин кечдийи щяйат йолуну юйрянмяк мягсядиля 

Елмляр Академийасынын тарих институту иля бирэя хцсуси китабча 

щазырламаг. 
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12. Иттифагда, дцнйанын диэяр юлкяляриндя йашайан Бакы шящяриндян 

эетмиш сойдашларымызын адларынын мцяййянляшдирилмясини вя онлары «Бакы 

шящяр вятяндашы» саймаг мясялясини «Иътимаи асайишин горунмасы, 

миллятлярарасы мцнасибятляр вя инсан щцгуглары» вя «Хариъи юлкялярля 

ялагяляр» цзря даими комиссийалар гаршысында галдырмаг.  

13.  Ад, фамилийаларын 

       

ЫВ. ЕЛМ 

1. Намизядлик минимумларынын щансы йолла верилдийини ашкар етмяк 

мягсяди иля институтларда аноним сорьу апармаг.  

2. Илляр бойу диссертасийа мцдафия едя билмяйянлярин, намизядлик 

дяряъясиндян йухарыйа йцксялмяйянлярин тяркиби иля марагланмаг, 

бунун сябяблярини арашдырмаг, лазым эялдикдя онлара ямяли кюмяк 

эюстярмяк.  

3. Даими комиссийанын цзвляриндян тяшкил едилмиш групун кюмяйи иля 

орта, орта ихтисас, техники пешя вя али мяктяблярдя компцтерляшмянин 

сявиййясини йохламаг, нятиъясини даими комиссийанын иъласына тягдим 

етмяк. 

 

В. ХАЛГ ТЯЩСИЛИ 

1. Ушаг баьчаларынын санитарийа, эиэийена гайдаларына  риайятинин 

сявиййясини вя йемяклярин кейфиййятини йохламаг, базадан айрылмыш 

ярзаг мящсулларынын аидиййаты цзря сярф олунмасыны мцяййянляшдирмяк.  

2. «Ушаг, мяктяб вя тялябя гидасы» трестинин директоруну «1991-ъи 

илдя мяктяблярин ясаслы тямири» цзря Бакы Совети Иъраиййя Комитясинин 

сядр мцавинини даими комиссийанын иъласына дявят етмяк.  

3. Медала намизядлярин сахта сечилмядийини мцяййянляшдирмяк 

мягсяди иля бурахылыш имтащанларындан габаг ялачы шаэирдлярля 

мцтяхяссисляр дявят етмяк шярти иля депутат эюрцшц вя бурахылыш 

синифляринин шаэирдляри арасында сорьу кечирмяк.  

4. Йцнэцл сянайе Назирлийи гаршысында эцнцн тялябляриня ъаваб 

веря биляъяк йени, естетик зювгя уйьун мяктяб формасынын моделляринин 

щазырланмасы мясялясини галдырмаг.  
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5. Бакы шящяринин бцтцн районларында йерляшян мяктябляр йарарлат-

маг нюгтейи-нязяриндян тямиря вя реконструксийайа ещтийаъы олан 

мяктябляр щагда мялумат алмаг мягсядиля Бакы шящяр Халг Тящсили 

шюбясинин ряисини даими комиссийанын иъласына дявят етмяк.  

6. Орта мяктяб директорларынын тяйин олунма цсулуну ляьв етмяк. 

Сечки щцгугуну бярпа етмякля йанашы сечкидя валидейн шурасынын, 

мцяллим щейятинин, депутат нцмайяндяляринин, база мцяссисяси вя 

иътимаи тяшкилат нцмайяндяляринин иштиракыны тямин етмяк.  

7. Халг Тящсили Назирлийи гаршысында вясадят галдырылсын ки, орта мяк-

тяб вя ушаг баьчаларынын мцяллим, тярбийячи щейяти цчцн аттестасийа 

кечирилсин. Аттестасийа комиссийасына ихтисаслы мцтяхяссисляр, иътимаи 

тяшкилатларын мяктябдян кянар нцмайяндяляри ъялб олунсун. Ямяк 

щаггы комиссийанын нятиъясиня ясасян дяряъяляр цзря верилсин.  

8. Орта вя техники, пешя, али вя орта ихтисас мяктябляринин 

емалатханаларынын техники щазырлыг сявиййясини, ямяк дярсляринин 

кейфиййятини, сийащы цзря аваданлыьын варлыьыны йохламаг. Щаmи 

тяшкилатларын тящсил органларына эюстярдийи кюмяйин дяряъясини тяйин 

етмяк, лазым эялдикдя рящбярлярини аиди мяктяб директору иля бирэя даими 

комиссийанын иъласына дявят етмяк.  

9. Гябул имтащанларына гейри-обйектив щалларын гаршысыны алмаг, 

ядаляти бярпа етмяк мягсяди иля гябул аппеллйасийа комиссийаларында 

депутат нцмайяндяляринин иштиракы иля тямин етмяк.  

10. Али мяктяб мцяллимляринин орта мяктяблярдя дярс 

апарылмасынын, али мяктяблярдя орта мяктябин истедадлы шаэирдляр цчцн 

хцсуси групларын тяшкил едилмясиня орта мяктябляри щимайяйя 

эютцрцлмясиня наил олмаг.  

11. Техники пешя мяктябляриндя мцщяндис-мцяллим щейятинин вя 

шаэирдлярин мадди имканларыны артырмаг мягсяди иля шаэирд кооператив-

ляринин кичик мцяссися вя тясяррцфат щесаблы емалатханаларын 

йарадылмасына ямяли кюмяк эюстярмяк район Иъраиййя комитясиня 

тапшырмаг.  

12. 1991-ъи илдян башлайараг цч ил ярзиндя техники пешя 

мяктябляринin мярщяляляр цзря тясяррцфат щесабына кечмясиня чалышмаг.  
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13. Орта вя техники пешя мяктяблярини мцяллим вя шаэирд коллективи-

нин мяналы истиращятини тяшкил етмяк, дяниз кянарында мяктяблярин  юз 

вясаити щесабына «Саьламлыг зоналары» йаратмаг цчцн торпаг 

сащяляринin айрылмасы щагда Бакы шящяр Совети гаршысында мясяля 

галдырмаг.  

14. Пешя мяктяблярини ихтисаса аз да олса, йийялянмиш шаэирдлярини 

истещсалат тялими вахты Бакы шящяриндя абадлыг вя рестоврасийа ишиня ъялб 

етмяк.  

 

Комиссийа цзвляринин тяклифляриня ясасян «Ишчи груп» 

тяряфиндян  щазырланмышдыр.  

Ишчи групун цзвляри:  

1. Агшин Rцстямов 

2. Щясян Мирзяйев 

3. Гянимят Исайев 

4. Наня Кялянтярова 

5. Маариф Теймуров 

6. Акиф Мяликов 
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ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫ 

 

Республикамызда сечкилярин икинъи дювряси баша чатмышдыр. Чох 

эярэин сийаси мцбаризя шяраитиндя кечян сечкилярдя институтумузун бир 

нечя ямякдашы иштирак едирди. Онлардан цч няфяри – Азярбайъан ССР 

ЕА-нын мцхбир цзвц, профессорлардан Асланов Сяrвяр, Гурбанов Афат вя 

профессор Язимов Щаъыбаба Азярбайъан ССР Али Советиня, профессор 

Зейналов Ибращим, Мирзяйев Щясян Бакы шящяр Советиня, досент 

Мещмандарова Нязиря район советиня депутат сечилмишляр. 

Щеч шцбщя йохдур ки, йашадыьымыз мцряккяб вя зиддиййятли тарихи 

дюврдя ъясарятли, эениш тарихи вя сийаси савада, щабеля бюйцк тяшкилатчылыг 

габилиййятиня малик халгымызын вякилляри хош эяляъяк наминя бюйцк ишляр 

эюрмяк щявяси иля йашайыб фяалиййят эюстяряъяк, онлара эюстярилян бюйцк 

етимады шяряфля доьрулдаъаглар.  

Депутат сечилмяляри мцнасибятиля онлары чохминли коллективимиз адын-

дан тябрик едир вя бу йолда йени зирвяляр диляйирик.  

 

«Эянъ Мцяллим» гязети,  

9 феврал, 1991, № 3 (877) 
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                                                 Bakı  şəhər  sovetinin   deputatı 

                                                      (50-ci dairə)  Həsən  İbrahim  

oğlu 

                                                      Mirzəyevin deputat seçildiyi 

gündən  

                                                   иndiyədək   gördüyü   işlərin  

qısa 

 

HESABATI 

 

Kommunal   təsərrüfatı,   tikinti   və   abadlıq   işləri   üzrə 

 

1. Vorovski qəsəbəsində − Sovet ordusunun 40 illiyi, 2-ci və 5-ci 

Binəqədi döngələrinin arasında 40-il bundan qabaq (1952-ci ildən) 

abadlaşdırılması nəzərdə tutulan, sonra da zibilxanaya çevrilən boş 

sahəni təmizlətdirmiş və onun yerində böyük bir uşaq mеydançası 

(parkı) saldırmağa nail olmuşam. Parkın salınmasında Binəqədi rayonun 

nəzdində olan tikinti və abadlaşdırma ilə məşğul olan təşkilatların 

hamısı (8 təşkilat) bu işə cəlb etmiş, rayon rəhbərlərindən Nadir 

Əhmədovun, Ələsgər Hüseynovun, Nazim Səmədovun yaxından 

köməkliyi ilə 3 ilə görüləsi işləri bir il müddətində, əsasən, başa vurmu-

şuq. Park istifadəyə verilmişdir. 

Yalnız ətrafın asfaltlanması qalmışdır ki, bu da yaxın vaxtlarda 

başa çatdırılmışdır. 

2. Deputat seçildiyim ərazidə - 68 və 69 №-li ATS həyətində 

1991-ci ilin axırıncı rübündə qazılmış yerlərə asfalt salınması, ATS-in 

padvalına axan suların kəsilməsi üçün təşəbbüs göstərmiş və rayon icra 

hakimiyyətinin müavini Səməd Nazimin köməkliyi ilə bu işin başa 

çatmasına nail olmuşam. 

3. Deputat seçildiyim ərazidə - ATS-in yanındakı 9 mərtəbəli 

yaşayış binalarının, uşaq bağçasının həyətində yerləşən, 20 metr 

dərinliyi, 15 metr diametri olub içi su ilə doldurulan, insan həyatı üçün 
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böyük təhlükə yaradan, suyun qoxusu ətrafı götürən baseyninin üstünü 

bağlatdırmaq üçün təşəbbüs qaldırmış, neçə illərdən bəri buranı yarımçıq 

qoyub getmiş təşkilatı tapmış, icra hakimiyyətinin müavini Səmədov 

Nazimin köməkliyi və mənim nəzarətim ilə baseyninin iylənmiş suyu 

çəkdirilmiş, üstü isə əsasən örtdürülmüşdür. Bir sözlə təhlükə, əsasən, 

aradan qaldırılmış və ətrafın ekologiyası qismən yaxşılaşdırılmışdır. 

4. Xarici Dillər İnstitutunun Dərnəgüldəki yataqxanasında yaşayan 

tələbələrin və həmin ərazidə olan bəzi sakinlərin müraciəti ilə 

yataqxanadan magistrala çıxan 100 metr uzunluğu, 8-10 metr eni olan 

və bərbad hala salınan yolun asfaltlanması üçün rayon təşkilatı 

qarşısında məsələ qaldırmış, rayon icraiyyə komitəsinin sədri Nadir 

Əhmədovun, müavinlərindən Nazim Səmədov və Arif Qaraşovun 

köməkliyi ilə həmin sahə asfaltlanıb və camaatın gediş-gəliş işi 

yaxşılaşmışdır. 

 

Ekologiya və sanitariya işləri üzrə 

 

1. Hər 15 gündən bir bəzən tək, bəzən də rayon icra hakiminin 

müavini Nazim Səmədov, Qəsəbə sovetinin sədri Bayram Mustafayev 

və onun müavini Əziz Cabbarovla Vorovski qəsəbəsini və xutoru 

gəzmiş, buraların təmiz saxlanıb-saxlanmadığını yoxlamış, təmizlik 

işlərinə baxan digər əlaqədar təşkilatlara gedib onların rəhbərləri ilə 

ciddi söhbətlər aparmış və bi işdə az da olsa müəyyən irəliləyişə nail 

olmuşuq. Lakin bu sahədə şəhərdə, o cümlədən Binəqədi rayonunda 

işlər çox pis vəziyyətdədir. Bu məsələ ilə bağlı Bakı şəhər İcra 

hakimiyyəti məsələ müzakirə etməli və konstruktiv təkliflər irəli 

sürülməlidir. Əgər belə gedərsə şəhərin ekologiyası dəhşətli vəziyyətə 

düşə bilər. 

2. Binəqədi rayonunda yollara axan təmiz və kanalizasiya 

sularının kəsilməsi üçün əlaqədar təşkilatlarla Rayon icra hakimiyyəti, 

Bakkanalizasiya və Bakvodaprovun  Binəqədi bölmə rəhbərləri ilə ( 
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Hatəm və Azərlə ) söhbət etmiş və bu söhbətlə müəyyən dərəcədə 

müsbət nəticələr vermişdir. 

 

Seçicilərin ərzaq məhsulları ilə təmin olunması məsələsi üzrə 

 

1. Seçici ilk gündən seçicilərin ərzaq məhsulları ilə təmin edilib 

edilməməsini daim nəzarətdə saxlamış, bu məsələ ilə bağlı rayon 

rəhbərləri ilə (rayon icraiyyə komitəsinin sədri və katib vəzifəsində 

işləmiş Nadir Əhmədovun, rayon icra hakimiyyətinin sədri Ələsgər 

Hüseynovla, müavin Cahangirlə, qəsəbə sovetinin sədri Bayram 

Mustafayevlə, rayon ticarət idarəsinin rəisi Şamillə və b.) daim əlaqə 

saxlamış, 50, 51, 28 №-li ərzaq mağaza müdirləri ilə söhbətlər aparmış, 

seçicilərin ərzaq məhsulları ilə vaxtı-vaxtında təmin olunması işinə 

müəyyən qədər kömək etmişəm. 

2. 30 №-li məktəb kollektivinin mənə müraciəti ilə bağlı olaraq 

rayonun bəzi rəhbərləri ilə ( Rayon İcraiyyə komitəsinin sədri olan Nadir 

Əhmədov, ticarət üzrə müavin Cahangir və digər əlaqədar yoldaşlarla ) 

söhbət aparmış; 1991-ci ilin I rübündə normadan əlavə məktəbin 

əməkdaşlarına 100kq yağ, 200 kq qənd və xeyli vermişel verilməsinə 

nail olmuşam. 

 

Ərizə və şikayətlər üzrə 

 

1. 1991-ci ildə qaçqın ailələrindən bir qismi Bakıdan çıxarılıb ermə-

nilərdən boşaldılmış kəndlərə göndərilən zaman 8-ci mikrorayonda  №-li 

binanın 34-cü mənzilində yaşayan qaçqınlar mənə müraciət edib dedilər 

ki, 1 №-li JEK-in işçiləri və milis işçiləri bizi evdən zorla, döyə-döyə 

çıxardıb ev əşyalarını da bayıra atıblar. Bununla əlaqədar hadisə yerinə 

getdikdən sonra rayonun rəhbər yoldaşları ilə görüşdüm, JEK-in işçiləri 

ilə kəskin söhbətlərimiz  oldu. Rayon İcraiyyə komitəsinin müavini 

Səmədov Nazimlə gecə saat 100 qədər bu işlə məşğul olduq və iş 

nizama salındı. 
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2. İki dəfə qaçqın düşən, Xutorda yaşayan, Binəqədi rayonunda 

işləyən Yusif müəllim dissertasiya müzakirəsində çətinliklərlə bağlı işinə, 

Binəqədi rayonun qaçqınlar cəmiyyətinin sədrinin evinə telefon 

çəkilməsi işinə əlaqədar təşkilatlar vasitəsilə kömək etmişəm. 

3. 1991-ci ildə Xutorda yaşayan seçicilərdən bir qismi həmin 

ərazidə yerləşən tərəvəz mağazasının müdirindən narazı olduqlarını 

bildirdikdə mən ayrı-ayrı vaxtlarda 3 dəfə həmin mağaza işçiləri ilə ciddi 

söhbətlər aparmışam.  

 

Daimi komissiyada və sessiyalarda iştirakım və fəaliyyətim 

 

1. Dil, elm, mədəniyyət və xalq təhsili komissiyası yığıncaqlarının 

əksəriyyətində konkret təkliflərlə çıxış etmişəm ( protokollarda var ). 

2. Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsində işlənməsi ilə bağlı 

olaraq 1991-ci ilin ayrı-ayrı vaxtlarında Binəqədi, Səbail – Nəsimi rayon 

icraiyyə komitələrində olmuş, rəhbər yoldaşlarla söhbətlər aparmış, Bakı 

şəhər İcra Hakimiyyətinin ümumi şöbəsində üzvlərlə birlikdə bu məsələ 

ilə bağlı yoxlama aparmışam. 

3. 1991-ci ilin fevral ayında «Deputat komissiyasının anketi»ni 

hazırlayanlardan biri olmuş və bu anket 18 fevral 1991-ci ildə «Bakı» 

qəzetində çap oluнmuşdur. 

4. Milli adət-ənənələrimizi gücləndirmək və Novruz bayramına 

hazırlıqla əlaqədar  1991-ci ilin fevral-mart aylarında Binəqədi rayon 

xalq təhsili şöbəsində əlaqədar yoldaşlarla söhbət aparmışam. 

5. XXI çağırış Bakı şəhər Sovetinin  I və II sessiyalarında konkret 

təkliflərlə çıxış etmişəm. ( II sessiyada söz verilməyib ) 

a)  28 dekabr 1990-cı ildə I sessiyada Qarabağ məsələsi və İttifaq 

müqaviləsinə qoşulmamaq üçün sessiya adından bəyannamə yazmış, 

bu sessiyada qəbul edilmiş və 31 dekabr 1990-cı ildə bəyannamənin 

mətni « Bakı » və « Baku » qəzetlərində dərc olunmuşdur. 
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b) Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi vəziyyətini müzakirə etmək üçün 

məsələ qaldırmış və bunun gələcək sessiyada müzakirə olunması  

nəzərdə tutulmuşdur. 

d)  Deputatlar içərisində « məsləhətçilər » qrupu yaratmaq 

məsələsini qaldırmış və bu qrup da yaradılmışdır. 

 

Siyasi hadisələrdə iştirakım 

 

1. Azərbaycanın dövlət suverenliyi ilə bağlı 29 avqust 1991-ci ildə 

Azərbaycan ali Sovetinin sessiyasına teleqram yolu ilə təkliflərimi 

göndərmişəm. 

2. Qarabağı Azərbaycandan ayırmağa can atanlara, o cümlədən 

Staravoytovaya 12 mart 1992-ci ildə «Vətən səsi» qəzetində layiqli 

cavab verməyə çalışmışam və s. 

 

 

Bakı şəhər 50-ci dairəsinin deputatı:                    prof. 

H.İ.MIRZƏYEV 

24 mart 1992-ci 

il. 
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AZƏRBAYCAN SSR XALQ DEPUTATLARINA  

SEÇKILƏR - 1990 
 

Azərbaycan SSR Xalq deputatları seçkiləri üzrə S.Lazo 

adına 18 №-li  seçki   dairəsi ərazisində     yaşayan seçici 

fəallarının /bir  qrupunun/  30  oktyabr 1990-cı ildə 

keçirilmiş yığıncağının  
 

P R O T O K O L U 
 

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏ: 16 dekabr 1990-cı il tarixdə keçiriləcək 

seçkilərdə Azərbaycan  SSR Xalq deputatlığına namizəd irəli sürmək 

üçün təşəbbüs qaldırmaq və təşəbbüs qrupu  yaratmaq. 

SƏDR: QAZIYEV YUSİF XIDIR oğlu 

KATİB: HƏSƏNOV VAQİF SƏMƏD oğlu 

İŞTİRAK EDİR: 25 seçici. 

EŞİDİLDİ: İclasın sədri Y.X.Qazıyev çıxış edərək göstərdi ki, yoldaşlar, 

Azərbaycan xalqının bu ağır anlarında biz obyektiv, prinsipial, qabiliyyətli, 

savadlı, həyat hadisələrindən yaxşı başı çıxan adamları  parlamentlərimizə, 

xüsusən ali sovetə nümayəndə göstərməliyik. Ona görə də bugünkü 

yığıncağımızda təşəbbüs qaldırmaq haqqında müəyyən bir qərara 

gəlməliyik. Kimin bu haqda fikri var? 
Quliyev Saday, Həsənov Vilayət, İbrahimov Rəşid, Abdullayev Arif, 

Məmişov Xanlar və başqaları çıxış edib göstərdilər ki, belə bir təşəbbüs 

diqqətə layiqdir. Biz təşəbbüs qrupu yaratmalı, dairə seçki 

komissiyasından və rayon icraiyyə komitəsindən xahiş etməliyik ki, bizim 

bu təşəbbüsümüzə kömək göstərsin. 

Bundan sonra təklif olundu ki, Həsənov Vaqif Səməd oğlu, Həsənov 

Vilayət Səməd oğlu, İbrahimov Rəşid Niftalı oğlu, Quliyev Gəray Müseyib 

oğlu, Əliyev Məmmədəli Bəhlul oğlu, Abdullayev Eldar İsmayıl oğlu, 

Məmmədov İsrail Musa oğlu, Məmmədov Dilqəm Həsən oğlu təşəbbüs 

qrupuna üzvləri seçilsin. 

QƏRAR:  

1. S. Lazo adına 18 №-li seçki dairəsində yaşayan seçicilər 

Azərbaycan SSR Xalq deputatlığına namizəd göstərmək üçün təşəbbüs 

qaldırsın. 

2. Həsənov Vilayət Səməd oğlu, İbrahimov Rəşid Niftalı oğlu, Quliyev Gə-

ray Müseyib oğlu, Əliyev Məmmədəli Bəhlul oğlu, Abdullayev Eldar İsmayıl oğlu, 
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Məmmədov İsrayıl Musa oğlu, Məmmədov Dilqəm Həsən oğlu təşəbbüs 

qrupuna daxil edilsinlər. 
3. Təşəbbüs qrupu Azərbaycan SSR Xalq deputatları seçkiləri 

haqqında qanunun 9 və 33-cü maddələrini əsas tutub seçki komissiyasına 

ərizə ilə müraciət etsin. 
 

SƏDR:                                                                            Y.X. 

QAZIYEV 
KATİB:                                                                          V.S. 

HƏSƏNOV. 

                30 oktyabr 1990-
cı il. 

 

Vətəndaş Qazıyev Y.X. və Həsənov V.S. imzalarını təsdiq edirəm. 

Qəsəbə Sovetinin Sədri Mustafayev.  
Azərbaycan  SSR  Xalq  deputatları   seçkiləri 

üzrə  Sergey  Lazo  adına 18 №-li  dairə  seçki 

komissiyasına həmin dairə ərazisində yaşayan 

seçicilərin  təşəbbüs  qrupu  tərəfindən 

 
Ə   R   İ   Z   Ə 

          
Biz, aşağıda imza edənlər, « Azərbaycan SSR Xalq deputatları 

seçkiləri haqqında qanun »un 9 və 33-cü bəndlərinin verdiyi imkandan 

istifadə edərək deputatlığa namizəd göstərmək istəyirik. Həmin 

qanunun sizə verdiyi səlahiyyətə uyğun olaraq / 23-cü maddə / xalq 

deputatları Soveti və ya onların rəyasət heyəti ilə razılaşıb öz 

təşəbbüsünüzlə yaşayış yerində seçicilərin yığıncağını təşkil etməyinizi 

xahiş edirik. 

 
Sıra  

№-si 

Familiyası, adı,  
atasının adı. 

Ev ünvanı Təvəllüdü və pasport  

№-si 

İmza 

1. Həsənov Vilayət  

Səməd oğlu 
XX qurultay küç. 30 1961,  V- JQ     

732958. 
 

2. İbrahimov Rəşid  

Niftalı oğlu 

Xutor, 
S.Bəhlulzadə 
 32. 

1958, XIV-JQ   
555744. 

 

3. Quliyev Gəray  

Müseyib oğlu 

Xutor, 15-ci cərgə  
121. 

1949,  I-JQ        
575709. 

 

4. Əliyev Məhəm- 

ədəli Bəhlul oğlu 

Xutor,1-ci cərgə, 

1-ci döngə, 60. 

1942,  V-SL       
602622. 
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5. Abdullayev Eldar  

İsmayıl oğlu 
Vorovski, Bakı küç.  
12. 

1948,  XI-JQ     
678350. 

 

6. Məmmədov İsrail  

Musa oğlu 

Xutor,1-ci cərgə, 

1-ci döngə, 50. 

1966,  IX-IIS      
603301. 

 

7. Məmişov Dilqəm  

Həsən oğlu 

Xutor, 
S.Bəhlulzadə,  
1-ci döngə, 25 

1959,  I-SL         
647048. 

 

 
31 oktyabr  1990-cı il. 
Aldım 31/X – 90   M. İ. Səmədov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azərbaycan  SSR  xalq  deputatları 

seçkiləri 

üzrə S.Lazo adına 18 №-li seçki dairəsi  

üzrə 

30  oktyabr 1990-cı  ildə  seçici  

fəallarının 

keçirdiyi    yığıncaqda    iştirak   

edənlərin 

 

S I Y A H I S I 

 

1. Qazıyev Yusif Xıdır oğlu, Xutor qəsəbəsi, 13-cü sıra, ev 38. 

2. Mirzəyeva Gülüzar Kamil qızı, Xutor qəsəbəsi, 15-ci sıra, № 

119 

3. Kuluyeva Ayidə Amil qızı, Xutor, 15-ci cərgə, ev № 123 

4. Məmişov Dilqəm Həsən oğlu, Xutor qəsəbəsi, S. Bəhlulzadə 

küç. 1-ci döngə, ev 25 
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5. Məmişov Xanlar Həsən oğlu, Xutor qəsəbəsi, S.Bəhlulzadə 

küç. 1-ci döngə, ev 25 

6. İbrahimov Rəşid Niftalı oğlu, Xutor qəs. S.Bəhlulzadə küç.32 

7. İbrahimov Niftalı Seftan oğlu, Xutor qəs. S.Bəhlulzadə küç.32 

8. İbrahimov Mobil Niftalı oğlu, Xutor qəs. S.Bəhlulzadə küç.32 

9. Mikayılova Vəfa Mayıl qızı, Xutor qəs. Bəhlulzadə küç.32 

10. Məmmədov İsrail Musa oğlu, Xutor qəs.1c. 1k. ev 50 

11. Qədirov Məhərrəm Qara oğlu, Xutor qəs. ev 3a , c 11. 

12. Mehdiyev Mübariz Tanırverdi oğlu, Xutor qəs. ev 13, c 1. 

13. Quliyev Ələsgər Allahverdi oğlu, Xutor qəs. ev 5, cər. 12 

14. Mehdiyeva Rəsmiyyə Tanırverdi qızı, Xutor qəs. ev 13. 

15. Əliyev Məmmədəli Bəhlul oğlu, Xutor qəs. I c.1 s. ev 60 

16. Təhməzov Qurban İbrahim oğlu, Xutor qəs. I c. ev 147  

17. Təhməzov Bayram İbrahim oğlu, Xutor qəs. III c. ev 29 

18. Cəfərov İdris Bəşir oğlu, Xutor qəs. I c. I d. 36 

19. Hətəmov İdris Məhəmməd oğlu, Xutor qəs. I c. I d. 41 

20. Alıyev Yunis Əli oğlu, Xutor qəs. I c. I d. 25 

21. Həsənova Sürəyya Allahverən qızı, Vorovski XX qur. ev № 30 

22. Abdullayev Eldar İsmayıl oğlu, Vorovski, Bakı küçəsi 12. 

23. Abdullayev Elbrus İsmayıl oğlu, Vorovski, Bakı küçəsi 12. 

24. Mirzəyev Həsənağa Səttar oğlu, Bakı küç. 2 

25. Mirzəyev Elşən Həsənağa oğlu, Bakı küç. 2 
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S. Lazo adına 18 №-li dairə seçki komissiyasının 

                       01   noyabr   1990-cı   il   tarixli   iclasının 

 

P R O T O K O L U  

 

İclas 01 noyabr 1990-cı il saat 18-30-da keçirildi. 

Komissiya  üzvlərinin  sayı  –  9 nəfər 

İclasda    iştirak    edirdi   –  9     nəfər 

SƏDR : Səmədov Mahir İsmayıl oğlu 

KATİB :  Əhmədov  Fazil  Məmmədbağır   oğlu 

GÜNDƏLİKDƏKİ MƏSƏLƏ: S.Lazo adına 18 №-li Kirov seçki 

dairəsi 

ərazisində  yaşayan seçicilərin fəallarının 

seçki qanununun 9 və 33-cü maddələrinə  

uyğun  olaraq   Azərbaycan   SSR    Xalq  

deputatlığına   namizəd irəli sürmək üçün  

dairə  seçki    komissiyasından    yığıncaq 

keçirmək   təşəbbüsü  göstərmək   barədə 

31 oktyabr 1990-cı  il  tarixli yazılı müra- 

              ciətinə baxılması. 

 

EŞİDİLDİ: Dairə seçki komissiyasının sədri Səmədov Mahir İsmayıl 

oğlu çıxış edərək komissiya üzvlərinə bildirdi ki, dairə ərazisində 

yaşayan seçicilərin təşəbbüs qrupu, dairə seçki komissiyasına yazılı 

surətdə müraciət edərək Azərbaycan SSR Xalq deputatlığına namizəd 

irəli sürmək üçün rayon soveti ilə razılıq əsasında yığıncaq keçirmək 

təşəbbüsü göstərməyi dairə seçki komissiyasından xahiş etmişlər. Bu 

məsələ barədə dairə seçki komissiyası rayon sovetinə müraciət etmiş, 

rayon soveti seçicilərin xahişini, dairə seçki komissiyasının müraciətini 

nəzərə alaraq razılıq vermişdir. 
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EŞİDİLDİ: Dairə seçki komissiyasının sədr müavini Hacıyev Əli 

Zeynalabdin oğlu öz çıxışında seçicilərin müraciətini nəzərə alaraq 

yığıncağın keçirilməsi üçün dairə seçki komissiyasına təşəbbüs 

göstərməyi təklif etdi. Təklif səsə qoyuldu. Dairə seçki komissiyasının 

bütün üzvləri bu təklifə tərəfdar çıxdılar. 

EŞİDİLDİ: Dairə seçki komissiyasının üzvü Qocayev Əvəz İlyas 

oğlu öz çıxışında həmin yığıncağı 5 noyabr 1990-cı il tarixdə saat 18-30-

da, 246 №-li orta məktəbin akt zalında / dairə ərazisinə daxil olan 6-cı 

mikrorayon/ keçirməyi və burada seçicilərə məlumat verməyi təklif etdi. 

Təklif səsə qoyuldu. Dairə seçki komissiyasının bütün üzvləri həmin 

təklifə tərəfdar çıxdılar. 

Dairə seçki komissiyası yuxarıda təkliflərin müzakirəsinin 

nəticələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. S.Lazo adına 18 №-li dairə seçki komissiyası seçki qanununun 

9 və 33-cü maddələrinə uyğun olaraq dairə ərazisində yaşayan 

seçicilərin Azərbaycan SSR Xalq deputatlığına namizəd irəli sürmək 

barədə xahişini, rayon sovetinin razılığını nəzərə alıb yığıncaq keçirsin. 

2. Yığıncaq 5 noyabr 1990-cı il tarixdə saat 18-30-da dairə 

ərazisindəki 246  №-li orta məktəbin / 6-cı mikrorayon / akt zalında 

keçirilsin. 

3. Yığıncağın vaxtı və yeri barədə seçicilərə məlumat verilsin. 

 

İCLASIN  SƏDRİ :                                                SƏMƏDOV M.İ 

İCLASIN KATİBİ:                                                ƏHMƏDOV F.M 

 

01 noyabr 1990-cı il. 
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Azərbaycan  SSR  Xalq  deputatları 

seçkiləri  üzrə Kirov rayonu Sergey 

Lazo adına  18 №-li seçki dairəsinin 

dairə   seçki   komissiyasına 

 

1927-ci  ildə   anadan  olmuş,  ali  təhsilli,  

azərbaycanlı, 

Sov.İKP üzvü, əmək veteranı,  SSRİ ali məktəb  

əlaçısı, 

V. İ. Lenin  adına  APİ-nin  kafedra  müdiri,   

filologiya  

elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR 

Qaçqınlar 

cəmiyyəti  ağsaqqallar  şurasının  üzvü, Bakı şəhər 

xalq 

deputatları  sovetinin  deputatı, Vorovski  

qəsəbəsi  5-ci 

Binəqədi  döngəsi  1 №-li  evdə yaşayan Həsən 

İbrahim  

oğlu Mirzəyevdən 

 

Ə  R  I  Z  Ə 

 

Sergey Lazo adına 18 №-li seçki dairəsi üzrə Azərbaycan SSR 

Xalq deputatlığına seçilmək üçün səsə qoyulmağa razı olduğumu bildirir 

və məni qeydə almağınızı xahiş edirəm. 

 

İmza :                                            / H.İ. MIRZƏYEV / 

 

5 noyabr 1990-cı il. 
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Sergey  Lazo  adına 18 №-li seçki dairəsi  

seçicilərinin  

yaşayış yerindən Azərbaycan SSR Xalq 

deputatlığına 

namizəd  seçilməsi  üzrə  5  noyabr  1990-cı  il  

tarixdə  

keçirilmiş     yığıncağın 

  

P R O T O K O L U 

 

                                                           6-cı    mikrorayon,   dairə   

seçki  

komissiyasının yerləşdiyi 246№-li 

                                       məktəbin   akt   zalı 

 

Yığıncağın gündəliyi: S.Lazo adına 18 №-li seçki dairəsi seçicilərinin 

yaşayış yerindən Azərbaycan SSR xalq deputatlığına namizədlərin 

göstərilməsi. 

Yığıncağın gedişi : Yığıncağı 5 noyabr 1990-cı il saat 19-00-da Bakı 

şəhər Kirov rayon 246 №-li orta məktəbin akt zalında S.Lazo adına 18 

№-li dairə seçki komissiyasının sədri Səmədov Mahir İsmayıl oğlu açdı. 

O, yığıncağa toplaşanlara məlumat verərək göstərdi ki, dairə ərazisində 

yaşayan seçicilərin bir qrupu /təşəbbüs qrupu/ Azərbaycan SSR xalq 

deputatlığına namizədlərin göstərilməsinə dair qanunun 9 və 33-cü 

maddələrinə uyğun olaraq dairə seçki komissiyasından yığıncağı 

keçirmək üçün təşəbbüs göstərməyi /yazılı surətdə/ xahiş etmişlər. Dairə 

seçki komissiyası rayon xalq deputatları soveti ilə məsləhətləşib 

razılaşdıqdan sonra seçicilərin yığıncaq keçirməsini lazım bilmiş və bu 

haqda noyabr ayının birində seçicilərin təşəbbüs qrupuna məlumat 

vermişdir. Elə həmin gün və ondan sonrakı günlərdə dairə seçki 

komissiyası seçicilərin təşəbbüs qrupu ilə birlikdə seçki dairəsi 

ərazisində - 6-cı  mikrorayon, Xutor, Vorovski qəsəbəsi, Fabrisisus 
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küçəsi və başqa bir neçə yerdə yığıncağın yeri, vaxtı və gündəliyi 

haqqında elanlar vermişdir. Yığıncağın təlimata uyğun şəkildə keçirilməsi 

üçün, gördüyünüz kimi, akt zalının girəcəyində ayrı-ayrı küçələr üzrə 

yığıncağa gələn seçicilərin pasport əsasında qeydiyyatı aparılır. 

Qeydiyyatdan aydın olur ki, yığıncağa 18 №-li seçki dairəsinə daxil olan 

ərazilərin əksər yerindən çoxlu seçici gəlmiş və bunların içərisində başqa 

xalqların da xeyli nümayəndəsi vardır. 

Azərbaycan SSR xalq deputatları seçkiləri haqqında qanunun 33-

cü maddəsinə əsasən yaşayış yerindən deputatlığa namizəd göstərmək 

üçün yığıncaqda ən azı 250 nəfər seçici iştirak etməlidir. Qeydiyyatın 

ilkin nəticəsinə görə əvvəlcə 254 seçici qeydiyyatdan keçmişdi. Bundan 

sonra yığıncaq başlayanadək 44 nəfər qeydiyyatdan keçib zala daxil 

oldu. Qeydiyyat vərəqələrinə və yoldaşların yerdə apardığı 

hesablamalara görə hal-hazırda yığıncaqda 298 seçici iştirak edir. 

Yığıncaqda rayon xalq deputatları icraiyyə komitəsinin nümayəndəsi 

təşkilat şöbə müdiri Nadir Qəmbərov da iştirak edir. Yığıncağın keçi-

rilməsi təlimata tamamilə uyğundur. Sizin hamınızdan xahişimiz budur 

ki, yığıncağın gedişində seçki qanununa aid təlimata dəqiq şəkildə əməl 

edəsiniz. Biz isə dairə seçki komissiyası və rayon xalq deputatları soveti 

icraiyyə komitəsinin nümayəndələri  oturub yığıncağın gedişinə nəzarət 

edəcək və təlimata tam şəkildə əməl edilməsinə çalışacağıq. 

İndi siz iclası aparmaq üçün sədr və katib seçməlisiniz. Kimin nə kimi 

təklifi var? 

Məmişov Dilqəm Həsən oğlu – Təklif edirəm iclasın sədri seçici, 

özünü ağsaqqal və obyektiv bir yoldaş kimi tanıdan, ictimai və siyasi  

məsələlərdə səriştəsi olan hörmətli alimimiz Əsədov Firidun seçilsin. 

Daha kimin təklifi var? 

Yerdən – Əlavə təklif yoxdur. Burda oturanların çoxu onu tanıyır. 

Təklifi səsə qoyuram. Kim Əsədov Firidunun iclasa sədr olmasına 

razıdırsa, əl qaldırsın. Hamı bir səslə. 

Əleyhinə –  yoxdur. 

Bitərəf qalan – yoxdur. 
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Təklif yekdilliklə qəbul olunur. İndi isə iclasa katib seçməliyik.  

Kimin nə kimi təklifi var? 

Yerdən – İclasın katibi Həsənov Vaqif olsun. Dəqiq adamdır. Heç 

bir şey diqqətindən qaçmaz. 

Daha kimin təklifi var? 

Yerdən – Hamımız deyilən təklifə razıyıq. 

Təklifi səsə qoyuram. Kim Həsənov Vaqifin yığıncağın katibi seçil-

məsinə razıdırsa, əl qaldırsın. Hamı bir səslə. 

Əleyhinə -   yoxdur. 

Bitərəf qalan -  yoxdur. 

Təklif yekdilliklə qəbul olunur. Xahiş edirəm sədr və katib yerini 

tutsun. 

SƏDR: - Yoldaşlar, mənə etimad göstərib sədr seçdiyiniz üçün 

hamınıza öz minnətdarlığımı  bildirirəm. Mən çalışacağam ki, iclasımız 

tam obyektiv şəkildə keçsin. Mən hamımızın adından 18 №-li dairə seçki 

komissiyasına və Kirov rayon xalq deputatları  sovetinə də öz 

minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar biz seçicilərin xahişini nəzərə almışlar. 

Seçici yoldaşlar! İndi biz yığıncağın gündəliyini təsdiq etməliyik. 

Bugünkü yığıncağımızın gündəliyində bir məsələ vardır. 18 №-li seçki 

dairəsi seçicilərinin yaşayış yerindən Azərbaycan SSR xalq 

deputatlığına namizəd irəli sürülməsi. Gündəliyə aid kimin nə kimi sualı 

var? 

Yerdən – Gündəliyə aid heç bir iradımız yoxdur. 

Kim gündəliyin təsdiq olunmasına tərəfdardısa, qoy əl qaldırsın. 

Hamı bir səslə. 

Əleyhinə - yoxdur. 

Bitərəf qalan – yoxdur. 

İclasın gündəliyi yekdilliklə qəbul olunur. Yoldaşlar, biz iclasın reqla-

mentini də təsdiq etməliyik. Təklif var ki, namizədlərin irəli sürülməsinə 7 

dəqiqə, namizədlərin çıxışına 10 dəqiqə, namizədlərə suallar verilməsinə 

15 dəqiqə, namizədlərin müzakirəsinə 20 dəqiqə vaxt verilsin. Başqa təklif 

yoxdur ki? 
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Yerdən – Yoxdur. 

Kim bu təklifin tərəfdarıdırsa, qoy əl qaldırsın. Hamı əl qaldırır. 

Əleyhinə - yoxdur. 

Bitərəf qalan – yoxdur. 

Təklif qəbul olunur. Yoldaşlar, biz səsləri hesablamaq üçün 

komissiya da seçməliyik. Hesablama komissiyasının say tərkibi haqqında 

nə kimi təklif var? 

Yerdən – Hesablama  komissiyasına üç nəfər kifayətdir? 

SƏDR – Kim bu təklifə razıdır? Hamı əl qaldırır. 

Əleyhinə - yoxdur. 

Bitərəf qalan – yoxdur. 

Təklif qəbul olunur. Komissiya üzvü olmağa kimləri təklif edirsiniz? 

Elə adamlar verin ki, dəqiq və obyektiv olsunlar. 

Yerdən – Abbasov Kifayət 

Yerdən – Əliyev Məmmədəli 

Yerdən – İbrahimov Rəşid 

Sədr – Kim adı çəkilən yoldaşların hesablama komissiyasının 

üzvləri olmasına razıdırsa, əlini qaldırsın. Hamı əl qaldırır. 

Kim əleyhinədir – yoxdur. 

Bitərəf qalan – yoxdur. 

Təklif qəbul olunur. Yoldaşlar, seçkilər haqqında qanunun 33-cü 

maddəsinə əsasən səsvermə gizli və açıq ola bilər. Biz indi bu iclasda  

səsvermənin hansı formasından istifadə edəcəyimizi də 

müəyyənləşdirməliyik. Kimin təklifi vardır? 

Abdullayev Elbrus – açıq səslə 

Məmişov Xanlar – açıq səslə 

Yerdən səslər – açıq səslə 

Sədr: Kim iclasda açıq səsvermədən istifadə etməyin 

tərəfdarıdırsa, xahiş edirəm əlini qaldırsın. Hamı əlini qaldırır. 

Əleyhinə –  yoxdur  

Bitərəf – yoxdur 
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Təklif qəbul olunur. Artıq gündəlikdə duran məsələnin 

müzakirəsinə başlaya bilərik. Azərbaycan SSR xalq deputatlığına 

namizəd irəli sürülməsi barədə kimin təklifi vardır? 

Həsənov Vilayət – Mən Vorovski qəsəbəsində yaşayan V.İ.Lenin 

adına APİ-nin professoru Həsən Mirzəyevin namizədliyini irəli sürürəm. 

Quliyev Saday – Mən də onu təklif edirəm. 

İbrahimov Rəşid – Mən prof. H.Mirzəyevin Azərbaycan SSR xalq 

deputatlığına namizəd göstərilməsi təklifini tərəddüd etmədən  müdafiə 

edirəm. 

Yerdən – Mən bu təklifə tam tərəfdaram. 

Yerdən – Ən layiqli namizəddir. 

SƏDR  – Daha kimləri təklif edirsiniz. 

Yerdən – heç kimi. 

SƏDR – Azərbaycan SSR xalq deputatlığına namizəd irəli 

sürülməsinə dair maddədə göstərilir ki, iclasda istənilən sayda namizəd 

irəli sürmək olar. Lakin axırda onlardan birini seçmək nəzərdə 

tutulmuşdur. Başqa namizədiniz varsa  deyin. 

Yerdən – yoxdur. 

Yerdən  - xeyir, yoxdur. 

Təklif qəbul olunur. Yoldaşlar, namizədliyinizi irəli sürdüyünüz  

prof. H.Mirzəyev zalda yoxdur. 

Yerdən – Xahiş edirik onu zala dəvət edin. 

Həsənov Vaqif – Siz əvvəlcə onun yığıncağa çağrılmasını səsə 

qoyun. 

SƏDR  - Təklifi səsə qoyuram. Kim bu təklifin tərəfdarıdırsa, əl 

qaldırsın. Hamı razıdır. 

Etiraz edən  - yoxdur. 

Bitərəf qalan – yoxdur. 

Təklif qəbul olunur. Namizədliyi irəli sürülmüş prof. H.Mirzəyev 

zala çağrılır və sədrin yanında oturmağı təklif olunur. 

SƏDR – H. Mirzəyev haqqında kim çıxış etmək istəyir? 
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Məmişov Dilqəm – Yoldaşlar, mən Həsən müəllimi lap kiçik 

yaşlarımdan tanıyıram. O, el ağsaqqalıdır. Dərələyəz mahalının 

Yexeqnadzor və Əzizbəyov rayonundan köçüb gələn camaatın 

hamısının ağsaqqalıdır. Bu camaat orada yaşayanda  da Həsən müəllim 

bu elin ağsaqqalı olubdur. Mən deyərdim ki, qaçqınların böyük 

əksəriyyəti onu ağsaqqal hesab edir. Azərbaycanın elə bir güşəsi olmaz 

ki, onu tanıyan olmasın. O, kütlə içərisində, eləcə də işlədiyi institutda 

böyük nüfuza malikdir. Bu hörməti o özü qazanmışdır. O, xeyirxah, 

işgüzar, işdən yorulmaq bilməyən, xalqın xeyrinə-şərinə şərik olan, çox 

ciddi, prinsipial, obyektiv, tələbkar bir adamdır. Düzlük tərəfdarıdır. 

Savada, elmə, zəhmətə qiymət verəndir. Zəhməti sevməyən gözünün 

düşmənidir. Böyük bir elin böyüyü və kiçiyi onun bir sözünü iki eləmir. O 

öz zəhməti, işgüzarlığı hesabına indiki pilləyə qalxmışdır. Orta məktəbdə 

direktor olduğu illərdə gördüyü quruculuq işləri hələ də dillər əzbəridir. 

Bir sözlə Azərbaycan xalqının inkişafı və gələcəyi haqqında daim 

düşünən, çalışan adamdır. 1988-ci il noyabrın axırında Ermənistanın 

Yexeqnadzor və Əzizbəyov rayonlarından  azərbaycanlılar zorla 

çıxarılarkən onun böyük köməyi oldu. Onun təşəbbüsü və təkidi ilə 

hərbiçilər 40 maşınla bu iki rayonun camaatını böyük təhlükədən xilas 

etdi. Bu haqda çox danışmaq olar. Lakin vaxt yoxdur. Mən sizi onun 

namizədliyini müdafiə etməyə çağırıram. 

Qazıyev Yusif – Mən  Həsən müəllimi xeyli müddətdir ki, 

tanıyıram. O, Azərbaycan qaçqınlar cəmiyyətində ağsaqqallar şurasının 

üzvüdür. Mən Kirov rayon qaçqınlar cəmiyyəti ağsaqqallar şurasının 

üzvüyəm. Tədbirlərdə onunla tez-tez rastlaşırıq. Nəzərinizə çatdırım ki, 

o çox prinsipial, təmkinli, uzaqgörən, qorxmaz və qeyrətli adamdır. 

Onun təklif və çıxışları ilə hamı razılaşmalı olur. Heç kimdən çəkinmədən 

sözü bir başa adamın üzünə deyir. Çox çevik və ədalətlidir. İkibaşlı 

danışan adamlardan xoşu gəlmir. O, qaçqınlar üçün çox iş görmüşdür. 

İnstitutda qaçqın tələbələrin bütün qayğılarına şərik olur və köməklik 

göstərir. Bu ilin sentyabrında Əli-Bayramlıda yaşayan 16 türk ailəsini 

dava-dalaşdan, təhlükədən xilas olmasına kömək edənlərdən biridir. 
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Belə adamların deputat olmağı xalq üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün 

çox xeyirlidir. Əgər siz bu yoldaşa səs versəniz, səhv eləməzsiz.    

Abbasov Kifayət – Mən Həsən müəllimlə bir kollektivdə işləyirəm. 

O, institutun ən tanınmış, ən hörmətli professorlarındandır. Yorulmaq 

bilməyən adamdır. Bir ağsaqqal, məlumatlı, işdən dəqiq nəticə çıxaran 

adam kimi həmişə ondan məsləhət alırıq. Çox qeyrətli və cəsarətlidir. 

Belə adamın deputat olmağı çox xeyirlidir. Mən də Sizi ona səs 

verməyə çağırıram. 

İbrahimov Rəşid – Həsən Mirzəyev çox layiqli namizəddir. O, 

işgüzar, prinsipial, qayğıkeş, haqsızlığa dözməyən bir şəxsdir. Elmə, 

sənətə, zəhmətə qiymət verməyənləri həmişə tənqid edir. Azərbaycan 

dilinin dövlət səviyyəsində işlənməsinə çox çalışır. Belə adamı deputat 

seçsək uduzmarıq. 

Səmədov Rəhman – Yoldaşlar, yəqin ki, burda oturanların çoxu 

prof. H.Mirzəyevi yaxşı tanıyır. Lakin mən bir seçici kimi bu adamı 

tanımıram. Yaxşı olardı ki, biz bu adamın özünə söz verək. O, həm 

tərcümeyi-halı, həm də proqramı haqqında bizə geniş məlumat versin. 

Sonra biz ona öz suallarımızı verək, onun nəyə qadir olduğunu 

yoxlayaq. Belə olduqda qərarımız daha ədalətli və daha faydalı olar. 

SƏDR – Həsən müəllim, xahiş edirik tərcümeyi-halınız və 

platformanız haqqında məlumat verəsiniz. 

H.Mirzəyev – Mən 1927-ci ildə Erm. SSR Dərələyəz mahalında, 

Qovuşuq kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşam. Əmək veteranı, 

SSRİ ali təhsil əlaçısı, 1957-ci ildən  Sov.İKP üzvüyəm. 1948-ci ildə 

Şərurda, Cəlilkənddə orta məktəbi, 1950-ci ildə Naxçıvan Dövlət 

müəllimlər institutunu, 1955-ci ildə APİ-ni bitirmişəm. 1950-ci ildə orta 

məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi və dərs hissə müdiri, 1955-57-ci illərdə 

rayon xalq maarif şöbəsində inspektor, 1957-59-cu illərdə orta 

məktəbdə direktor işləmişəm. Bundan sonra V.İ.Lenin adına APİ-də 

əyani aspiranturaya qəbul olunmuş, aspiranturanı qurtaran kimi ins-

titutda müəllim saxlanılmışam və bu vaxta kimi orada müəllim  işləyirəm. 

1965-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
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etmişəm. Hal-hazırda filologiya elmləri doktoru, professor, kafedra 

müdiriyəm. Azərbaycan SSR qaçqınlar cəmiyyəti ağsaqqallar şurasının 

üzvü, Bakı şəhər sovetinin deputatıyam. 

SƏDR – Tərcümeyi-halına dair sualı olan vardırmı? Yoxdur. 

Yerdən – Qoy platformasını da desin. 

H.Mirzəyev – Mənə elə gəlir ki, burada geniş platforma söyləməyə 

ehtiyac yoxdur. Qısa şəkildə aşağıdakıları söyləyə bilərəm. 

Azərbaycanın tam suverenliyi, Azərbaycan dilinin hər yerdə, hər 

təşkilatda dövlət dili səviyyəsində işlənməsi uğrunda var qüvvə ilə 

çalışmağı qarşıma məqsəd qoymuşam. Gürcüstan və Dərbənd 

ərazisində yaşayan azərbaycanlılara mənəvi cəhətdən yardım 

göstərməyi, Azərbaycanda olan ayrı-ayrı cəmiyyət və təşkilatlar ara-

sında əlaqələri möhkəmlətməyi, bunların hamısının çəkici bir yerə 

vurmağına nail olmağı əsas məsələlərdən sayıram. Ali və orta 

məktəblərdə tədrisin səviyyəsini yüksəltmək, qabiliyyətli, savadlı, 

qeyrətli kadrları əsas obyeklərdə yerləşdirmək çox vacibdir. Bakı 

şəhərindən çıxan şosse yolların ətrafında meşə zolaqları salınmasına 

təşəbbüs göstərməli və bu məsələdə tələbələrin qüvvəsindən istifadə 

etməliyəm. Mən seçilsəm də, seçilməsəm  də bütün bu işlərdə fəal və 

təşəbbüskar olmağı qarşıma məqsəd qoymuşam. 

SƏDR – Kimin Həsən müəllimə sualı var? 

Rəhman Səmədov – Siz Azərbaycanın suverenliyini necə başa 

düşürsüz? 

H.Mirzəyev – Siyasi suverenlik olmadan iqtisadi suverenlikdən 

danışmağın mənası yoxdur. Siyasi suverenlik iqtisadi suverenliyi də 

təmin edir. Əgər respublika istədiyi ölkə, istədiyi dövlətlə müstəqil 

şəkildə müqavilə və əlaqə saxlaya bilmirsə onun suverenliyi tam deyil.  

Məmişov Xanlar – Həsən müəllim sizin latın əlifbasına 

münasibətiniz necədir? 

H.Mirzəyev – Biz 1928-ci ildə Latın əlifbasına keçmişdik. 10 il 

keçəndən sonra Mikoyan və Stalinin təkidi, Moskvada Dilçilik 

institutunda işləyən Sevortyanın saxta rəyi, Bağırovun və Bakıdakı 
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ziyalılarımızın qətiyyətsizliyi ucundan əlifbamızı zorla əlimizdən aldılar. 

Azərbaycanın və SSRİ-də olan başqa türk xalqlarının Türkiyə ilə 

yaxınlaşmasından qorxaraq belə bir hiyləyə əl atdılar. Əgər kiril əlifbası 

daha faydalı idisə, nə üçün gürcü və ermənilər həmin əlifbanı qəbul 

etmədilər. Əvvəla biz bu əlifbanı bərpa etməklə isbat etmiş oluruq ki, 

əlifbamız da represiyanın qurbanı olubdur. 

İkinci bir tərəfdən, hal-hazırda bütün dünya kompyuterlərdən 

istifadə edir. Kompyuter isə latın əlifbası əsasında qurulmuşdur. Deməli, 

respublikanın gələcək inkişafı üçün latın əlifbasına qayıtmaq faydalıdır. 

Yunusov Müseyib – Sizin milli ordunun yaradılmasına 

münasibətiniz necədir? 

H.Mirzəyev – Hadisələrin hal-hazırki inkişafı milli ordunun 

zəruriliyini reallaşdırır. Lakin bu dəqiqənin özündə bunun hansı şəkildə 

yaratmaq çox mürəkkəb  məsələdir. Burada yüz ölçüb, bir biçmək 

lazımdır. Hələlik bunun  asan yolu hərbi xidmətdə olmuşların milis 

sistemində yerləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsidir. Hərbi xidmətə 

gedənləri əsasən respublikada saxlamaq və qaçqınların həyat şəraitini 

yaxşılaşdırmaq işində istifadə etmək daha faydalı olar. 

Bayramov Arif – Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətiniz? 

H.Mirzəyev – Ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini ortaya atanda, 

gərək biz 1920-ci ildə demokratik Azərbaycan dövlətindən alınmış 

torpaqların geri qaytarılmasını tələb edəydik. Onda bədxah qonşularımız 

susar, həttə Qazax, Ordubad, Laçın, Şərurdan son dövrlərdə çox 

asanlıqla qapazladıqları torpaqları da geri qaytarmağa razı olardılar.  

Yerdən – Təklif var ki, suallar kəsilsin! 

Yerdən – kəsilsin. 

SƏDR – Başqa təklif varmı? 

Yerdən – yoxdur. 

SƏDR  – Kim sualların kəsilməsinə tərəfdardırsa, əl qaldırsın. Bir 

səslə. 

Əleyhinə - yoxdur. 

Bitərəf qalan – yoxdur. 
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Təklif qəbul olunur. 

Səmədov Rəhman – Mən söz demək istəyirəm. 

SƏDR – Buyurun səhnəyə. 

Səmədov Rəhman – Yoldaşlar, gördüyünüz kimi mən H.Mirzəyevi 

tanımadığım üçün ondan tərcümeyi-halı, platforması haqqında geniş 

məlumat verməyi xahiş etdim. Ona çox ciddi məsələ haqqında sual 

verdim. Onun cavablarından və çıxışından belə bir qənaətə gəldim ki, o 

deputatlığa tamamilə layiq yoldaşdır. Mən hamınızı bu namizədi müdafiə 

etməyə çağırıram. 

Qəribov Yaqub, Abdullayev Elbrus, Bayramov Arif, Həsənov 

Vilayət və başqaları Səmədov Rəhmanın haqlı olduğunu təsdiq etdilər. 

SƏDR – Yoldaşlar, yığıncağın təşkilat işi ilə məşğul olan yoldaşlar 

elə indicə bizə xəbər verdilər ki, dairə ərazisində yaşamayanlardan 

zalda üç nəfər vardır. Bundan başqa zalda 8 nəfərin isə 18 yaşı tamam 

olmadığına görə səsvermədə iştirak etməyə hüququ yoxdur. 

Seçicilərdən 5 nəfəri də səsverməyə qədər olan müddətdə zaldan çıxdı, 

lakin zala qayıtmadı. Onlardan xahiş edirik ki, səsvermədə iştirak 

etməsinlər və səs hesablayan komissiya bunu nəzərə alsın. Deməli, 

səsvermədə 293 nəfər seçici iştirak etməlidir. İndi isə gəlin namizədi 

səsə qoyaq. 

Kim Mirzəyev Həsən İbrahim oğlunun Azərbaycan SSR Xalq 

deputatlığına namizəd irəli sürülməsinə tərəfdardırsa, xahiş edirəm, əlini 

qaldırsın. Hesablayıcı komissiyasının üzvlərindən xahiş edirəm ki, 

səsləri saysınlar. 

Yoldaşlar 293 nəfər seçici təklifə tərəfdar çıxmışdır. 

Əleyhinə - yoxdur. 

Bitərəf  – yoxdur. 

Təklif qəbul olunur.  

SƏDR – Hörmətli yoldaşlar, bununla da 1927-ci ildə anadan 

olmuş, azərbaycanlı, Sov. İKP üzvü, əmək veteranı, SSRİ ali təhsil 

əlaçısı, V.İ.Lenin adına APİ-nin kaferda müdiri, filologiya elmləri doktoru, 

professor, Azərbaycan SSR Qaçqınlar Cəmiyyəti ağsaqqallar şurasının 
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üzvü, Bakı sovetinin deputatı, Vorovski qəsəbəsi 5-ci Binəqədi döngəsi 

1№-li evdə yaşayan Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu S.Lazo adına 18 №-li 

seçki dairəsi üzrə yaşayış yerindən Azərbaycan SSR Xalq deputatlığına 

namizəd göstərilir. 

SƏDR – Yığıncağın gedişinə dair iradı olan yoxdur ki? 

Yerdən – yoxdur, yoxdur. 

SƏDR -  İclası bağlı elan edirəm. 

 

SƏDR:                                                                     ƏSƏDOV F.S 

KATİB:                                                                   HƏSƏNOV V.S 

Vətəndaş Həsənov 

V.S.  

imzasını  təsdiq 

edirəm  

qəsəbə Sovetinin 

Sədri 

          

                                                           Vətəndaş 

Əsədov F.S.  

imzasını təsdiq 

edirəm  

79 №-li MİS-in rəisi 
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Azərbaycan  SSR xalq deputatlığına namizədlər göstərilməsi 

üçün  yaşayış  yerində  seçicilərin  yığıncağının 

 

P R O T O K O L U 

 

18 №-li  S. Lazo adına seçki dairəsi seçicilərinin yaşayış yeri 

üzrə yığıncağı. 

 

Yığıncaqda iştirak etmişdir                            298 

 

Yığıncaq Azərbaycan SSR xalq deputatlığına namizəd 

göstərilməsi məsələsini müzakirə edərək Azərbaycan SSR xalq 

deputatları seçkiləri haqqında Qanunun 9 və 33-cü maddələrinə əsasən 

qərara almışdır: 

1927-ci ildə anadan olmuş, ali təhsilli, azərbaycanlı, Sov.İKP üzvü, 

əmək veteranı, SSRİ ali təhsil əlaçısı, V.İ.Lenin adına APİ-nin kafedra 

müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Qaçqınlar 

Cəmiyyəti ağsaqqallar şurası üzvü, Bakı sovetinin deputatı, Vorovski 

qəsəbəsi 5-ci Binəqədi döngəsi 1№-li evdə yaşayan Mirzəyev Həsən 

İbrahim oğlu S.Lazo adına 18 №-li seçki dairəsi üzrə yaşayış yerindən 

Azərbaycan SSR Xalq deputatlığına namizəd göstərilsin. 

 

Səsvermənin nəticələri: Lehinə - 293, əleyhinə      ----  

bitərəf     ---- 

  

 

Yığıncağın sədri:                                                            F.S. 

ƏSƏDOV 

 

Yığıncağın katibi:                                                          V.S. 

Həsənov 

 

«   5  »   noyabr    1990-cı il. 
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Qeyd: Azərbaycan SSR xalq deputatlığına namizəd göstərilən 

yığıncağın dəqiq yazılışı aparılmışdır.           

                                

18 №-li S.Lazo adına seçki dairəsinin 

16 noyabr 1990-cı il tarixli iclasının 
 

P R O T O K O L U 
 

İştirak etdilər: 18 №-li seçki dairəsinin komissiya üzvlərindən 

1. Əbilov B.A 

2. Əliyev İ.Ə 

3. Əhmədov F.M 

4. Hacıyev Ə.Z 

5. Qocayev Ə.İ 

6. Cabbarov Ə.A 

7. Səmədov M.İ 

8. Kürdov Ə.Ə 

9. Əzimov E.D 
 

Gündəlik məsələlər: 

1. Komissiya üzvlərinin noyabr 1990-cı il tarixi ilə keçirilmiş iclasın 

qərarının müzakirəsi. 

2. 18 №-li seçki dairəsindən Azərbaycan SSR xalq deputatlığına 

verilmiş namizədlərin qeydiyyata alınmasının müzakirəsi. 
 

I məsələ haqqında komissiyanın sədri yol. Səmədov M.İ. çıxış edərək 

dedi ki, noyabr 1990-cı il tarixi ilə keçirilmiş iclasında böyük səhvə yol 

vermişik. İclasda komissiya üzvlərindən 9 nəfərdən cəmi 5 nəfəri / Əliyev 

İ.A., Əhmədov F.M., Hacıyev Ə.Z., Qocayev Ə.İ., Səmədov M.İ./ iştirak etdiyi 

üçün lazım olan  2/3 kvorum olmayıb. Ona görə də həmin iclasda qəbul 

olunmuş qərarlar qeyri-qanunidir. Təklif edirəm ki, dünənki iclasda qəbul 

edilmiş qərar ləğv edilsin. 

II məsələ üzrə dairə komissiyasının sədri Səmədov Mahir çıxış edərək 

bildirdi ki, Azərbaycan SSR Xalq deputatları seçkiləri haqqında qanunun mü-
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vafiq maddələrinə əsasən dairə ərazisindən deputatların qeydə alınması mə-

sələsini müzakirə etməli. 

Bu günə qədər dairə seçki komissiyasına qeydə alınmaq üçün 

aşağıdakı namizədlərin sənədləri və razılıq ərizələri daxil olmuşdur. 

1. Məmmədov E.B. «Qafqazenerjitəmir» İİM-də əmək kollektivi 

tərəfindən. 

2. Mirzəyev H.İ. Yaşayış yerindən. 

3. Kosayev B.Ə. Yaşayış yerindən. 

4. Qocayev N.N Kirov r-nu Qaçqınlar Cəmiyyəti Ağsaqqallar 

Şurasının plenumu tərəfindən. 

5. Allahverdiyev A.S. Yaşayış yerindən. 

6. Xəlilov X.R. / Xəlil Rza / Yaşayış yerindən. 

Namizədlərin sənədlərinin müzakirəsi zamanı aşağıdakı komissiya 

üzvləri çıxış etdilər: Əbilov B.A., Əliyev İ.A., Əhmədov F.N., Hacıyev 

Ə.Z., Kürdov Ə.Ə., Səmədov M.İ. 

Çıxış edənlər təqdim olunan  sənədlər haqqında öz fikirlərini 

söylədilər. Komissiya üzvləri təqdim edilmiş sənədlərin müzakirəsindən 

sonra belə qərara gəldilər ki, yaşayış yerlərindən verilmiş bəzi 

namizədlərin sənədlərindəki qeydiyyat vərəqələrində müəyyən qüsurlar 

vardır. Belə ki, qeydiyyat vərəqələrində bəzi ailə üzvlərindən biri digər 

ailə üzvlərinin əvəzinə qol çəkib qeydiyyatdan keçiblər. Xəlilov Xəlil Rza 

oğlunun namizədliyi irəli sürülən yığıncaqda komissiya üzvlərinin rəyinə 

görə təqribən 13 nəfər seçici həm də ailə üzvlərinin əvəzinə 

qeydiyyatdan keçmişlər. Belə hallar namizədlərdən  Kosayev B.Ə., 

Allahverdiyev A.S. yoldaşların da sənədlərində vardır. 

Komissiyanın sədri komissiya üzvlərinin A.S.Allahverdiyevin 

namizəd irəli sürülməsi prosesində yol verilən nöqsanlar haqqındakı 

şikayət məktubu ilə tanış etdi. Bu şikayət mərkəzi seçki komissiyası 

tərəfindən aparılmışdır. 

Komissiya üzvləri gündəlikdəki məsələni müzakirə edərək qərara 

alır: 

1. S.Lazo adına 18 №-li Kirov dairə seçki komissiyasının 1990-cı il                    

noyabr  tarixli qərarı qeyri-qanuni olduğu üçün ləğv edilsin. 
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2. Aşağıdakı namizədlər Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa 

qeydə alınsınlar: Mirzəyev H.İ., Məmmədov E.B., Kosayev B.Ə., 

Qocayev N.M., Allahverdiyev A.S., Xəlilov X.R. 
 

Qeyd: Komissiya üzvlərindən Səmədov M.İ., Əhmədov F.M və 

Qocayev Ə.İ. 18 №-li seçki dairəsindən Azərbaycan SSR Xalq 

deputatlığına namizədlərdən X.Rzanın, A.S.Allahverdiyevin və 

B.Ə.Kosayevin sənədlərindəki çatışmamazlıqlar haqqında qeyd olunma 

protokoluna xüsusi rəy əlavə etmişlər. 
 

Komissiyanın sədri :                     Səmədov M.İ 

Komissiyanın katibi :                   Əhmədov F.M 

Komissiyanın üzvləri :                 Əbilov B.A 

                                                      Əzimov Ə.D 

                                                      Əliyev İ.A 

                                                      Hacıyev Ə.Z 

                                                      Qocayev Ə.İ 

                                                      Cabbarov Ə.Ə 

                                                      Kürdov Ə.Ə 

Azərbaycan SSR Xalq deputatları seçkiləri üzrə Sergey Lazo adına  

18 №-li  seçki dairəsi  ərazisində yaşayan seçicilərinin /bir 

qrupunun/  
1 dekabr 1990-cı ildə keçirilmiş yığıncağının 

 

P R O T O K O L U 
             

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏ: Azərbaycan respublikası xalq deputatlığına 

namizəd kimi qeydə alınmış Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu ilə əlaqədar 

seçki məntəqələrinə nəzarətçilərin ayrılması haqqında 

SƏDR: Həsənov  Vilayət Səməd oğlu 

KATİB: Əliyev Məmmədəli 

İŞTİRAK EDİR: 42 seçici 

EŞİDİLDİ: İclasın sədri V.S.Həsənov çıxış edərək göstərdi ki, seçkilərin ob-

yektiv şəraitdə keçməsini təmin etmək məqsədi ilə hər məntəqəyə deputatlığa 

namizədin vəkilindən başqa bir nəfər nəzarətçi-müşahidəçi verməliyik. 

Yoldaşların nə kimi təklifi var? 

Seçicilər həmin ərazidə yaşayan aşağıdakı yoldaşların nəzarətçi-
müşahidəçi olmasını təklif etdilər: 
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1. Əliyev Vahid Qurban oğlu / Xutor /  

2. Abdullayev Əhməd İsmayıl oğlu /6/mr. / 

3. Əsədov Firidun S. / 6 M/r / 

4. Abdullayev Elbrus İsmayıl oğlu / Bakı küç. / 
5. Qasımov Rəşid Süleyman oğlu / Xutor /  

6. Hətəmov İdris M. /Xutor / 

7. İbrahimov Rəşid Niftalı oğlu / Xutor / 

8. Məmişov Xanlar Həsən oğlu / Xutor / 

ÇIXIŞLAR: Seçicilərdən Həsənov Vaqif Səməd oğlu, İbrahimov 

Rəşid Niftalı oğlu, Məmmədov Dilqəm Həsən oğlu çıxış edərək təklif 

olunan seçicilərin nəzarətçi-müşahidəçi kimi məntəqələrdə olmasını 
lazım bildilər. 

QƏRAR:   

1. Əliyev Vahid Qurban oğlu - 24 №-li, Abdullayev Əhməd İsmayıl 
oğlu 33 - №-li, Əsədov Firidun - 34 №-li, Abdullayev Elbrus İsmayıl oğlu 

- 19 №-li, Qasımov Rəşid Süleyman oğlu - 21 №-li, Hətəmov İdris 

Məhəmməd oğlu - 20  №-li, İbrahimov Rəşid Niftalı oğlu - 22  №-li, 

Məmişov Xanlar Həsən oğlu - 23 №-li seçki məntəqəsinə nəzarətçi-
müşahidəçi təyin olunsunlar. 

2. 18 №-li seçki dairəsinə daxil olan məntəqə müdirlərindən xahiş 
edilsin ki, yuxarıda adları qeyd olunan nəzarətçinin seçkinin gedişini 

müşahidə etməsi üçün maksimum şərait yaradılsın. 
 

SƏDR:                                                 HƏSƏNOV V.S 

KATİB:                                               ƏLİYEV M. 

1 dekabr 1990-cı 
il.  

 

XALQIMIZIN MÜDRİK, ÇEVİK VƏ CƏSARƏTLİ OĞLUNA SƏS VERİN! 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 

XALQ  DEPUTATLIĞINA  NAMİZƏD 

 
KİROV  RAYONU  18 №-Lİ  S.LAZO  

SEÇKİ  DAİRƏSİ  ÜZRƏ 

 
MİRZƏYEV                                                       MİRZƏYEV 

 
Həsən                                                           Həsən 

 
İbrahim                                                           İbrahim 
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oğlu                                                            oğlu 

 
 
HƏSƏN İBRAHİM OĞLU MİRZƏYEV 1927-ci ildə Azərbaycanın qə-

dim torpağı olan Dərələyəzdə (Qovuşuq kəndində) kəndli ailəsində anadan 

olmuşdur. Ali təhsilli, Sov.İKP üzvü, SSRİ Ali məktəb əlaçısı, əmək vetera-

nıdır. Filologiya elmləri doktoru, professor, kafedra müdiridir. Evlidir, 4 uşaq 

atasıdır.  
1948-ci ildə Şərurda Cəlilkənd orta məktəbini bitirmiş, 1950-ci ildə 

Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunu, 1955-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-
ni ( dil-ədəbiyyat fakültəsini ), 1979-cu ildə Marksizm-Leninizm 

Universitetini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1950-ci ildə dil-ədəbiyyat müəllimi kimi başlamışdır. 
1950-1951-ci dərs ilində anadan olduğu Qovuşuq kəndində dil-ədəbiyyat 

müəllimi və dərs hissə müdiri, 1951-1955-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-də 

tələbə  (1953-1954-cü illərdə institut tələbə həmkarlar təşkilatının sədri), 

1955-1957-ci illərdə Yexeqnadzor (və Əzizbəyov) RXMŞ-nin inspektoru, 

1957-1959-cu illərdə Qovuşuq kənd orta məktəbində direktor, 1959-1962-ci 

illərdə V.İ.Lenin adına APİ-də əyani aspirant olmuş, 1962-ci ildən hal-hazıra 

kimi həmin institutda müəllim işləyir. 

1965-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmiş, 1967-ci ildən dosent, 1988-ci ildən professor vəzifələrinə 

seçilmişdir. 1977-1987-ci illərdə fasiləsiz olaraq filologiya fakultəsində 

dekan müavini vəzifəsində işləmiş, 1989-cu ildə «Müasir Azərbaycan 

dili» kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 50-dən artıq elmi əsərin, 

o cümlədən 6 kitabın   (5-i monoqrafiyadır), 3 proqramın müəllifidir. 

Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dilinin keçdiyi tarixi inkişaf yollarını 
daim təbliğ edən, xalqa çatdıran alimlərimizdəndir. İki dəfə (1959, 1990) 

Yerli Sovetə deputat seçilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan SSR 

Qaçqınlar Cəmiyyətində Ağsaqqallar Şurasının üzvüdür. 

Kirov rayonu 18 №-li S.Lazo seçki dairəsinin seçiciləri yaşayış 
yerindən onu Azərbaycan respublikası xalq deputatlığına namizəd 

göstərmişlər. 

PROQRAMI 
 

1. Azərbaycanın siyasi və iqtisadi suverenliyi, tam ərazi bütövlüyü, 

bölünməzliyi, 1920-ci ildən sonra müxtəlif yollarla alınmış müqəddəs 
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torpaqlarımızın geri qaytarılması, respublikada könüllü-peşəkar  ordunun 

yaradılması, çağırışçıların respublika ərazisində xidmət etməsi, 

demokratik ideyaların həyata keçməsi uğrunda daim çalışmaq, bu işlərlə 

bağlı respublikada qarşıya çıxan məsələlərin həllində fəal iştirak etmək. 

2. Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində yaşayan bütün xalqlarla 

dostluq əlaqələrini möhkəmləndirməyə, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi 

bütövlüyü uğrunda bu xalqların nümayəndələri ilə birlikdə mübarizə 

aparmağa çalışmaq. 

3. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən cəmiyyət və təşkilatlar 

arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi, Azərbaycanın suveren hüquqları 
və iqtisadi yüksəlişi uğrunda bunların bir yumruq halında birləşməsi, 

zəkaya üstünlük verməsi üçün əldən gələni əsirgəməmək. 

4. Azərbaycanda yaşayan qaçqınların, eləcə də 18-ci dairədəki 

sakinlərin mənzillə təmin olunması, onların sosial şəraitinin yaxşılaşması 
üçün əlaqədar təşkilatlar qarşısında vaxtaşırı məsələ qaldırmaq, bunların 

həllinə çalışmaq və sosial ədalət prinsiplərini hər zaman müdafiə etmək. 

5. Qaçqınlara status verilməsinə və onlara dəymiş zərərin 

Ermənistandan tələb edilib tez bir zamanda alınmasına nail olmaq. 

6. Azərbaycandakı ziyalıların Gürcüstanda və Dərbənddə yaşayan 

azərbaycanlılara mütamadi olaraq baş çəkməsinə, mənəvi yardım 

göstərməsinə nail olmaq, onların problemlərinə kömək etmək, qədim 

ata-baba yurdunu, Ermənistan SSR-də olan ev-eşiyini tərk etməyə 

məcbur edilmiş azərbaycanlılar haqqında buraxılmış səhvlərin  bu 

yerlərdə təkrar olunmasına yol verməmək. 

7. Azərbaycanın ayrı-ayrı idarə və təşkilatlarında işlərin tam 

Azərbaycan dilində getməsi uğrunda yorulmadan mübarizə aparmaq, 

başqa xalqın nümayəndələrinin Azərbaycan dilini öyrənməsinə kömək 

göstərmək, latın əlifbasının bərpa olunması ilə bağlı bütün işlərdə fəal 

iştirak etmək. 

8. Xalq təhsili sisteminin kökündən dəyişdirilməsinə, yüksək 

səviyyəli mütəxəssislərin, elmi kadrların yetişdirilməsinə çalışmaq, xalqın 

taleyi həll olunan yerlərdə savadlı, qeyrətli, ədalətli, qabiliyyətli, 

cəsarətli gənclərin öz ixtisaslarına uyğun işlə təmin olunmasına nail 

olmaq. 
9. Bakı şəhərinin ekologiyasını yaxşılaşdırmaq üçün Bakı şəhərinin 

və ona tabe olan rayonlardakı əhalinin, xüsusən tələbələrin gücü ilə 

Bakıdan rayon və kəndlərə gedən yollar ətrafında bir neçə kilometr 
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meşə zolağı salmağa təşəbbüs göstərmək, 18 №-li seçki dairəsi 

ərazisinin abadlaşmasına, yaşıllaşdırılmasına kömək etmək. 

 
 

Голосуйте за мудрого и смелого сына своего народа! 
 

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
От избирательного округа №18 С.Лазо Кировского района 
 
МИРЗОЕВ  МИРЗОЕВ 

      
ГАСАН   ГАСАН 

      
ИБРАГИМ  ИБРАГИМ 

      
ОГЛЫ   ОГЛЫ 

      
 
 
 
 

ГАСАН ИБРАГИМ оглы МИРЗОЕВ родился в 1927 году в древней 

азербайджанской земле Дерелеяза (в селе Говушуг), в крестьянской 

семье. Имеет высшее образование, является членом КПСС, отличником 

высшей школы СССР, ветераном труда. Доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой. Женат, имеет 4-х детей.  

В 1948 году в Шаруре окончил Джалилкендскую среднюю школу, в 

1950 году – Нахичеванский государственный институт учителей, в 1955 

году -  АПИ им В.Ленина (факультет языка и литературы), в 1979 году – 

университет марксизма – ленинизма с дипломами с отличием. 

Трудовую деятельность начал в 1950 году как учитель языка и 

литературы. В 1950-1951 учебном году работал в родном селе Говушуг 

учителем языка и литературы и завучем, в 1951-1955 годах был студентом 

АПИ им В.Ленина (в 1953-1954 годах – председателем студенческого 

профкома института), в 1955-1957 годах инспектором Ехегнодзорского 

(и Азизбековского) РОНО, в 1957 – 1959 годах являлся директором 
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средней школы села Говушуг , в 1959- 1962 годах – очным аспирантом 

АПИ им В.Ленина, с 1962 года по настоящее время преподает в этом 

же институте. 

В 1965 году защитил кандидатскую, в 1987-докторскую диссертации, 

в 1967 году был избран на должность доцента, в 1988-профессора. В 

1977-1987 годах без перерыва работал в должности заместителя декана, в 

1989 году был избран на должность заведующего кафедрой совре-

менного азербайджанского языка. Автор более 50 научных трудов, в 

том числе 6 книг (из них 5-монографии), 3 программ. Относится к числу 

ученых, неустанно пропагандирующих пути исторического развития, 

пройденные азербайджанским народом и азербайджанским языком. Дваж-

ды (1959,1990) избирался депутатом в местные Советы. В настоящее 

время является членом совета аксакалов общества беженцев Азер-

байджана. 

Избиратели, избирательного округа №18 С.Лазо Кировского района 

по месту проживания выдвинули его кандидатом в народные депутаты 

Азербайджанской Республики. 

 

ПРОГРАММА 

 

1. Постоянно бороться за политический и экономический суверенитет 

Азербайджана, его полную территориальную целостность, неделимость 

возврат отобранных с 1920 года различными путями священных 

азербайджанских земель, создание добровольно – профессиональной ар-

мии в республике, прохождение призывниками службы на территории республики, 

за торжество демократических идей; активно участвовать в решении всех 

проблем, связанных с осуществлением этих мероприятий в республике. 

2.  Стремиться к укреплению дружеских связей со всеми народами, 

живущими в Азербайджане, в особенности в городе Баку, совместно с 

представителями этих народов бороться за суверенитет и территориальную 

целостность Азербайджана. 

3. Не жалеть усилий по укреплению связей между обществами и 

организациями, действующими в Азербайджане, сплочение их всех в единый 
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кулак борьбы за суверенные права и экономическое возвышение 

Азербайджана; отдавать предпочтение интеллекту и знаниям. 

4. Регулярно обращаться в соответствующие инстанции по обеспе-

чению жильем беженцев в Азербайджане, а также жителей, проживающих на 

территории округа №18, по улучшению их социальных условий, стремиться к 

решению этих проблем и постоянно отстаивать принципы социальной 

справедливости. 

5. Добиваться статуса для беженцев и скорейшей компенсации 

Арменией нанесенного им ущерба. 

6. Установить регулярные контакты представителей интеллигенции 

Азербайджана с азербайджанцами, проживающими в Грузии и Дербенте, 

оказывать им моральную поддержку, помогать в решении их проблем, не 

допускать повторения ошибок приведших изгнания азербайджанцев из 

Армении, в отношении жителей этих мест. 

7. Неустанно бороться за полное использование 

азербайджанского языка в учреждениях и организациях Азербайджана, 

помогать представителям других национальностей овладевать 

азербайджанским языком, активно участвовать во всех мероприятиях, 

связанных с восстановлением латинского алфавита. 

8. Стремиться к коренной перестройке системы народного обра-

зования, подготовке высококвалифицированных специалистов, научных 

кадров, обеспечению работой по специальности образованных, справед-

ливых, компонентных и решительных молодых людей в тех местах, где 

решается судьба народа. 

9. Для улучшения экологической обстановки города Баку добивать-

ся силами населения, в особенности студентов, закладки в Баку и 

подчиненных ему районах лесной зоны вдоль дорог, ведущих из Баку в 

районы и села, способствовать благоустройству и озеленению территории 

избирательного округа №18. 
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Azərbaycan SSR Xalq 

deputatları  

seçkiləri üzrə S.Lazo adına 18 

№-li  

seçki komissiyasına 

 

Həmin dairədən deputatlığa  

namizəd göstərilmiş Həsən   

İbrahim oğlu Mirzəyevdən 

 

Ə R İ Z Ə  

 

Mənə vəkil olmaq üçün Cəlilov Firudin Ağası oğlunu, Quliyev Bəşir 

Şükür oğlunu, Həsənov Vaqif Səməd oğlunu qeydə almağınızı xahiş 

edirəm. İki nəfəri isə sonra yazıb verəcəyəm. 

  

İmza:                                   / MIRZƏYEV H. 

İ. / 

  

      16 noyabr 1990-cı 

il. 
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Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня 

сечкиляр цзря 21 сайлы Бинягяди сечки даирясинин 

сечки комиссийасына Азярбайъан Республикасынын Вятяндашы 

МИРЗЯЙЕВ ЩЯСЯН ИБРАЩИМ ОЬЛУ тяряфиндян 

 

Я Р И З Я 

 

Мян, Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу 1927-ъи ил нойабрын 26-да ана-

дан олмушам. Бакы шящяри Йасамал район Дахили ишляр шюбяси тяряфиндян 

18 ийун 1976-ъи ил тарихдя верилмиш 1-ЖГ серийалы 522522 сайлы паспортум 

вардыр. Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи няздиндяки Н.Туси 

адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндя «Мцасир Азярбайъан 

дили» Кафедрасынын мцдири вязифясиндя ишляйирям. Йени Азярбайъан 

Партийасынын Сябаил район шюбясинин идаря щейятинин цзвцйям. 

Азярбайъан Республикасы ъинайят мящяллясинин 7-1 маддяси иля 

щеч бир заман мясулиййятя ъялб едилмямишям. Цмумиййятля, индийядяк 

мясулиййятя ъялб едилмямишям. 

Бакы шящяри М.Я.Рясулзадя гясябяси 5-ъи Бинягяди кцчяси 01 сайлы 

евдя йашайырам, ев телефонум: 69-15-00, 93-52-86 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня сечкиляр щаггында 

ганунун 34-ъц маддясиня уйьун олараг 21 сайлы сечки даирясиндян Милли 

Мяълис депутатлыьына юз  намизядлийими иряли сцрмяк истяйирям. Буна эюря 

дя 21 сайлы Бинягяди район сечки даирясинин мяня тяряфдар чыхан 

сечиъилярин имзасыны топламаг цчцн мяня имза веряъякляри бланкларын 

верилмясини хащиш едирям. 

Сечиъи имзаларыны топлайан шяхслярин сийащысыны яризямя ялавя 

едирям. 

 

 23 сентйабр 1995-ъи ил     Имза:    
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ЩЮРМЯТЛИ СЕЧИЪИЛЯР! 

 

Сиз Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня 21 сайлы Бинягяди 

сечки даирясиндян намизяд олан  Мирзяйев Щясян Ибращим оьлуна - 

Азярбайъанын эюркямли алими кими танынан, Н.Туси адына Педагожи 

Университетдя кафедра мцдири ишляйян, филолоэийа елмляри доктору, дилчи 

тцрколог, республика али тящсил ялачысы адыны дашыйан, сярраст мянтигя, 

республика зийалылары арасында бюйцк нцфуза малик олан, щаггы нащагга 

вермяйян, сюзц цзя дейян, горхмаз, мцбариз, обйектив, ишэцзар, 

принсипиал, вятянини вя халгыны црякдян севян, сийасятдян йахшы баш 

чыхаран, йцксяк мядяниййят сащиби, мярд, хейирхащ, Азярбайъанда 

йашайан халглар арасында достлуг ялагялярини мющкямлятмяйя сяй 

эюстярян, республикамызын айры-айры бюлэяляриндя йашайан адамларын, ел 

аьсаггалларынын, нцфузлу рящбяр ишчилярин бир йумруг щалында 

бирляшмясиня чалышан, зящмят адамларынын, зийалыларын цряк сюзлярини 

телевизийада, радиода, мятбуатда, топлантыларда даим ачыг вя кяскин 

шякилдя дейян, щамыны йалныз вя йалныз Азярбайъан Дювлятинин 

мцстягиллийини, суверенлийини, ярази бцтювлцйцнц эюз бябяйи кими горуйан 

щюрмятли президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин ятрафында бирляшмяйя, 

онун хятти-щярякятини мцдафия етмяйя чаьыран, Азярбайъанда 

мядяниййяти, тящсили, елми, инъясяняти инкишаф етдирмяк цчцн ялиндян 

эяляни ясирэямяйян, зябт олунмуш торпагларымызын эери 

гайтарылмамасыны, гачгынларын юз йурд - йувасына гайытмасыны биринъи 

дяряъяли иш щесаб едян, миллиййятиндян, дилиндян, дининдян, гуллуг 

мювгейиндян, сийаси партийалара мцнасибятиндян асылы олмайараг 

щамыйа ейни эюзля бахмаьы баъаран, инсанларын шяряф вя ляйагятини, 

сосиал ядаляти горумаг цчцн савады вя ъясаряти чатан, бир чох елми 

ясярин (китаб,  програм, мягаля) мцяллифи олан, орта мяктябдя дярс щисся 

мцдири, директор, район тящсил шюбясиндя инспектор, университетдя декан 

мцавини, кафедра мцдири ишляйяркян бюйцк тяърцбя газанан, 1959-ъу 

илдя кянд советиня, 1990-ъы илдя Бакы шящяр советиня депутат сечилян 

алиъянаб инсана сяс версяниз сящв етмязсиниз.  

Намизядин вякилляри:  

Проф. Дцнйамалыйев. М., проф. Нясибов. И., проф. Ялякбяров. Р., 

проф. Балыйев. Щ., проф. Ъябрайылов. М., проф. Мургузов. М., проф. Ялийев. 

В., дос. Султанов. Т. дос. Ялийев. Р., дос. Ябдцлов. М., дос. Салащов. 
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С., дос. Вялийев. М., дос. Мащмудов. М., мцяллим Гурбанов. Ф., 

мцяллим Намазов. Ш. 

 

        25 октйабр 1995-ъи ил  
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

Отдав свой голос за кандидатуру в депутаты Национального Медж-

лиса Азербайджанской Республики от 21-го Бинагадинского избиратель-

ного округа Мирзоева Гасана Ибрагим оглы – видного азербайджан-

ского ученого, заведующего кафедрой Современного 

Азербайджанского языка Азербайджанского Государственного 

Педагогического Университета им. Н.Туси, доктора филологических наук, 

профессора, тюрколога-языковеда и отличника высшей школы Республики, 

человека в расцвете творческих сил, обладающего широким кругозором, 

глубокой эрудицией и несокрушимой логикой мышления, человека высокой 

культуры, авторитетного среди интеллигенции, прекрасно разбирающегося в 

политике, человека, ратующего за теснейшее сплочение всех слоев 

общество вокруг нашего уважаемого Президента господина Гейдара 

Алиева в целях неуклонного проведения его генеральной 

стратегической линии по защите и укреплению суверенитета и территориальной 

целостности Азербайджанской  Республики, по мудрому и 

последовательному отстаиванию интересов нашей государственной 

самостоятельности, предполагающей скорейшее возвращение азербай-

джанскому народу всех оккупированных армянскими захватчиками 

земель и обретение беженцами вновь родных мест, дальнейшее развитие 

материальной и духовной культуры народа, образования, науки, техники и 

искусства, наконец, за человека воинствующего и бесстрашного, 

делового и работоспособного, горячо любящего свою родину и свой 

народ, свято чтящего его историческое прошлое и осознающего все 

величие его героической миссии в настоящем, признанное сплотить во 

едино все братские народности Азербайджана и социальные группы 

населения независимо от национальной принадлежности, языка, 
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вероисповедания, служебного и общественного ранга, приверженности к 

той или иной политической партии, защитить честь и достоинство каждого 

добросовестного труженика, чтобы никто не посмел их попрать, защитить 

объективно, принципиально, доброжелательно, бескорыстно и решительно, 

мобилизовав для этого все средства массовой информации и оперативных 

служб, - вы не ошибетесь в авторе многочисленных трудов (книг, про-

грамм, статей), борце за социальную справедливость, который имеет за 

плечами большой опыт работы завучем, директором средней школы, 

инспектором РОНО, заместителем декана факультета в университете, 

избирался в 1959 году депутатом сельсовета и в1990 году депутатом 

Бакинского городского совета. 

Доверенные лица кандидата: проф. Дунямалиев М., проф. И.Насибов, 

проф. Р.Алекперов, проф. Г.Балыев, проф. М.Джебраилов, проф. М.Мургузов, 

проф. В.Алиев, доц. Т.Султанов, доц. Р.Алиев, доц. М.Абдулов, доц. 

С.Салахов, доц. М.Велиев, доц. М.Махмудов, учитель Ф.Гурбанов, 

учитель Ш. Намазов.  

 

    25 октября 1995 г. 
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  MİLLİ  MƏCLİSİNİN  

DEPUTATLIĞINA NAMİZƏD 

 

(21 SAYLI BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ) 

HƏSƏN İBRAHİM OĞLU MİRZƏYEV 

 

Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev 

1927-ci ildə Azərbaycanın qədim torpağı 

olan Dərələyəzin Qovuşuq kəndində 

anadan olmuş, 1948-ci ildə orta məktəbi 

bitirmişdir. Ali təhsilli, Respublika ali 

məktəb əlaçısı, filologiya elmləri doktoru, 

dilçi-türkoloq, professor, kafedra 

müdiridir. YAP-ın üzvüdür. Evlidir, 4 

uşağı var. 

1950-ci ildə Naxçıvan Dövlət Müəl-

limlər İnstitutunu, 1955-ci ildə N.Tusi 

adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetini, 1977-ci ildə Marksizm-

Leninizm Universitetini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 

1950 − 1951-ci illərdə orta məktəbdə dərs hissə müdiri, 1951 − 

1955-ci illərdə N.Tusi adına ADPU-da tələbə (1953 − 1954-cü tədris 

ilində universitet tələbə həmkarlar təşkilatının sədri), 1955 − 1957-ci 

illərdə Dərələyəzin Əzizbəyov və Yexeqnadzor rayonları üzrə təhsil 

şöbəsinin inspektoru, 1957−1959-cu illərdə Qovuşuq kənd orta 

məktəbində direktor, 1959−1962-ci illərdə ADPU-da əyani aspirant, 

1962-ci ildən bu günə qədər həmin universitetdə müəllim işləyir. 

1965-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası 

müdafiə etmiş, 1967-ci ildən dosent, 1988-ci ildən professor vəzifələrini 

tutmuşdur. 1977 − 1987-ci illərdə filologiya fakültəsində dekan müavini, 

1989-cu ildən bu günə qədər « Müasir Azərbaycan dili » kafedrasının 

müdiri vəzifəsində çalışır. 60-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən 6 kitabın 

(5-i monoqrafiyadır) 4 proqramın müəllifidir. Bir çox namizədlik və 

doktorluq dissertasiyası müdafiə edən şəxslərə opponent olmuş, 

Akademiyada ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının üzvüdür. 
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Uzun müddət ictimai işlərdə çalışmış, xeyli rəğbətləndirmələri vardır. 

1959-cu ildə kənd sovetinə, 1990-cı ildə isə Bakı şəhər sovetinə deputat 

seçilmişdir. 

1990–1995-ci illərdə şəhərin deputatı kimi gördüyü işlərdən bəzi 

faktlar: 

1990-cı ilin dekabrında Bakı şəhər sovetinin I (XXI) sessiyasında 

Dağlıq Qarabağı İttifaqın (Qorbaçovun) ixtiyarına verməmək və ittifaq 

müqaviləsini imzalamamaq üçün bəyannamə qəbul etməyi təklif etmiş, 

sessiyanın gedişində bəyannaməni özü yazmış, bunun qəbul edilməsinə 

və «Bakı», «Baku» qəzetlərində çap olunmasına nail olmuşdur. 

1991-ci ilin dekabrında keçirilən sessiyada Azərbaycanın 

uzaqgörən, siyasətçi ağsaqqallarını paytaxtda dövlət işinə gətirməyi, heç 

bir şərt qoymadan Bakı şəhərində yaşayan qaçqınları qeydə almağı 

təkidlə tələb etmiş və ikinci tələbi yerinə yetirilmişdir. 

Deputat olduğu ərazidə, 30 il zibilxana olan bir yerdə öz şəxsi 

təşəbbüsü ilə gözəl bir istirahət parkı saldırmış, çoxlu ağac əkdirmiş, 

həmişə seçicilərinin sosial və digər qayğıları ilə maraqlanmış, onlara 

kömək etməyə çalışmışdır. 

Xalqın ziyalısı kimi gördüyü işlərdən bəzi faktlar: 

Xocalı hadisəsində bir neçə alimlə birlikdə Azərbaycan xalqının 

qatı düşməni olan Staravoytovanı böyük qəzet məqaləsi ilə ifşa etmiş və 

onu dialoqa çağırmışdır. 

Respublikamız parçalanmaq təhlükəsi qarşısında qalanda, 

Zəngilan hadisələrində və digər gərgin anlarda dəfələrlə (10 dəfə) 

televiziya və radio vasitəsilə xalqı ayağa qalxmağa, torpaqlarımızı 

müdafiə etməyə, ağsaqqallarımızın ləyaqət və şərəfini qorumağa 

çağırmışdır. 

Azərbaycanı ağır vəziyyətdən qurtarmaq üçün 91 ziyalı ilə birlikdə 

hörmətli prezidentimiz cənab Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etmiş, 

toplantılarda, yığıncaq və konfranslarda respublikamızda yaşayan bütün 

xalqları, el ağsaqqallarını, rəhbər işçiləri bir yumruq halında birləşməyə 

çağırmışdır. 
   

DEPUTATLIĞA NAMİZƏDİN SEÇKİQABAĞI PROQRAMI 
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-  Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, 

suverenliyi, inkişafı və gələcəyi uğrunda gecə-gündüz yorulmadan 

çalışan, bu yolda bir çox təxribatlarla üzləşən, dünyanın böyük 

siyasətçisi möhtərəm Heydər Əliyevin yeritdiyi daxili və xarici siyasətin 

düzgünlüyünü, ictimaiyyətə, xüsusən onu düzgün  dərk etməyənlərə 

başa salmaq; 

-  Dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün zəruri olan 

qanunların milli məclisdə tez bir zamanda qəbul edilməsinə çalışmaq və 

bu məsələdə təşəbbüs göstərib faydalı təkliflər vermək; 

-  Respublikadakı yeraltı və yerüstü sərvətlərin dağıdılmasına, 

talan edilməsinə qarşı daim mübarizə aparmaq, bu sərvətlərin 

Azərbaycan xalqının inkişafı və rifahı üçün xərclənməsinə çalışmaq, bu 

məsələ haqqında lazımi qərarların qəbul edilməsinə və bunun həyata 

keçməsinə kömək göstərmək; 

-  Vətəndaşlarda qanunların aliliyinə, müqəddəsliyinə hörmət hissi 

aşılamaq məqsədilə televiziya, radio və mətbuatda təbliğat-təşviqat işini 

genişləndirmək və respublika ziyalılarını bu işə cəlb etmək; 

- Respublikamızda ordunun, hüquq-mühafizə orqanlarının 

möhkəmləndirilməsi üçün burada xidmət edən adamların iqtisadi və 

sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə, bu işlə bağlı təxirəsalınmaz 

qərarların qəbul edilməsinə, müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

səy göstərmək; 

- Erməni işğalı altında olan torpaqlarımızın tamamilə azad olması, 

qaçqın və köçkünlərin tez bir zamanda öz yurd-yuvasına qayıtması üçün 

deputat səlahiyyətindən, informasiya vasitələrindən istifadə edib 

ermənilərin işğalçı, təcavüzkar, hiyləgər, xəyanətkar olduğunu dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaq; 

- Azərbaycan ərazisində yaşayan xalqların, el ağsaqqallarının, 

nüfuzlu rəhbər işçilərin bir yumruq halında birləşməsi üçün lazımi 

tədbirlərin həyata keçməsinə səy göstərmək; 

- Milli məclisdə qərarların, qanunvericilik aktlarının 

hazırlanmasında fəal iştirak etmək; 

- Gürcüstan və Dərbənddə yaşayan azərbaycanlıların 

problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlamaq, bu problemlərin həlli 

üçün həmin dövlətlər qarşısında məsələ qaldırmaq, bunların həllinə 
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çalışmaq; xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin təhsilinin 

artması üçün milli məclisdə bir sıra qərarların qəbul edilməsinə nail 

olmaq; 

- Yüksək ixtisaslı kadrların, elm, mədəniyyət, incəsənət işçilərinin, xü-

susən gənclərin xarici ölkələrə axınının qarşısını almaq üçün milli məclis 

qarşısında məsələ qaldırmaq və bu işə kömək edə bilən qərarlar qəbul 

edilməsinə çalışmaq; 

- Respublikada yaşayan əhalinin, xüsusən gənclərin diqqətini 

sənaye və kənd təsərrüfatında istehsalı artırmağa yönəltmək, bu 

məqsədlə televiziya və radioda təsiredici verilişlərin getməsinə nail 

olmaq; 

-  Respublikada sənaye və kənd təsərrüfatının sürətlə inkişafı üçün 

yeni texnologiyanı idarə edə bilən kadr hazırlığına diqqəti artırmaq, 

bununla bağlı peşə-sənət məktəblərinə aid qanun və qərarların yenidən 

nəzərdən keçirilməsinə çalışmaq; 

- Respublikada sosial ədalətin həyata keçməsinə daim çalışmaq 

və onu pozanların qanun qarşısında cavab verməsini tələb etmək; 

- Özəlləşmə ilə bağlı qərarlar qəbul ediləndə və bu qərarlar həyata 

keçiriləndə ədalətin zəfər    çalmasına çalışmaq; 

- Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin elmin sayəsində, elm adamlarına 

diqqətin sayəsində inkişaf etdiyini nəzərə alaraq milli məclisdə elmin, 

mədəniyyətin, incəsənətin inkişafına, maddi və mənəvi sərvətlərimizin 

yaxşı qorunub saxlanmasına, ziyalıların, zəhmət adamlarının, büdcədən 

maaş alan şəxslərin iqtisadi və sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına xüsusi 

fikir vermək, bu məsələlərlə bağlı qəbul edilən qərarların həyata 

keçməsinə çalışmaq; 

- Qulluq mövqeyindən, siyasi partiyalara münasibətindən, işləyib-

işləməməsindən asılı olmayaraq savadlı, prinsipial, qeyrətli, cəsarətli, 

işgüzar adamların, yüksək intellektual səviyyəsi, idarə etmə təcrübəsi, 

kütlə içərisində nüfuzu olan şəxslərin seçilib irəli çəkilməsinə, bunların öz 

layiqli yerlərini tutmasına kömək etmək və bu məsələni daim nəzarətdə 

saxlamaq; 

-  Ali, orta ixtisas, ibtidai və orta məktəblərin, bağçaların, özəl təhsil  

ocaqlarının, səhiyyə müəssisələrinin inkişafına xüsusi fikir vermək, 

burada işləyən adamların, oxuyan tələbələrin sosial- iqtisadi vəziyyəti 
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ilə bağlı milli məclisdə təxirəsalınmaz qərarların qəbul edilməsinə 

çalışmaq, məsələnin müsbət həllinə nail olmaq; 

- Müharibə və əmək veteranlarına, Qarabağ əlillərinə, 

ağsaqqallara, vətənimizi qoruyan döyüşçülərin valideynlərinə, 

uşaqlarına, kimsəsiz adamlara, küçələrdə utana-utana əl açıb 

dilənməyə məcbur olan məsum uşaqlara, qocalara daim qayğı 

göstərmək; 

- Yeniyetmələri və gəncləri ələbaxımlıq, tüfeylilik 

psixologiyasından uzaqlaşdırmaq, onları cinayət etməkdən çəkindirmək, 

özündən asılı olmayan səbəblər və təsadüfi hadisələrə görə cəza alan 

və əmək-islah yerlərində özünü doğruldan adamlara qayğı göstərmək; 

-  Orta və ali məktəblərdə hərbi-vətənpərvərlik işini gücləndirmək 

üçün təhsil qanununda müəyyən dəyişikliklər etməyə çalışmaq; 

-  21 №-li seçki dairəsində iş qabiliyyəti olan bütün vətəndaşların 

işlə təmin olunması üçün əlaqədar  təşkilatlar qarşısında məsələ 

qaldırmaq və bunun müsbət həllinə nail olmaq; 

- Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşların, xüsusən gənclərin 

Azərbaycan tarixini yaxşı öyrənməsi üçün zəruri tədbirlərin həyata 

keçməsinə səy göstərmək; 

-  Aspirant, dissertant və ali məktəbləri fərqlənmə diplomları ilə bitirən 

məzunların sürətlə inkişafına mane olan lüzumsuz qərarların ləğv 

edilməsinə çalışmaq; 

-  Bakı şəhərinin ekologiyasını yaxşılaşdırmaq, tələbələrin, 

məktəblilərin, təzə evlənənlərin, şəhərə rəsmi səfərə gələn hörmətli 

qonaqların köməyi ilə şəhərdə ağac əkinini, yaşıllıqları çoxaltmaq 

məqsədilə şəhərin icra hakimiyyətinə konkret  təkliflər vermək, bunun 

icrasına kömək etmək. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьына  н а м и з я 

д 
 

ЩЯСЯН ИБРАЩИМ ОЬЛУ МИРЗЯЙЕВИН СЕЧИЪИЛЯРЛЯ 

эюрцшцндяки чыхышдан 
 

Йыьынъаьын сядри: Щясян мцяллим, тяръцмяйиниз щаггында гыса 

мялумат верин. Мяним сечки габаьы програмым чап олунуб йайылмышдыр. 

Мян орада йазыланлары мцхтясяр шякилдя демякля кифайятляняъяйям. 
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Чыхышыма башламаздан яввял мян 21 сайлы сечки даирясиндян: 7-ъи, 8-ъи 

Микрорайонлардан Нахчиваны кцчясиндян, Дярняэцл яразисиндян, 

Рясулзадя (Киров) гясябясиндян гейдиййатдан кечмяк цчцн мяня разылыг 

верян сечиъиляря юз тяшяккцрцмц билдирирям. 

Юзцм щаггында:  

Мян Щясян Ибращим оьлу Мирзяйев 1927-ъи илдя Азярбайъанын 

гядим торпаьы олан Дяряляйяздя /Говушуг кяндиндя/ анадан олмуш, 

1948-ъи илдя орта мяктяби битирмишям 

1950-ъи илдя Нахчыван Дювлят Мцяллимляр Институтуну, 1955-ъи илдя 

Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетини, 1977-ъи илдя Мар-

ксизм Ленинизм Университетини фярглянмя дипломлары иля баша вурмушам. 

1950-1951-ъи илдя орта мяктябдя дярс щисся мцдири, 1951-1955-ъи 

иллярдя Н.Туси адына АДПУ-да тялябя /1953-1954-ъц тядрис илиндя универ-

ситет тялябя щямкарлар тяшкилатынын сядри, /1955-1957-ъи иллярдя 

Дяряляйязин Язизбяйов вя Йехегнадзор районлары цзря тящсил шюбясинин 

инспектору, 1957-1959-ъу иллярдя Говушуг кянд орта мяктябиндя 

директор, 1959-1962-ъи иллярдя АДПУ-да яйани аспирант олмуш, 1962-ъи 

илдян бу эцня гядяр щямин университетдя мцяллим ишляйирям. 

1965-ъи илдя намизядлик, 1987-ъи илдя докторлуг диссертасийасы мцдафия 

етмиш, 1967-ъи илдян досент, 1988-ъи илдян профессор вязифялярини тутмушам. 

1977-1987-ъи иллярдя филолоэийа факцлтясиндя декан мцавини, 1989-ъц илдян бу 

эцня гядяр «Мцасир Азярбайъан дили» кафедрасынын мцдири вязифясиндя 

чалышмыш, 60-дан артыг елми ясярин, о ъцмлядян 6 китабын /5-и монографийадыр/ 

4 програмын мцяллифийям. Бир чох намизядлик вя докторлуг диссертасийасы 

мцдафия едянляря оппонент олмуш, Академийада ихтисаслашдырылмыш мцдафия 

шурасынын цзвцйям. 

Узун мцддят ичтимаи ишлярдя чалышмыш, хейли ряьбятляндирмялярим 

вардыр. 1969-ъу илдя кянд советиня, 1990-ъы илдя ися Бакы шящяр советиня 

депутат сечилмишям. 

ССРИ Али тящсил ялачысы вя ЙАП-ын цзвцйям, 4 ушаьым вар. 

Сядр: Щясян мцяллим! Индийя гядяр сийасятля баьлы эюрдцйцн 

ишлярдян гыса шякилдя сечиъилярə мялумат вер. 

Баш цстя: 

Мян яввялъя 1990-1995-ъи иллярдя шящярин депутаты вя зийалысы кими 

эюрдцйцм ишлярдян бязи мягамлары демяк истяйирям. 

1. 1990-ъы илин декабрында Бакы шящяр советинин Ы /ХХЫ/ 

сессийасында Даьлыг Гарабаьы Иттифагын /Горбачовун/ ихтийарына 



 408 

вермямяк вя иттифаг мцгавилясини имзаламамаг цчцн бяйаннамяни 

гябул етмяйи тяклиф етмиш, сессийанын эедишиндя бяйаннамяни йазмыш, 

мяня олан тязйигляря, щцъумлара бахмайараг бунун гябул едилмясиня 

вя «Бакы», «Баку» газетляриндя чап олунмасына наил олмушам. 

2. 1991-ъи илин декабрында кечирилян сессийада Азярбайъанын узаг-

эюрян, сийясятчи аьсаггалларыны пайтахтда дювлят ишиня эятирмяйи, щеч бир 

шярт гоймадан Бакы шящяриндя йашайан гачгынлары гейдя алмаьы тякидля 

тяляб етмишям, икинъи тялябим йериня йетирилди. (Щейдяр Ялийевин Бакийа 

эятирилмясини вя буну сессийада сяся гоймаьы тяляб етдийимя эюря мяня 

сессийанын эедишиндя 200-дян артыг депутатын эюзц габаьында щцъум 

едилди вя юлцмля щядяляндим…)   

3. Хоъалы щадисясиндя бир нечя алимля бирликдя Азярбайъан халгынын 

гаты дцшмяни олан Старавойтованы бюйцк гязет мягаляси иля ифша етмиш 

вя ону диалога чаьырмышам. 

4. Республикамыз парчаланмаг тящлцкяси гаршысында галанда, 

Зянэилан щадисяляриндя вя диэяр эярэин анларда дяфялярля /10 дяфя/ 

телевизийа вя радио васитясиля халгы айаьа галхмаьа, торпагларымызы 

мцдафия етмяйя, аьсаггалларымызын ляйагят вя шяряфини горумаьа 

чаьырмышам. 

5. Азярбайъаны аьыр вязиййятдян гуртармаг цчцн 91 зийалы иля 

бирликдя президентимиз чянаб Щейдяр Ялийеви Бакыйа дявят етмиш, 

топлантыларда, йыьынъаг вя конфрансларда республикамызда йашайан 

халгларын, ел аьсаггалларынын, рящбяр ишчилярин бир йумруг щалында 

бирляшмяйя чаьырмышам. 

6. Депутат олдуьум яразидя 30 ил зибилхана олан бир йердя шяхси 

тяшяббцсцмля эюзял бир истиращят паркы салдырмыш, чохлу аьач якдирмиш, 

щямишя бурада йашайан ящалинин сосиал мясяляляри иля марагланмыш вя 

ону йахшылашдырмаьа чалышмышам. 

 

Сечкигабаьы програмымдан бязи мягамлар 

 

1. Республиканын ярази бцтювлцйц, мцстягиллийи, суверенлийи, инкишафы 

вя эяляъяйи уьрунда эеъя-эцндцз йорулмадан чалышан, бу йолда бир чох 

тяхрибатларла цзляшян дцнйанын бюйцк сийасятчиси мющтярям Щейдяр 

Ялийевин йетирдийи дахили вя хариъи сийасятин дцзэцнлцйцнц, ичтимаиййятя, 

ону дцзэцн дярк етмяйянляря баша салмаг. 
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2. Республикада йералты вя йерцстц сярвятлярин даьыдылмасына, талан 

едилмясиня гаршы даим мцбаризя апармаг, бу сярвятлярин Азярбайъан 

халгынын инкишафы вя рифащы цчцн хярълянмясиня чалышмаг, бу мясяля щаггында 

файдалы ганунларын гябул едилмясиня вя бунун щяйата кечирилмясиня кюмяк 

эюстярмяк. 

3. Республикамызда ордунун, щцгуг-мцщафизя органларынын мющ-

кямляндирилмяси цчцн бурада хидмят едян адамларын игтисади вя сосиал 

ъящятдян тяминатыны йахшылашдырмаг, бу ишля баьлы тяхирясалынмаз ганун-

ларын гябул едилмясиня сяй эюстярмяк. 

4. Дювлятчилийимизин мющкямляндирилмяси вя инкишафы цчцн зярури 

олан ганунларын Милли Мяълисдя тез бир заманда гябул едилмясиня 

чалышмаг вя бу мясялядя тяшяббцс эюстяриб файдалы тяклифляр вермяк. 

5. Вятяндашларда ганунларын алилийиня, мцгяддяслийиня щюрмят щисси 

ашыламаг мягсядиля телевизийа, радио вя мятбуатда тяблиьат-тяшвигат ишини 

эенишляндирмяк вя республика зийалыларыны бу ишя ъялб етмяк. 

6. Милли Мяълисдя гярарларын, ганунвериъилик актларынын щазырланма-

сында фяал иштирак етмяк. 

7. Ермяни ишьалы алтында олан торпагларымызын азад  олмасы, гачгын 

вя кючэцнлярин тез бир заманда юз йурд-йувасына гайытмасы цчцн 

депутат сялащиййятиндян, информасийа васитяляриндян истифадя едиб 

ермянилярин ишьалчы, тяъавцзкар, щийляэяр, хяйаняткар олдуьуну дцнйа 

истимаиййятиня чатдырмаг ишиндя игтидара кюмяк етмяк. 

8. Азярбайъан яразисиндя йашайан халгларын, ел аьсаггалларынын, 

нцфузлу рящбяр ишчиляринин бир йумруг щалында бирляшмяси цчцн сяй 

эюстярмяк. 

9. Республикада йашайан ящалинин диггятини сянайе вя кянд тясяр-

рцфатында истещсалы артырмаьа, эянълярин истещсалатда ишлямясиня наил 

олмаг мягсядиля телевизийа, радиода тясиредиъи верилишлярин эетмясиня, 

мятбуатдан бу мясяляйя хцсуси сящифяляр айрылмасы цчцн тяклифляр 

вермяк. 

10. Эцръцстан вя Дярбянддя йашайан азярбайъанлыларын проблем-

лярини даим диггят мяркязиндя сахламаг, бу проблемлярин щялли цчцн 

щямин дювлятляр гаршысында мясяля галдырмаг, бунларын щяллиня чалышмаг, 

хариъи юлкялярдя йашайан Азярбайъан эянъляринин савадланмасы цчцн 

милли мяълисдя мцяййян ганунларын гябул едилмясиня наил олмаг; 
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11.  Республикада сосиал ядалятин щяйата кечмясиня даим 

чалышмаг вя ону позанларын ганун гаршысында чаваб вермясини тяляб 

етмяк. 

12. Йцксяк ихтисаслы кадрларын, елм, мядяниййят, инъясянят ишчиляринин, 

хцсусян эянълярин хариъи юлкяляря ахынынын гаршысыны алмаг, бунларын сосиал вя 

игтисади вязиййятини йахшылашдырмаг цчцн Милли Мяълис гаршысында мясяля 

галдырмаг. 

13. Дцнйанын габагъыл юлкяляринин елм сайясиндя, елм адамларына 

диггятин сайясиндя инкишаф етдийини нязяря алараг милли мяълисдя елмин, 

мядяниййятин, инъясянятин инкишафына, мадди вя мяняви сярвятляримизин 

йахшы горунуб сахланмасына, зийалыларын, зящмят адамларынын, бцдъядян 

мааш алан шяхслярин игтисади вя сосиал вязиййятинин йахшылашмасы цчцн 

зярури ганунлар гябул едилмясиня вя бунун щяйата кечмясиня хцсуси 

фикир вермяк. 

14. Гуллуг мювгейиндян, сийаси партийалара мцнасибятиндян, ишляйиб-

ишлямямясиндян асылы олмайараг халгын савадлы, принсипиал, гейрятли, ъясарятли, 

ишэцзар адамларынын йцксяк интеллектуал сявиййяси, идаря етмя тяърцбяси, 

кцтля  ичярисиндя нцфузу олан шяхслярин сечилиб иряли чякилмясиня, бунларын юз 

лайигли йерлярини тутмаларына кюмяк етмяк вя бу мясяляни даим нязарятдя 

сахламаг. 

15.  Мцщарибя вя ямяк ветеранлары, Гарабаь ялилляр, аьсаггаллар, 

вятянимизи горуйан дюйцшчцлярин валидейнляри вя ушаглары, кимсясиз 

адамлар, кцчялярдя утана-утана ял ачыб дилянмяйя мяъбур олан мясум 

ушаглара, гоъалара хцсуси ганунларын гябул олунмасына наил олмаг. 

16.  Али, орта ихтисас, ибтидаи вя орта мяктяблярин, баьчаларын, юзял 

тящсил оcагларынын, сящиййя мцяссисяляринин инкишафы цчцн, бурада ишляйян 

адамларын, охуйан тялябялярин сосиал вязиййяти иля баьлы милли мяълисдя 

тахирясалынмаз гярарларын гябул едилмясиня чалышмаг. 

17. Йенийетмяляри вя эянъляри ялябахымлыг, тцфейлилик психолоэийасын-

дан узаглашдырмаг, онлары ъинайят етмякдян чякиндирмяк, юзцндян асылы 

олмайан сябябляр вя тясадцфи щадисяляря эюря ъяза алан вя ямяк-ислащ 

йерляриндя юзцнц доьрулдан адамлара гайьы эюстярмяк. 

18.  Орта вя али мяктяблярдя щярби вятянпярвярлик ишини 

эцъляндирмяк цчцн тящсил ганунунда мцяййян дяйишикликляр етмяйя 

чалышмаг. 
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19.  21 №-ли сечки даирəсиндя иш габилиййяти олан бцтцн 

вятяндашларын ишля тямин олунмасы цчцн ялагядар тяшкилатлар гаршысында 

мясяля галдырмаг вя бунун мцсбят щяллиня наил олмаг. 

20. Аспирант, диссертант вя али мяктябляри фярглянмя дипломлары иля 

битирян мязунларын сцрятля инкишафына мане олан лцзумсуз гярарларын 

ляьв едилмясиня чалышмаг.    

        

23 октйабр 1998-ъи ил 

 
 
 
 
 



 412 

Азярбайъан Республикасынын Милли 

Мяълисиня 

Сечкиляр  цзря Мяркязи Сечки 

Комиссийасынын 

сядри Ъ.Ч.Вялийев Ъянабларына 

 

Милли   Мяълися   сечкиляр   цзря   21  сайлы 

Бинягяди  сечки  даирясиндян депутатлыьа 

намизяд Ч.К. Щясянов,  М.Ф. Щейдяров,  

Щ.İ. Мирзяйев тяряфиндян 

 

Я Р И З Я 

 

Ашаьыда гейд олунанлары Сизя билдирмяйи лазым билирик: 

1. Сечки ганунунун 18-ъи маддясиня зидд олараг 21 сайлы 

Бинягяди сечки даирясинин яксяр мянтягяляриндя сечиъиляря билдириш 

вярягяляри верилмямиш, сечиъиляр щарада сяс веряъяклярини билмямиш, бу 

да юз нювбясиндя сечиъилярин сяс вермяйя эялмямясиня сябяб 

олмушдур.  

2. 21 сайлы Бинягяди сечки даирясинин яразисиндя 20-дян чох 

йатагхана, о ъцмлядян бир чох тялябя йатагханасы вардыр. Бу 

йатагханаларда тяхминян 5 миндян артыг сечиъи гейдиййатда олса да, 

онлар мцвяггяти олараг башга цнванларда йашайырлар. Сечки 

мянтягяляринин сядри вя цзвляри гейдиййатда олан бу сечиъилярля щеч бир 

изащат вермямиш, бунлар тялябялярин охудуьу институтларын рящбярлийи вя 

йатагханаларын комендантлары иля ялагя сахламамышлар. Сечиъиляр щарада 

сяс веряъяклярини билмямиш, бир сюзля, сечиъилярин сечкидя иштирак етмяси 

тямин едилмямишдир.  

3. Сечки Ганунунун 54-ъц маддясиня зидд олараг бязи 

мянтягялярдя сясвермя саат 8.00-да йох, 9.00-да вя даща эеъ 

башланмышдыр (мцшащидячиляр вякилляр буну билирляр).  

4. Сечки Ганунунун 48 вя 50-ъи маддяляриня зидд олараг сечки 

эцнц бир сыра сечки мянтягяляринин габаьында Салещ Абдуллайеви вя 

Низами Вялийеви дястякляйян гцввяляр (АМИП-ин нцмайяндяляри, МИС-
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лярин ямякдашлары, башчылары, сечиъиляри таныйан диэяр вязифяли шяхсляр) 

тяблиьат иши апармыш, бунлара тяряфдар олмайан сечиъиляр эери гайытмаьа 

мяъбур олмушлар.  

5. Сечки Ганунунун 42-ъи маддяси позулмуш, сечки габаьы нами-

зядлярля кечирилян эюрцшляр нормал кечмямиш, йерли иъра органлары вя 

мянтягяляр бу ишя кюмяклик етмямишдир. Йерли иъра органларынын тягсири 

цзцндян 7 вя 8-ъи мянтягялярдя сечиъилярля намизядлярин эюрцшц баш 

тутмамышдыр. Эюрцшя эялмиш 10 няфяр намизяд хейли эюзлядикдян сонра 

мялум олмушдур ки, бу яразидя йашайан сечиъилярин бу эюрцшдян хябяри 

йохдур. Бурайа ъями 1 няфяр сечиъи эялмишдир. Бундан башга 3, 4, 5, 6, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 сайлы мянтягялярдяки эюрцш заманы Салещ 

Абдуллайевин вя Низами Вялийевин адамлары диэяр намизядляри эюздян 

салмаьа чалышмышлар.  

6. Сечки Ганунунун 46-ъы маддясинин яксиня олараг С.Абдуллайев 

сечки компанийасы яряфясиндя сечиъиляри юз тяряфиня чякмяк цчцн хейрий-

йячилик пярдяси алтында сечиъиляр ярзаг вя сянайе маллары пайламыш, Щ.Вя-

лийев ися буна охшар ишляр эюрмцшдцр. 25 сайлы мянтягядя сечиъилярдян 

бири сечки бцллетенин архасында йазылмышдыр: «Салещ мцяллим! 

Эюндярдийиниз 1 кг алманын 800 грамы чцрцк чыхды».  

Бинягяди нефт фящля йатагханасында сечиъилярля кечирилян эюрцшдя 

намизядлярин вя сечиъилярин гаршысында С.Абдуллайев, Н.Вялийевин, 

Н.Вялийев ися С.Абдуллайевин чиркин ямялляриля мяшьул олдуьуну 

эюстярдиляр. Сечиъиляр бу мянзяряни эюрцб эюрцшц тярк етдиляр вя эюрцш 

йарымчыг галды.  

7. Сечки Ганунунун 46-ъы маддясиня зидд олараг сечкигабаьы 

тяшвигат дюврцндя С.Абдуллайев вя Н.Вялийев юз шякил вя програмларыны 

даирядя, сечки  мянтягяляриндя вя башга йерлярдя башга намизядлярин 

(Мясялян: М.Щейдяровун, Ч.Щясяновун, Щ.Мирзяйевин) шякил вя 

програмларынын цстцня йапышдырмышлар ки, бцтцн бунлар сечиъиляря пис тясир 

етмиш вя онлар беля вязиййятдя сечкийя эялмяйи лазым билмямишляр 

(мадди сцбут яризяйя ялавя олунур). 

8. Сечки ганунунун 14-ъц маддяси вя Мяркязи Сечки 

Комиссийасынын 12 октйабр 1995-ъи ил тарихли, 17-ъи протоколунда вердийи 

гярар позулмушдур. С.Абдуллайев вя Н.Вялийев юз тяшвигат плакатларыны 
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щазырлайаркян бу гярары позмуш, тямтяраглы тяшвигат формалары 

щазырламышлар ки, бу да сечиъилярдя икращ щисси доьурмушдур.  

9. Сечки ганунунун 17-ъи вя 25-ъи маддяляри позулмушдур. Сечки 

яряфясиндя район Иъра Щакимиййятинин эюстяриши иля мянтягя сечки 

комиссийасынын тяркиби С.Абдуллайев вя Н.Вялийевин хейриня бир нечя 

дяфя дяйишдирилмишдир.  

Ы0. Мянтягя комиссийаларынын формалашмасында намизядляр цчцн 

бярабярлик принсипи позулмушдур. Иъра щакимиййяти 2 няфяр 

С.Абдуллайевин, 4 няфяр ися Н.Вялийевин ишлядийи мцяссисядян 

мянтягяляря сядр, мцавин вя катиб вермишдир. Сечкийя бир эцн галмыш 

башга намизядлярин тяляби иля бунларын яксяриййяти дяйишдирился дя, бу щеч 

бир нятиъя вермямишдир.  

ЫЫ. Сечки Ганунунун 48-ъи маддяси позулмушдур. Фактлар эюстярир 

ки, иъра апаратында Н.Ялийеви, С.Абдуллайеви дястякляйянляр вардыр. Щятта 

иш о йеря чатмышдыр ки, сечки бцллетенляринин яксяриййятиндя 

С.Абдуллайевин адынын габаьында нюгтя, Н.Вялийевин адынын гаршысында 

ися мянсуб олдуьу партийанын ады йазылмышдыр. Щалбуки Н.Вялийевин дя 

адынын гаршысында мцстягил сюзц йазылмалы иди, чцнки намизядлярдян 

башга партийалара мянсуб оланлары да вардыр.  

Бундан башга сечки бцллетенляриндя С.Абдуллайевин сойады, 

атасынын ады ики сятирдя, йердя галан намизядлярин ады, сойады, атасынын 

ады ися бир сятирдя йазылмышдыр.  

Ы2. Сечки Ганунунун 19-ъу маддяси позулмушдур. Бир чох сечки 

мянтягяляри вя мянзил истисмар сащяляринин ишчиляри чаьырыш вярягялярини 

С.Абдуллайевин вя Н.Вялийевин намизядлийини тяблиь едян тяшвигат 

формаларынын арасына гойуб евляря эюндярибляр. Бу да сечиъилярин 

щиддятиня сябяб олмушдур. 

Ы3. Сечки ганунуна зидд олараг иъра щакимиййятинин ишчиляри, онларын 

табелийиндя олан МИС-ин башчылары, бир сюзля, сечиъиляри йахындан таныйан 

идаря ишчиляри мянтягяляря мцдир вя цзв гойулмушдур.  

Ы4. Н.Вялийевин тяряфдарлары, АМИП-ин тяблиьатла мяшьул олан фяал 

дястяляри сечки ганунунун 50-ъи маддясини позараг сечки эцнц 21 сайлы 

даирянин бцтцн яразилярини эязяряк сечиъиляри Н.Вялийевя сяс вермяйя 
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чаьырмыш вя бунларын хащишини гябул етмяйянляри эери гайтармаьа 

чалышмышлар.  

15. Сечки Ганунунун 45-ъи маддяси позулараг бир сыра сечки 

мянтягяляриндя, о ъцмлядян 3, 4, 5, 6, 17, 18 сайлы мянтягялярдя; сечки 

башланмаздан габаг мянтягяйя верилмиш бцллетенлярин бир чохуна 

мющцр вурулмамышдыр.  

16. 3, 4, 5, 6 сайлы сечки мянтягяляриндя евляря апарыласы хырда 

гутулар сечиъиляря бцллетен верян мянтягя цзвцнцн габагдакы столун 

алтына гойулмушдур ки, бу да щямин гутуйа бцллетен атмаг ещтималыны 

артырыр: бу факты орадакы мцшащидячиляр вя вякилляр билирляр.  

17. 3 сайлы мянтягянин сядри (276 сайлы мяктябин директору) Сара 

Ялийева щямин мяктябдя йерляшян 4, 5 вя 6 сайлы мянтягялярин дя ишиня 

гарышмыш вя Н.Вялийевин, С.Абдуллайевин хейриня чалıшмышдыр.  

18. Сечки Ганунунун 38-ъи вя 45-ъи маддяляринин тялябляри кобуд-

ъасына позулараг бир чох йерлярдя, о ъцмлядян 3, 4, 5, 6, 17, 18 сайлы 

мянтягялярдя сясляр щесабланаркян вякилляри вя мцшащидячиляри просеси 

мцшащидя етмяйя гоймамыш вя сяс щесабланан йердян чыхармышлар.  

Бундан башга, адлары чякилян мянтягялярдя сясвермя гутулары 

ачыларкян ишыглар сюндцрцлмцшдцр.  

19. Сечки Ганунунун 58-ъи маддяси кобуд шякилдя позулараг 3 

сайлы мянтягядя мянтягя сядринин мцавини депутатлыьа намизяд 

А.Мустафайевин ады сахланылан, галан намизядлярин ися ады  силинян 17 

бцллетени кянар шяхся вериб гутуйа атдыраркян щямин шяхс мцшащидячи 

вя вякилляр тяряфиндян тутулмуш, акт тяртиб едилмиш вя о адам инзибати 

орган нцмайяндясиня тящвил верилмишдир.  

20. Етибарлы мянбялярдян алдыьымыз мялумата эюря сечки 

ганунунун 46-ъы маддясиня зидд олараг С.Абдуллайев ислащ ямяк 

дцшярэясинин рящбярляри иля ялагяйя эирмиш, сечкидян бир эцн габаг 

онлара гонаглыг вермиш вя щямин рящбяр ишчиляр ямяк ислащ 

дцшярэясиндя олан сечиъиляри ъярэяйя дцзцб сечки мянтягясиня эятирмиш 

С.Абдуллайевя сяс вердирмишляр.  

21. Сечкинин эедишиндян, нятиъясиндян вя мцшащидяляримиздян 

айдын олур ки, районда сечкинин баш тутмамасына мараьы олан адамлар 

да вардыр! 
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Йухарыда эюстярилян фактлар вя бурада дейилмяйян бир чох ганун 

позунтулары  эюстярир ки, 21 сайлы Бинягяди сечки даирясиндя сечки дцзэцн 

кечирилмямишдир. Она эюря дя биз сечкинин йенидян кечирилмясини тяляб 

едирик. Бундан яввял сечки ганунуну кобуд шякилдя позан 

С.Абдуллайев, Н.Вялийев вя А.Мустафайев намизядляр сийащысындан 

чыхарылмалыдырлар.  

 

14 нойабр 1995-ъи ил 

 

Имза:             

Ч.К.Щясянов 

                   

М.Ф.Щейдяров 

                           Щ.И.Мирзяйев  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

Cənab HEYDƏR ƏLİYEVƏ   
 

Hörmətli prezident! 21 saylı Binəqədi seçki dairəsində yetərsayın 

alınmasının, seçkidən sonra süni şəkildə yetərsay düzəltməyə cəhd 

edilməsinin və seçki qanununun kobud şəkildə pozulmasının səbəbləri 

çoxdur. Bunlardan ən başlıcası bəzi rəhbər işçilərin seçkinin baş 

tutmamasında maraqlı olması, şəxsi mənafeini dövlət mənafeindən 

üstün tutması, sözdə iqtidarı, əməldə müxalifəti müdafiə etməsi ilə 

bağlıdır. Mən bu dairədən namizəd olduğum üçün belə halların şahidi 

olmuşam. İstərdim ki, bu məsələlərdən xəbərdar olasınız, onların 

verdikləri məlumatların doğru olub-olmadığını biləsiniz. 

Sizdən xahiş edirəm ki, 10-15 dəqiqə vaxt tapıb məni qəbul 

edəsiniz. 
 

H ö r m ə t l ə:  

Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev − N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitetində  «Müasir Azərbaycan dili kafedrası »nın 

müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor, dilçi-türkoloq, Respublika ali 

təhsil əlaçısı, cənab Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edən 91 ziyalıdan 10-

nun ağsaqqalı, bu ziyalılarla görüşdə cənab prezidentdən onu qəbul 

etməsini xahiş edən, Azərbaycanın xilaskarı Hörmətli Heydər Əliyevin 

xətt-hərəkətini daim müdafiə etdiyi üçün 1990-cı ildən bu günə qədər 

dəfələrlə təhqir və təqib olunan, respublika ziyalıları arasında əsil 

Əliyevçi kimi tanınan şəxs. 
 

Ünvanım: − M.Rəsulzadə qəsəbəsi, 5-ci Binəqədi, ev 1. 

Telefonlarım: ev − 69-15-00 

                       iş  − 93-52-86           16 noyabr 

1995-ci il 
 

Баку 66/56302   16/11      1431 

Баку 95  04   Мирзоев 

95/3701 16/11 АЛИЕВУ ВРУЧЕНА  16/11  1410 ОБЩИЙ 

СЕКТОР ПРЕЗИДЕНТСКОГО АППАРАТА  -Т-КА КАСУМОВА   

 1458 

КВИТАНЦИЯ 
В пр   телеграммы № ______ 
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В        
___________________ 
           ( куда, кому) 
Колич.сл.195категория ____ 
                   и вид 
общая плата 6409 руб__ коп 
принят 14 00 час __   мин. 

89 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ МЯЪЛИСИНЯ 
СЕЧКИЛЯР - 1998 
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Азярбайъан Республикасы Милли 

Мяълисиня 

сечкиляр  цзря   9 сайлы  биринъи Хятаи 

сечки 

даирясинин    даиря    сечки    

комиссийасына 

Азярбайъан   Республикасынын   

вятяндашы 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу 

тяряфиндян 

 

Я Р И З Я 

 

Мян, Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу, 1927-ъи ил нойабр айынын 26-да 

Ермянистан Республикасынын Йехегнадзор районунда, Говушуг 

кяндиндя анадан олмушам. Азярбайъанлыйам вя  али тящсиллийям. Бакы 

шящяриндя Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин 

филолоэийа факултясини фярглянмя диплому иля битирмиш, дил вя ядябиййат 

ихтисасыны алмышам. Щал-щазырда Н.Туси адына АДПУ-да «Мцасир 

Азярбайъан дили» Кафедрасынын мцдири вязифясиндя ишляйирям. Тящсил 

алдыьым мцддятля баьлы олараг щярби хидмятдя олмамышам. Филолоэийа 

елмляри доктору, профессорам. Аилялийям, дюрд ушаьым вар. Ушагларымын 

дюрдц дя евлидир, ушаглары вар. Бакы шящяри Мяммядямин Рясулзадя 

адына гясябянин 5-ъи Бинягяди кцчясиндяки 1№-ли евдя йашайырам. 

ЙАП-ын Сябайыл району цзря идаря щейятинин цзвцйям. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня сечкиляр щаггында 

«Ганунун  3-ъц, 34-ъц, 35-ъи вя 36-ъы маддяляриня уйьун олараг 9 

сайлы Хятаи сечки даирясиндян Милли Мяълисин депутатлыьына намизядлийими 

иряли сцрмяк цчцн  сечиъи имзаларынын топланмасы мягсядиля имза 

вярягляри верясиниз. 

Сечиъи имзаларыны топлайан шяхслярин сийащысы ялавя олунур (сийащыда 

имза топлайаъаг шяхслярин сойады, ады, атасынын ады, ев цнваны, тутдуьу 

вязифя, партийалыьы паспортунун 

№си__________серийасы________эюстярилир). 
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Ялавя олунан сянядляр:  1. Тящсил щаггында сянядин суряти; 

      2. Ямяк китабчасынын суряти; 

      3. Йашайыш йериндян арайыш. 

 

 

17 ийун 1998-ъи ил      Шяхси имза 
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AZЯRBAYCAN   RESPUBLИKASI  MИLLИ  MЯCLИSИNИN 

DEPUTATLIЬINA NAMИZЯD 

 

9   САЙЛЫ   БИРИНЪИ   ХЯТАИ   СЕЧКИ   ДАИРЯСИ ЩЯСЯН   ИБРАЩИМ   

ОЬЛУ  МИРЗЯЙЕВ 

 

Hяsяn Иbrahim oьlu Mirzяyev 

1927-ci ildя Azяrbaycanын qяdim tor-

paьы olan Dяrяlяyяzin Qovuшuq 

kяndindя anadan olmuш, 1948-ci ildя 

orta mяktяbi bitirmiшdir. Ali tяhsilli, 

филолоэийа елмляри доктору, дилчи-тцрколог, 

профессор, кафедра мцдиридир. Res-

publika ali mяktяb яlaъыsы, ямяк 

ветераны, Республика аьсаггаллар Шу-

расы сядринин мцавинидир. ЙАП-ын цз-

вцдцр.  

Evlidir, 4 uшaьы var.  

1950-ci ildя Naxчыvan Dюvlяt 

Mцяllimlяr Иnstitutunu, 1955-ci ildя 

N.Tusi adыna Azяrbaycan Dюvlяt Pedаqoji Universitetini, 1977-ci ildя 

Marksizm-Leninizm Universitetini fяrqlяnmя diplomlarы ilя bitirmiшdir. 

1950 − 1951-ci illяrdя orta mяktяbdя dяrs hissя mцdiri, 1951 − 

1955-ci illяrdя N.Tusi adыna ADPU-da tяlяbя (1953 − 1954-cц tяdris 

ilindя universitet tяlяbя hяmkarlar tяшkilatыnыn sяdri), 1955 − 1957-ci 

illяrdя Dяrяlяyяzin Яzizbяyov vя Yexeqnadzor rayonlarы цzrя tяhsil 

шюbяsinin inspektoru, 1957 − 1959-cu illяrdя Qovuшuq kяnd orta 

mяktяbindя direktor, 1959 − 1962-ci illяrdя ADPU-da яyani aspirant, 

1962-ci ildяn bu gцnя qяdяr hяmin universitetdя mцяllim iшlяyir. 

1965-ci ildя namizяdlik, 1987-ci ildя doktorluq dissertasiyasы 

mцdafiя etmiш, 1967-ci ildяn dosent, 1988-ci ildяn professor vяzifяlяrini 

tutmuшdur. 1977 − 1987-ci illяrdя filologiya fakцltяsindя dekan mцavini, 

1989-cu ildяn bu gцnя qяdяr «Mцasir Azяrbaycan dili» kafedrasыnыn 
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mцdiri vяzifяsindя чalышыr. 90-на йахын елми ясярин, o cцmlяdяn 7 kitabыn 

(6-сы monoqrafiyadыr) 4 proqramыn mцяllifidir. Bir чox namizяdlik vя 

doktorluq dissertasiyasы mцdafiя eтмиш шяxslяrя opponent olmuш, узун 

мцддят Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндя вя Akademiyada 

Иxtisaslaшdыrыlmыш Мцdafiя Шurasыnыn цzvц олмуш, щал-щазырда Бакы 

Дювлят Университетиндя щямин ихтисалашдырылмыш мцдафия шурасынын 

цзвцдцр. 

Щямишя иътимаи ишлярдя фяал олмуш, хейли ряьбятляндирмяляри вардыр. 

1959-ъу илдя кянд советиня, 1990-ъы илдя ися Бакы шящяр советиня 

депутат сечилмишдир. 1990 вя 1995-ъи иллярдя мяскун олдуьу Бинягяди 

району яразисиндян, 18 вя 21 сайлы сечки даиряляриндян сечиъилярин арзу 

вя тякиди иля можаритар йолла намизядлийи иряли сцрцлмцшдцр. 
 

1990-1995-ъи иллярдя шящярин депутаты кими 

эюрдцйц ишлярдян бязи мягамлар: 

1. 1990-cы ilin dekabrыnda Bakы шяhяr sovetinin I (XXI) sessiyasыnda 

Daьlыq Qarabaьы Иttifaqыn (Qorbaчovun) ixtiyarыna vermяmяk vя ittifaq 

mцqavilяsini imzalamamaq цчцn bяyaнnamя qяbul etmяyi tяklif etmiш, 

sessiyanыn gediшindя щямин bяyannamяni юzц yazmыш, bunun qяbul edil-

mяsinя vя «Bakы», «Baku» (31 декабр) qяzetlяrindя чap olunmasыna nail 

olmuшdur. 

2. 1991-ci ilin dekabrыnda keчirilяn sessiyada Azяrbaycanыn uzaq-

gюrяn aьсaqqalы мющтярям Щейдяр Ялийев ъянабларыны пайтахта 

эятирмяйи, Ермянистандан говулан вя Бакы шящяриндя мяскунлашан 

гачгынлары heч bir шяrt гоймадан гейдя алмаьы Бакы шящяр Иъра 

Щакимиййятиндян тякидля tяlяb etmiш vя ikinci tяlяbiнин yerinя 

yetirilmясиня наил олмушдур. 

3. Deputat olduьu яrazidя, юz шяxsi tяшяbbцсц ilя gюzяl bir 

istirahяt  parkы saldыrmыш  вя бурада чoxlu aьac яkdirmiшдир. 

4. Щямишя сечиъиляринин гайьылары иля марагланмыш вя юз 

сялащиййятляри чярчивясиндя онлара кюмяк эюстярмишдир. 
 

Xalqыn ziyalыsы kimi gюrdцйц iшlяrdяn 

bяzi мягамлар: 
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1. Xocalы hadisяsi иля баьлы bir neъя alimlя birlikdя Azяrbaycan 

xalqыnыn qatы dцшmяni olan Stravoytovanы bюйцk (ики сящифялик) qяzet 

mяqalяsiндя ifшa etmiш vя onu dialoqa чаьыrmышdыr. 

2. Respublikamыz parчalanmaq tяhlцkяsi qarшыsыnda qalanda, 

Zяngilan hadisяlяrindя, 4 октйабр 1994 vя 1995-ъи ил март дювлят 

чеврилишляриндя вя digяr gяrgin anlarda dяfяlяrlя televiziya vя radio 

vasitяsilя xalqы ayaьa qalxmaьa, torpaqlarыmыzы, мцстягиллийимизи, 

дювлятчилийимизи mцdafiя etmяyя, aьsaqqallarыmыzыn lяyaqяt vя шяrяfini 

qorumaьa чaьыrmышdыr. 

3. Azяrbaycanы aьыr vяziyyяtdяn qurtarmaq цчцn 91 ziyalы ilя birlikdя 

hюrmяtli prezidentimiz cяnab Heydяr Яliyevi Bakыya dяvяt etmiш, toplantы-

larda, yыьыncaq vя konfranslarda respublikamыzda yaшayan bцtцn xalqlarы, 

el aьsaqqallarыnы, rяhbяr iшчilяri bir yumruq halыnda birlяшmяyя чaьыrmышdыr. 

4. О топлантыларда, телевизийада, радиода цряк сюзлярини щямишя 

бирмяналы шякилдя вя ъясарятля демишдир. 

а) 1997-ъи илин нойабрында республика сарайында ЙАП-ын беш иллик 

йубилей конфрансында йердян айаьа галхыб 15 няфяр 91 адындан чыхыш 

етмяк цчцн 3 дягигя сюз истямяси, чыхышынын залда неъя гаршыланмасы 

телевизийа тамашачыларына мялумдур. 

б) 1998-ъи ил мартын 23-ц Тцркийянин Бурса шящяриндя тцрк халгларынын 6-

ъы гурултайынын йекун иъласында йердян сюз алыб трибунайа чыхмасы, бурада 

Хоъалы сойгырымыны гурултайын гярарына салдырмасы, бу тяклифин залда бюйцк 

щярарятля гаршыланмасы Азярбайъандан эедян игтидар вя мцхалифят 

нцмайяндяляринин, щямчинин телевизийа тамашачыларынын эюзц гаршысында баш 

вермишдир.  

   

Dепутатлыьа намизядин сечкигабаьы платформасы 

Azяrbaycan Respublikasыnыn яrazi bцtюvlцйц, mцstяqilliyi, 

suverenliyi, inkiшafы vя gяlяcяyi uьrunda gecя-gцndцz yorulmadan 

чalышan, dцnyanыn bюyцk siyasяtчisi mюhtяrяm Heydяr Яliyev 

ъянабларынын yeritdiyi daxili vя xarici siyasяtи dцzgцn  dяrk etmяyяnlяrя 

baшa salmaq; 
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- Dюvlяtчiliyimizin mюhkяmlяndirilmяsi vя inkiшafы цчцn zяruri olan 

qanunlarыn milli mяclisdя tez bir zamanda qяbul edilmяsinя чalышmaq vя 

bu mяsяlяdя tяшяbbцs gюstяrib faydalы tяkliflяr vermяk; 

- Вятяндашларда ганунларын алилийиня, мцгяддяслийиня щюрмят щисси 

ашыламаг мягсядиля телевизийа, радио вя мятбуатда тяблиьат-тяшвигат ишини 

эенишляндирмяк, рespublika зийалыларыны бу ишя ъялб етмяк;  

- Ермяни ишьалы алтында олан торпагларымызын тамамиля азад олмасы, 

гачгын вя кючкцнлярин тез бир заманда юз йурд-йувасына гайытмасы цчцн 

депутат сялащиййятиндян, информасийа васитяляриндян истифадя едиб 

ермянилярин ишьалчы, тяъавцзкар, щийляэяр, хяйаняткар олдуьуну дцнйа 

иътимаиййятиня чатдырмаг;  

- Мющтярям президентимизин депортасийа, сойгырымы вя диэяр 

мясяляляр щаггында вердийи фярманлардан иряли эялян тялябляри щяр ан 

йериня йетирмяйя чалышмаг; 

- Йцксяк ихтисаслы кадрларын, елм, мядяниййят, инъясянят ишчиляринин, 

хцсусян эянълярин хариъи юлкяляря ахынынын гаршысыны алмаг цчцн тяблиьат 

ишини эцъляндирмяк; 

- Respublikada йашайан ящалинин, хцсусян эянълярин диггятини 

сянайе вя кянд тясяррцфатында истещсалы артырмаьа йюнялтмяк, бу 

мягсядля телевизийа вя радиода тясиредиъи верилишлярин эетмясиня наил 

олмаг;  

- Вятянпярвяр, савадлы, принсипиал, гейрятли, ъясарятли, ишэцзар, 

йцксяк интеллектуал сявиййяси, идаряетмя тяърцбяси, кцтля ичярисиндя 

нцфузу олан адамларла ялагяляри эенишляндирмяк. 

- Орта вя али мяктяблярдя щярби вятянпярвярлик ишини эцъляндирмяк 

цчцн информасийа васитяляриндян даим истифадя етмяк; 

- 9 №-li Хятаи seчki dairяsindя йашайан vяtяndaшlarыn гайьылары ilя 

даим марагланмаг вя ганун чярчивясиндя онлара кюмяк етмяйя 

чалышмаг; 

- Azяrbaycanda yaшayan bцtцn vяtяndaшlarыn, xцsusяn gяnclяrin 

Вятян tarixini, Azяrbaycanын кечмишини, индисини, гядим ъоьрафийасыны 

йахшы юйрянмяси цчцн зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня сяй 

эюстярмяк;  
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- Bakы шяhяrinin ekologiyasыnы yaxшыlaшdыrmaq мягсядиля ящалини, 

хцсусян tяlяbя вя mяktяbлиlяри аьаъ якини ишиня ъялб етмяк, бу ишдя 

шящяр иъра щакимиййяти иля ялагяляри эенишляндирмяк.  

Конститусийадакы ганунлары виъданла йериня йетирмяйя сяй 

эюстярмяк. 

  

                                            «Ябилов,  Зейналов вя оьуллары» 

ИТК-нын мятбяясиндя чап олунмушдур. 

                                                       Цнван:   Бакы,   М.  Горки  43,  

                                           факс: 94-01-88,   тел: 95-52-07. 
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БУ,  МЯНИМ  МЯНЯВИ  ЩАГГЫМДЫР 
 

Щясян мцяллим, Сиз 1990-ъы илдя Бакы шящяринин депутаты сечилмисиниз. 

Депутат олдуьунуз мцддятдя эюрдцйцнцз ишляр шяхсян юзцнцзц гане 

едибми? 

Бу дюврдя хейли иш эюря билмишям. Бурада йалныз бир нечясини демякля 

кифайятляняъяйям: 1990-ъы илин декабрын ахырында Бакы шящяр советинин 

сессийасында Даьлыг Гарабаьы иттифагын (Горбачовун) ихтийарына вермямяк 

вя иттифаг мцгавилясини имзаламамаг цчцн бяйаннамя гябул етмяйи тяклиф 

етмиш, сессийасынын эедишиндя бяйаннамяни юзцм йазмыш, бунун гябул 

едилмясиня вя «Бакы», «Баку» (31 декабр 1990) гязетляриндя чап олунма-

сына наил олмушам; 1991-ъи ил декабрын 29-да Бакы шящяр советинин цчцнъц 

сессийасында трибунайа галхыб Азярбайъанын узагэюрян аьсаггалы мющтя-

рям Щейдяр Ялийев ъянабларыны пайтахта эятирмяйи, Ермянистандан гову-

лан вя Бакы шящяриндя мяскунлашан гачгынлары щеч бир шярт гоймадан гей-

дя алмаьы Бакы шящяр иъра щакимиййятиндян, шящяр прокурорлуьундан тякид-

ля тяляб етмиш, икинъи тялябимин йериня йетирилмясиня наил олмуш вя бу тяляб-

лярин цстцндя 122 депутатын эюзц гаршысында игтидарын силащлы гочулары мяни 

щядялямиш, тящгир етмиш, фойейя чыхмаьымы тяляб етмиш, бу заман орган 

ишчиляри ишя гарышмыш, Бинягяди районундан олан депутатлар мяни тящлцкядян 

гуртармышлар; депутат олдуьум яразидя юз шяхси тяшяббусцм иля эюзял бир 

истиращят паркы салдырмыш вя бурада чохлу аьаъ якдирмишям; щямишя 

сечиъиляримин гайьылары иля марагланмыш вя юз сялащиййятлярим чярчивясиндя 

онлара кюмяк етмишям. 

- Щясян мцяллим, сон чятин иллярдя бир зийалы кими иътимаи фяалиййятиниз 

нядян ибарят олуб? 

- Яввяла ону дейим ки, Хоъалы щадисяси иля баьлы бир нечя алимля бир-

ликдя Азярбайъан халгынын гаты дцшмяни олан Сторовойтованы ики сящифялик 

гязет мягалясиндя ифша етмиш вя диалога чаьырмышам. Республикамыз 

парчаланмаг тящлцкяси гаршысында галанда, Зянэилан щадисяляриндя, 1994-

ъц ил 4 октйабр вя 1995-ъи ил 17 март дювлят чеврилишляриндя вя диэяр бир чох 

эярэин анларда дяфялярля телевизийа вя радио васитясиля халгы айаьа 

галхмаьа, мцбаризяйя, торпагларымызы мцдафия етмяйя, аьсаггалларымызын 

ляйагят вя шяряфини, дювлятчилийимизи, мцстягиллийимизи горумаьа чаьырмышам; 

йолуну азанлара информасийа васитяляри иля ъаваб вермиш вя игтидардан онлары 

ъязаландырмаьы тяляб етмишям; Нахчыван Мухтар Республикасына вя онун 
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башчысына гаршы тягибляр башлананда мцдафия комитясини йараданлардан 16 

няфяриня башчылыг етмишям; Талыш-Муьан Республикасы йараданлары, онларын 

башчыларыны кясякяс вахтларында ъани адландырмыш, ъязаланмасыны тяляб ет-

мишям; Азярбайъаны чятин вязиййятдян хилас етмяк цчцн 12 март 1992-ъи 

илдя Йагуб Мяммядова вя Ябцлфяз Елчибяйя йазылы шякилдя мцраъият едиб 

Щейдяр Ялийев ъянабларыны Бакыйа эятирмяйи тяляб етмишям. Йаш сензи 

дюврцндяки митинглярдя сюзцмц демиш вя бу кими башга анларда тягибляря 

мяруз галмышам; Азярбайъаны аьыр вязиййятдян гуртармаг цчцн 91 зийалы 

иля бирликдя щюрмятли Президентимиз Щейдяр Ялийеви Бакыйа дявят етмиш, 

топлантыларда, йыьынъаг вя конфрансларда республикамызда йашайан бцтцн 

халглары, ел аьсаггалларыны, рящбяр ишчиляри бир йумруг щалында бирляшмяйя 

чаьырмышам; топлантыларда, телевизийа вя радиода цряк сюзлярими щямишя 

бирмяналы шякилдя вя ъясарятля демишям: а) 1997-ъи илин нойабрында 

Республика Сарайында ЙАП-ын беш иллик йубилей конфрансында айаьа галхыб 

15 няфяр 91 адындан чыхыш етмяк цчцн 3 дягигя сюз истямяйим, чыхышымын 

залда неъя гаршыланмасы телевизийа тамашачыларына мялумдур. б) 1988-ъи ил 

мартын 23-дя Тцркийянин Бурса шящяриндя тцрк халгларынын 6-ъы гурултайынын  

йекун иъласында сюз алыб трибунайа чыхмаьым, бурада Хоъалы щадисясинин 

сойгырымы кими танымаьы гурултайын гярарына салдырмаьым барядя тяклифимин 

залда бюйцк щярарятля гаршыланмасы Азярбайъандан эедян игтидар вя 

мцхалифят нцмайяндяляринин, танынмыш, сечилмиш адамларын, чохлу миллят 

вякилляринин, телевизийа тамашачыларынын эюзц гаршысында баш вермишди. 

-   Сечкигабаьы платформаныздан ня дейя билярсиниз? 

- Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц, мцстягиллийи, суверенли-

йи, инкишафы вя эяляъяйи уьрунда эеъя-эцндцз йорулмадан чалышан, дцнйанын 

бюйцк сийасятчиси мющтярям Щейдяр Ялийев ъянабларынын йеритдийи дахили вя 

хариъи сийасятин дцзэцнлцйцнц иътимаиййятя, хцсусян ону дцзэцн дярк ет-

мяйянляря баша салмаг; ермяни ишьалы алтында олан торпагларымызын тамамиля 

азад олмасы, гачгын вя кючкцнлярин тез бир заманда юз йурд-йувасына га-

йытмасы цчцн депутат сялащиййятиндян, информасийа васитяляриндян истифадя 

едиб ермянилярин ишьалчы, тяъавцзкар, щийляэяр, хяйаняткар олдуьуну дцнйа 

иътимаиййятиня чатдырмаг; мющтярям Президентимизин депортасийа, сойгырымы 

вя диэяр мясяляляр щаггында вердийи фярманлардан иряли эялян тялябляри вахты-

вахтында йериня йетирмяйя чалышмаг; вятянпярвяр, савадлы, принсипиал, гей-

рятли, ъясарятли, ишэцзар, йцксяк интеллектуал сявиййяси, идаряетмя тяърцбяси, 
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кцтля ичярисиндя нцфузу олан адамларла ялагяляри даим эенишляндирмяк вя 

беля адамлара кюмяк етмяк; 9 №-ли Хятаи сечки даирясиндя йашайан 

вятяндашларын гайьылары иля марагланмаг вя онлара кюмяк етмяйя чалышмаг; 

Азярбайъанда йашайан бцтцн вятяндашларын, хцсусян эянълярин вятян 

тарихини, Азярбайъанын кечмишини, индисини, гядим ъоьрафийасыны йахшы 

юйрянмяси цчцн зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня сяй эюстярмяк. 

- Мцхалифят гязетляриндя, «Азадлыг» радиосунда сяслянир ки, 91-

лярдян олдуьунуз цчцн сизи намизяд эюстярибляр. 

- Мяни бура щеч ким эюндярмяйибдир. Юзцм эялмишям вя гой бу 

адамлар билсин ки, Азярбайъанын щяр бир йериндян намизядлийими иряли 

сцрмяйя мяним мяняви щаггым вардыр. 

- Щясян мцяллим, бязян 91-ляр щаггында мятбуатда мцяййян 

фикирляря раст эялирик. Онларын дедикляриня мцнасибятиниз. 

- Эюрцнцр, онлар 91-ляр щаггында ятрафлы мялумата малик дейилляр. 

Онлар билмялидирляр ки, 91-ляр щямишя халгын юнцндя эетмиш вя бунлар щеч 

вахт сийаси капитал топламамышдыр. Онлар щямишя юз чевиклийи, ъясаряти вя 

сядагяти иля башгаларындан фярглянмишляр. 

Эюрцнцр, онлар Щейдяр Ялийев ъянабларынын Азярбайъан зийалыларынын мц-

раъиятиня 24 октйабр 1992-ъи илдя йаздыьы ъавабы, 12 сентйабр 1995-ъи илдя 91-

лярля эюрцшцндяки йекун нитгини, ЙАП-ын йарадылмасынын 5-ъи илдюнцмцня щяср 

олунмуш тянтяняли йыьынъагдакы нитгини диггятля динлямямиш вя охумамышлар. 

Эюрцнцр онлар Щейдяр Ялийев ъянабларынын ашаьыдакы кяламлары иля таныш 

дейилляр: 

«Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасы иля, йахуд мяним йени-

дян сийаси фяалиййятя гайытмаьымла дейил, тякъя еля бу аддымла сиз 

юзцнцзцн вятяндашлыг боръунузу йериня йетирмисиниз, вятяндашлыг 

мювгейинизи бяйан етмисиниз вя бир даща билдирирям, о аьыр, чятин дюврдя биз 

щамымыз тязйигляр алтында олдуьумуз бир заманда ъясарят, гейрят, 

гящряманлыг эюстярмисиниз». 

«Бу 91-ляр щягигятян чох ъясарятли адамлар олмушлар. Чцнки бу 

мяктубу щазырлайыб, бу мяктубла щямряй олмаг истяйян адамларла данышыг 

апаранлар бязиляри иля данышмышлар, эюрцшмцшляр, анъаг онлар щямин мяк-

туба имза атмагдан имтина етмишляр. Мян бунлары да билирям. Доьрудур, 

щамысыны адбаад билмирям. Чцнки бу иши апаран адамлар о гядяр йцксяк 

мянявиййата мянсуб шяхслярдир ки, онлар садяъя, инди буну демяк истя-
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мирляр, амма ордан-бурдан ешидирям ки, филанкяся мцраъият едибляр – о, 

имза атмайыбдыр. Дейиб ки, мяни бу ишя гатмайын. Бири дя дейибдир ки, эет, 

юзцнц ишя салма, башыны янэяля салма. Щятта бири дя дейиб ки, яши, даща 

Щейдяр Ялийев кечмишдир, яэяр сиз ишинизи Щейдяр Ялийевля гурмаг 

истяйирсинизся, бунун эяляъяйи йохдур. Беля щаллар олубдур. Бу да 

мялумдур ки, беля щаллар аз олмайыбдыр». 

«Ел эюзц тярязидир» - дейибляр. Сечиъиляр юзляри щяр шейи мцяййян-

ляшдиряъякляр.       
 

          Алмаз 

Цлви. 

     «Халг гязети»

 

№  190 (22890), 19 ийул 1998-ъи ил  
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БУ ЙОЛУ ВЯТЯН, ХАЛГ НАМИНЯ СЕЧМИШЯМ 

 

Тяръцмейи щалындан гыса сятирляр 

Щясян Ибращим оьлу Мирзяйев 1927-ъи илдя Азярбайъанын улу 

йурд йерляриндян олан Дяряляйязин Говушуг кяндиндя анадан 

олмушдур. 

1948-ъи илдя орта мяктяби битирмишдир. 1950-ъи илдя Нахчыван 

Дювлят Мцяллимляр Институтуну, 1955-ъи илдя Н.Туси адына АДПУ-ну, 

1977-ъи илдя Марксизм-Ленинизм Университетини фярглянмя дипломлары 

иля битирмишдир. 

1955-59-ъу иллярдя мцхтялиф вязифялярдя мцяллим, тялиматчы, 

директор ишляйиб. 1959-62-ъи иллярдя АДПУ-да яйани аспирант олмуш, 

1962-ъи илдян бу эцня гядяр ися щямин университетдя мцяллим 

ишляйир. 

Али тящсилли, филолоэийа елмляри доктору, дилчи-тцрколог, 

профессор, кафедра мцдиридир. Республика али мяктяб ялачысы, ямяк 

ветераны, Республика Аьсаггаллар Шурасы сядринин мцавинидир. ЙАП-

ын цзвцдцр. 

Евлидир, 4 ювлад атасыдыр. 

1965-ъи илдя намизядлик, 1987-ъи илдя докторлуг диссертасийасыны 

мцдафия етмиш, 1967-ъи илдян досент, 1988-ъи илдян профессор 

вязифясини тутмушдур. 1977-87-ъи иллярдян филолоэийа факцлтясиндя 

декан мцавини, 1989-ъу илдян бу эцня гядяр «Мцасир Азярбайъан 

дили» кафедрасынын мцдири вязифясиндя чалышыр. 90-а йахын елми ясярин, 7 

китабын (6-сы монографийадыр), 4 програмын мцяллифидир. Бир чох 

намизядлик вя докторлуг диссертасийаларыны мцдафия едянляря 

оппонентлик етмиш, узун мцддят Азярбайъан Дювлят Педагожи Универ-

ситетиндя вя Азярбайъан Елмляр Академийасында Ихтисаслашдырылмыш 

Мцдафия Шурасынын цзвц олмуш, щал-щазырда БДУ-нун 

Ихтисаслашдырылмыш Мцдафия Шурасынын цзвцдцр. 

Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында фяаллыьы, вятяндаш мювгейи 

иля сечилян Щясян мцяллим щям дя Милли Мяълися 9 сайлы 1-ъи Хятайи сечки 

даирясиндян намизядлийини иряли сцрмцшдцр. 

- Щясян мцяллим, миллят елчиси олмаг чятин вя шяряфли вязифядир. Сиз 1990-

ъы илдя дя Бакы шящяринин депутаты сечилмисиниз. Эюрдцйцн ишлярдян бир  

нечясини ачыгла: 

- О дюврля бизи гыса заман мясафяси айырса да, дейярдим ки, о вахт 

хейли иш эюря билмишдим. Бурада йалныз бир нечясини демякля кифайятляня-

ъяйям: 1990-ъы ил декабрын ахырында Бакы шящяр советинин сессийасында 
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Даьлыг Гарабаьы иттифагын (Горбачовун) ихтийарына вермяк вя иттифаг 

мцгавилясини имзаламаг цчцн бяйаннамя гябул етмяйи тяклиф етмиш, 

сессийанын эедишиндя бяйаннамяни юзцм йазмыш, бунун гябул 

едилмясиня вя «Бакы», «Баку» (31 декабр 1990) гязетляриндя чап 

олунмасына наил олмушам; 1991-ъи ил декабрын 29-да Бакы шящяр 

советинин цчцнъц сессийасында трибунайа галхыб Азярбайъанын 

узагэюрян аьсаггалы мющтярям Щейдяр Ялийев ъянабларыны пайтахта 

эятирмяйи, Ермянистандан говулан вя Бакы шящяриндя мяскунлашан 

гачгынлары щеч бир шярт гоймадан гейдя алмаьы Бакы шящяр иъра щакимий-

йятиндян, шящяр прокурорлуьундан тякидля тяляб етмиш, икинъи тялябимин 

йериня йетирилмясиня наил олмуш вя бу тяляблярин цстцндя 122 депутатын 

эюзц гаршысында игтидарын силащлы гочулары мяни щядялямиш, тящгир етмиш, 

фойейя чыхмаьымы тяляб етмиш, бу заман орган ишчиляри ишя гарышмыш, 

Бинягяди районундан олан депутатлар мяни тящлцкядян гуртармышлар. 

Миллят вякили кими сечиъилярим цчцн эюзял бир истиращят паркынын салынмасына 

наил олмушам. 

- Зийалы кими сон илляр биз сизи иътимаи щяйатын гайнарлыьында чох эюр-

мцшцк. Сясинизи вя сюзцнцзц дя  тез-тез ешидирик. Бу щагда бир нечя 

кялмя де. 

- Бу мяним вятяндашлыг боръумдур. Азярбайъанын мцсибятляри, 

гаршылашдыьы бялалар мяним талейимдян вя юмрцмдян изсиз кечмяйиб. 

Илкин олараг ону дейим ки, Хоъалы щадисяси иля баьлы бир нечя алимля 

бирликдя Азярбайъан халгынын гаты дцшмяни олан Сторовойтованы ики 

сящифялик гязет мягалясиндя ифша етмиш вя диалога чаьырмышам. 

Республикамыз парчаланмаг тящлцкяси гаршысында галанда, Зянэилан 

щадисяляриндя, 1994-ъц ил октйабр вя 1995-ъи ил 17 март чеврилишляриндя вя 

диэяр бир чох эярэин анларда дяфялярля телевизийа вя радио васитясиля халгы 

айаьа галхмаьа, мцбаризяйя, торпагларымызы мцдафия етмяйя, 

аьсаггалларымызын ляйагят вя шяряфини, дювлятчилийимизи, мцстягиллийимизи 

горумаьа чаьырмышам. 

Нахчыван Мухтар Республикасына вя онун башчысына гаршы тягибляр 

башлананда мцдафия комитясини йараданлардан 16 няфяриня башчылыг 

етмишям; Талыш-Муьан Республикасы йараданлары, онларын башчыларыны 

кясякяс вахтларында беля ъани адландырмыш, ъязаланмасыны тяляб етмишям; 

Азярбайъаны чятин вязиййятдян хилас етмяк цчцн 12 март 1992-ъи илдя 

Йагуб Мяммядова вя Ябцлфяз Ялийевя йазылы шякилдя мцраъият едиб 

Щейдяр Ялийев ъянабларыны Бакыйа эятирмяйи тяляб етмишям. Йаш сензи 

дюврцндяки митинглярдя сюзцмц демиш вя бу кими башга анларда тягибляря 

мяруз галмышам; Азярбайъаны аьыр вязиййятдян гуртармаг цчцн 91 зийалы 
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иля бирликдя щюрмятли Президентимиз Щейдяр Ялийеви Бакыйа дявят етмиш, 

топлантыларда, йыьынъаг вя конфрансларда республикамызда йашайан бцтцн 

халглары, ел аьсаггалларыны, рящбяр ишчиляри бир йумруг щалында бирляшмяйя 

чаьырмышам; топлантыларда, телевизийа вя радиода цряк сюзлярими щямишя 

бирмяналы шякилдя вя ъясарятля демишям. 

- 91-ляря гаршы бязи информасийа васитяляриндя мцяййян фикирляр 

сюйлянилир. 91-лярдян бири кими бу дейилянляря мцнасибятиниз… 

- Эюрцнцр, онлар 91-ляр щаггында ятрафлы мялумата малик дейилляр. 

Онлар билмялидирляр ки, 91-ляр щямишя халгын юнцндя эетмиш вя бунларын 

щеч бири щеч вахт сийаси капитал топламамышдыр. Онлар щямишя юз чевиклийи, 

ъясаряти вя сядагяти иля башгаларындан фярглянмишляр. 

Эюрцнцр, онлар Щейдяр Ялийев ъянабларынын Азярбайъан 

зийалыларынын мцраъиятиня 24 октйабр 1992-ъи илдя йаздыьы ъавабы, 12 

сентйабр 1995-ъи илдя 91-лярля эюрцшцндяки йекун нитгини, ЙАП-ын 

йарадылмасынын 5-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш тянтяняли йыьынъагдакы 

нитгини диггятля динлямямиш вя охумамышлар. Эюрцнцр, онлар Щейдяр 

Ялийев ъянабларынын ашаьыдакы кяламлары иля таныш дейилляр: 

«Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасы иля, йахуд мяним йени-

дян сийаси фяалиййятя гайытмаьымла дейил, тякъя еля бу аддымла сиз 

юзцнцзцн вятяндашлыг боръунузу йериня йетирмисиниз, вятяндашлыг 

мювгейинизи бяйан етмисиниз вя бир даща билдирирям, о аьыр, чятин дюврдя биз 

щамымыз тязйигляр алтында олдуьумуз бир заманда ъясарят, гейрят, 

гящряманлыг эюстярмисиниз». 

 «Бу 91-ляр щягигятян чох ъясарятли адамлар олмушлар. Чцнки бу 

мяктубу щазырлайыб, бу мяктубла щямряй олмаг истяйян адамларла 

данышыг апаранлар бязиляри иля данышмышлар, эюрцшмцшляр, анъаг онлар 

щямин мяктуба имза атмагдан имтина етмишляр. Мян бунлары да 

билирям». 

Бизляр бу йолу Вятян наминя, халгын хиласы цчцн гялбимизин 

чаьырышыйла тутмушуг. Заман бизим узагэюрянлийимизи бир даща 

тясдигляди. 

-  Депутат сечилсяниз сечиъиляринизя ня дейярдиниз?  

- Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц, мцстягиллийи, 

суверенлийи, инкишафы вя эяляъяйи уьрунда эеъя-эцндцз йорулмадан 

чалышан, дцнйанын бюйцк сийасятчиси мющтярям Щейдяр Ялийев 

ъянабларынын йеритдийи дахили вя хариъи сийасятин дцзэцнлцйцнц иътимаиййятя, 

хцсусян ону дцзэцн дярк етмяйянляря баша салмаг, ермяни ишьалы 

алтында олан торпагларымызын тамамиля азад олмасы, гачгын вя кючкцнлярин 

тез бир заманда юз йурд-йувасына гайытмасы цчцн депутат 
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сялащиййятиндян, информасийа васитяляриндян истифадя едиб ермянилярин 

ишьалчы, тяъавцзкар, щийляэяр, хяйаняткар олдуьуну дцнйа иътимаиййятиня 

чатдырмаг; мющтярям Президентимизин депортасийа, сойгырымы вя диэяр 

мясяляляр щаггында вердийи фярманлардан иряли эялян тялябляри вахтлы-

вахтында йериня йетирмяйя чалышмаг; вятянпярвяр, савадлы, принсипиал, гей-

рятли, ъясарятли, ишэцзар, йцксяк интеллектуал сявиййяси, идаряетмя тяърцбяси, 

кцтля ичярисиндя нцфузу олан адамларла ялагяляри даим эенишляндирмяк вя 

беля адамлара кюмяк етмяк; 9 №-ли Хятайи сечки даирясиндя йашайан 

вятяндашларын гайьылары иля марагланмаг вя онлара кюмяк етмяйя 

чалышмаг; Азярбайъанда йашайан бцтцн вятяндашларын, хцсусян эянъ-

лярин вятян тарихини, Азярбайъанын кечмишини, индисини, гядим ъоьрафийасыны 

йахшы юйрянмяси цчцн зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня сяй 

эюстярмяк. 

 «Елин эюзц тярязидир» дейянляр йанылмайыблар. Кимин ким олдуьуну 

биздян йахшы билян сечиъиляр юзляри щяр шейи мцяййянляшдиряъякляр. 

 

Алмаз Цлви 

«Ики сащил» гязети (сящ. 2) 

                                                                                       № 81 

(2130) 23 ийул 1998-ъи ил. 

Партийамызын намизядляри 

ХАЛГ  ЕЛЧИСИ  ОЛМАЬА  ЛАЙИГ  ИНСАН 
 

Юмрцндян сятирляр 

Щясян Ибращим оьлу Мирзяйев 1927-ъи илдя Азярбайъанын гядим тор-

паьы олан Дяряляйязин Говушуг кяндиндя анадан олмуш, 1948-ъи илдя 

орта  мяктяби битирмишдир. Али тящсилли, филолоэийа елмляри доктору, дилчи-

тцрколог, профессор вя кафедра мцдиридир. Республика али мяктяб ялачысы, 

ямяк ветераны, Республика Аьсаггаллар Шурасы сядринин мцавинидир. ЙАП-

ын цзвцдцр. 

Евлидир, 4 ушаьы вар. 

1950-ъи илдя Нахчыван Дювлят Мцяллимляр Институтуну, 1955-ъи илдя 

Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетини, 1977-ъи илдя 

Марксизм- Ленинизм Университетини фярглянмя дипломлары иля битирмишдир. 

1950-1951-ъи иллярдя орта мяктябдя дярс щисся мцдири, 1951-1955-

ъи иллярдя Н.Туси адына АДПУ-да тялябя (1953-1954-ъц тядрис илиндя 

университет тялябя щямкарлар тяшкилатынын сядри), 1955-1957-ъи иллярдя 
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Дяряляйязин Язизбяйов вя Йехегнадзор районлары цзря тящсил шюбясинин 

инспектору, 1957-1959-ъу иллярдя Говушуг кянд орта мяктябиндя 

директор, 1959-1962-ъи иллярдя АДПУ-да яйани аспирант, 1962-ъи илдян бу 

эцня гядяр щямин университетдя мцяллим ишляйир. 

1965-ъи илдян намизядлик, 1987-ъи илдя докторлуг диссертасийасы мц-

дафия етмиш, 1967-ъи илдян досент, 1988-ъи илдян профессор вязифялярини 

тутмушдур. 1977-1987-ъи иллярдя филолоэийа факцлтясиндя декан мцавини, 

1989-ъу илдян бу эцня эядяр «Мцасир Азярбайъан дили» кафедрасынын 

мцдири вязифясиндя чалышыр. 90-на йахын елми ясярин, о ъцмлядян 7 китабын 

(6-сы монографийадыр), 4 програмын мцяллифидир. Бир чох намизядлик вя 

докторлуг диссертасийасы мцдафия етмиш шяхсляря  оппонент олмуш, узун 

мцддят Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндя вя Академийада 

Ихтисаслашдырылмыш Мцдафия Шурасынын цзвц олмуш, щал-щазырда Бакы 

Дювлят Университетиндя щямин ихтисаслашдырылмыш мцдафия шурасынын 

цзвцдцр. 

Щямишя иътимаи ишлярдя фяал олмуш, хейли ряьбятляндирилмяляри вардыр. 

1959-ъу илдя кянд советиня, 1990-ъы илдя ися Бакы шящяр советиня 

депутат сечилмишдир. 1990 вя 1995-ъи иллярдя мяскун олдуьу Бинягяди 

району яразисиндян, 18 вя 21 сайлы сечки даиряляриндян сечиъилярин арзу 

вя тякиди  иля можаритар йолла намизядлийи иряли сцрцлмцшдцр. 

 

 

Депутат фяалиййяти 

Щ.Мирзяйев 1990-1995 ъи иллярдя Бакы шящяринин депутаты кими 

1990-ъы илин декабрында Бакы шящяр советинин Ы (ХХЫ) сессийасында Даьлыг 

Гарабаьы Иттифагын (Горбачовун) ихтийарына вермямяк вя иттифаг 

мцгавилясини имзаламамаг цчцн бяйаннамя гябул етмяйи тяклиф етмиш, 

сессийанын эедишиндя щямин бяйаннамяни юзц йазмыш, бунун гябул 

едилмясиня, «Бакы», «Баку» (31 декабр) гязетляриндя чап олунмасына 

наил олмушдур. 

1991-ъи илин декабрында кечирилян сессийада Ермянистандан 

говулан вя Бакы шящяриндя мяскунлашан гачгынлары щеч бир шярт 

гоймадан гейдя алмаьы Бакы шящяр Иъра Щакимиййятиндян тякидля тяляб 

етмиш вя бу тялябинин йериня йетирилмясиня наил олмушдур. 
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Депутат олдуьу яразидя юз шяхси тяшяббцсц иля эюзял бир истиращят 

паркы салдырмыш вя бурада чохлу аьач якдирмишдир. 

Щямишя сечиъиляринин гайьылары иля марагланмыш вя юз сялащиййятляри 

чярчивясиндя онлара кюмяк эюстярмишдир. 

 

Бир зийалы кими эюрдцйц ишляр 

Хоъалы щадисяси иля баьлы бир неъя алимля бирликдя  Азярбайъан 

халгынын гаты дцшмяни олан Стравойтованы ики сящифялик гязет мягалясиндя 

ифша етмиш вя ону диалога чаьырмышдыр. 

Республикамыз парчаланмаг тящлцкяси гаршысында галанда, 

Зянэилан щадисяляриндя, 4 октйабр 1994 вя 1995-ъи ил март дювлят 

чеврилишляриндя вя диэяр эярэин анларда дяфялярля телевизийа вя радио 

васитясиля халгы торпагларымызы, мцстягиллийимизи, дювлятчилийимизи мцдафия 

етмяйя, аьсаггалларымызын ляйагят вя шяряфини горумаьа чаьырмышдыр. 

Азярбайъаны аьыр вязиййятдян гуртармаг цчцн имзасыны 91-лярин 

имзасына гошмуш вя щюрмятли президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийеви 

Бакыйа дявят етмякдян чякинмямишдир. 
 

Сечкигабаьы платформасы 

- Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц, мцстягиллийи, 

суверенлийи, инкишафы вя эяляъяйи уьрунда эеъя-эцндцз йорулмадан 

чалышан, дцнйанын бюйцк сийасятчиси мющтярям Щейдяр Ялийев 

ъянабларынын йеритдийи дахили вя хариъи сийасяти дцзэцн  дярк етмяйянляря 

баша салмаг; 

- Дювлятчилийимизин мющкямляндирилмяси вя инкишафы цчцн зярури олан 

ганунларын Милли Мяълисдя тез бир заманда гябул едилмясиня чалышмаг вя 

бу мясялядя тяшяббцс  эюстяриб файдалы тяклифляр вермяк; 

- Вятяндашларда ганунларын алилийиня, мцгяддяслийиня щюрмят щисси 

ашыламаг мягсядиля телевизийа, радио вя мятбуатда тяблиьат-тяшвигат ишини 

эенишляндирмяк, республика зийалыларыны бу ишя ъялб етмяк; 

- Ермяни ишьалы алтында олан торпагларымызын тамамиля азад олмасы, 

гачгын вя кючкцнлярин тез бир заманда юз йурд-йувасына гайытмасы 

цчцн депутат сялащиййятиндян, информасийа васитяляриндян истифадя едиб 

ермянилярин ишьалчы, тяъавцзкар, щийляэяр, хяйаняткар олдуьуну дцнйа 

иътимаиййятиня чатдырмаг; 
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- Мющтярям президентимизин депортасийа, сойгырымы вя диэяр 

мясяляляр щаггында вердийи фярманлардан иряли эялян тялябляри щяр ан 

йериня йетирмяйя чалышмаг; 

- Йцксяк ихтисаслы кадрларын, елм, мядяниййят, инъясянят ишчиляринин, 

хцсусян, эянълярин хариъи юлкяляря ахынынын гаршысыны алмаг цчцн тяблиьат 

ишини эцъляндирмяк; 

- Республикада йашайан ящалинин, хцсусян эянълярин диггятини 

сянайе вя кянд тясяррцфатында истещсалы артырмаьа йюнялтмяк, бу 

мягсядля телевизийа вя радиода тясиредиъи верилишлярин эетмясиня наил 

олмаг; 

- Вятянпярвяр, савадлы, принсипиал, гейрятли, ъясарятли, ишэцзар, 

йцксяк интеллектуал сявиййяси, идаряетмя тяърцбяси, кцтля ичярисиндя 

нцфузу олан адамларла ялагяляри эенишляндирмяк; 

- Орта вя али мяктяблярдя щярби вятянпярвярлик ишини эцъляндирмяк 

цчцн информасийа васитяляриндян даим истифадя етмяк; 

- 9 №-ли Хятаи сечки даирясиндя йашайан вятяндашларын гайьылары иля 

даим марагланмаг вя ганун чярчивясиндя онлара кюмяк етмяйя 

чалышмаг; 

- Азярбайъанда йашайан бцтцн вятянядашларын, хцсусян, 

эянълярин Вятян тарихини, Азярбайъанын кечмишини, индисини, гядим 

ъоьрафийасыны йахшы юйрянмяси цчцн зярури тядбирлярин щяйата 

кечирилмясиня сяй эюстярмяк; 

- Бакы шящяринин еколоэийасыны йахшылашдырмаг мягсядиля ящалини, 

хцсусян, тялябя вя мяктяблиляри аьаъ якини ишиня ъялб етмяк, бу ишдя 

шящяр иъра щакимиййяти иля ялагяляри эенишляндирмяк. 

Конститусийадакы ганунлары виъданла йериня йетирмяйя сяй 

эюстярмяк. 
 

Депутатлыьа намизяди 

Тягдим етди: 

Валещ МЯЩЯРРЯМЛИ 

Сяс гязети (сящ.4-5) 

№ 54 (434) 25 ийул 1998 

9  сайлы  биринъи Хятайи  сечки  даирясиндян Азярбайъан 

Республикасы   

  Милли Мяълисинин Депутатлыьына  намизяд  
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 Щясян  Мирзяйевин   сечиъилярля сон    

эюрцшцндяки   чыхышындан. 

 

Иъласын сядри: Щясян мцяллим! Юзцн тяръцмейи-щалын щаггында бир 

нечя кялмя де:  

Щясян мцяллим − Халгын эюзц тярязидир. О, йахшыны писдян 

сечмяйи баъарыр. 

Мян Щясян Ибращим оьлу Мирзяйев 1927-ъи илдя Азярбайъанын 

гядим торпаьы олан Дяряляйязин Говушуг кяндиндя анадан олмуш, 

1948-ъи илдя орта мяктяби битирмишдир. Али тящсилли, филолоэийа елмляри 

доктору, дилчи-тцрколог, профессор, кафедра мцдиридир. Республика али 

мяктяб ялачысы, ямяк ветераны, Республика Аьсаггаллар шурасы сядринин 

мцавинийям, ЙАП-ын цзвцйям. Евлийям, 4 ушаьым вар. 

1950-ъи илдя Нахчыван Дювлят Мцяллимляр Институтуну, 1955-ъи илдя 

Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетини, 1977-ъи илдя 

Марксизм-Ленинизм Унивеситетини фярглянмя диплому иля битирмишям. 

1950-1951-ъи иллярдя орта мяктябдя дярс щисся мцдири, 1951-1955-

ъи иллярдя Н.Туси адына АДПУ-да тялябя /1953-1954-ъц тядрис илиндя 

университет тялябя щямкарлар тяшкилатынын сядри/, 1955-1957-ъи иллярдя 

Дяряляйязин Язизбяйов вя Йехегнадзор районлары цзря тящсил шюбясинин 

инспектору, 1957-1959-ъу иллярдя  Говушуг кянд орта мяктябиндя 

директор, 1959-1962-ъи иллярдя яйани аспирант, 1962-ъи илдян бу эцня 

гядяр щямин унивеститетдя мцяллим ишляйирям. 

1965-ъи илдя намизядлик, 1987-ъи илдя докторлуг диссертасийасы 

мцдафия етмиш, 1967-ъи илдян досент, 1988-ъи илдян профессор вязифялярини 

тутмушам. 1977-1987-ъи иллярдя филолоэийа факцлтясиндя декан мцавини, 

1989-ъу илдян бу эцня гядяр «Мцасир Азярбайъан дили» кафедрасынын 

мцдири вязифясиндя чалышыр,  90-а йахын елми ясярин, о ъцмлядян 7 китабын 

/6-сы монографийадыр/, 4 програмын мцяллифийям. Бир чох намизядлик вя 

докторлуг диссертасийасы мцдафия етмиш шяхсляря оппонент олмуш, узун 

мцддят Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндя вя Академийада 

Ихтисаслашдырылмыш Мцдафия Шурасынын цзвц олмуш, щал-щазырда Бакы 

Дювлят Университетиндя щямин ихтисаслашдырылмыш мцдафия шурасынын 

цзвцйям. 
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Щямишя иътимаи ишлярдя фяал олмуш, хейли ряьбятляндирмялярим вардыр. 

1959-ъу илдя кянд советиня, 1990-ъы илдя ися Бакы шящяр советиня 

депутат сечилмишям. 1990 вя 1995-ъи иллярдя мяскун олдуьум Бинягяди 

району яразисиндян 18 вя 21 сайлы сечки даиряляриндян сечиъилярин арзу 

вя тяляби иля можаритар йолла намизядлийими иряли сцрмцшям. 

Сядр − Щясян мцяллим! Сиз 1990-ъы илдя Бакы шящяринин депутаты 

сечилмисиниз. Депутат олдуьунуз мцддятдя эюрдцйцнцз ишлярля индики 

сечиъиляринизи таныш едя билярсинизми?  

Бу дюврдя эюрдцйцм ишляр чохдур. Бурада йалныз бир нечясини де-

мякля кифайятляняъяйям. 

1. 1990-ъы илин декабрын ахырында Бакы шящяр советинин Ы /ХХЫ/ сес-

сийасында Даьлыг Гарабаьы Иттифагын /Горбачовун/ ихтийарына вермямяк вя 

иттифаг мцгавилясини имзаламамаг цчцн бяйаннамя гябул етмяйи тяклиф 

етмиш, сессийанын эедишиндя бяййаннамяни юзцм йазмыш, бунун гябул 

едилмясиня вя «Бакы», «Баку» /31 декабр 1990/ гязетляриндя чап 

олунмасына наил олмушам. 

2. 1991-ъи илин декабрын 29-да Бакы шящяр советинин цчцнъц сессийа-

сында /зийалылар намизядлийими Бакы шящяр советинин сядрлийи вязифясиня иряли 

сцряндя Бакы гязети 31 декабр 1991/ трибунайа галхыб Азярбайъанын узаг-

эюрян аьсаггалы мющтярям Щейдяр Ялийев ъянабларыны пайтахта эятирмяйи, 

Ермянистандан говулан вя Бакы шящяриндя мяскунлашан гаъгынлары щеч бир 

шярт гоймадан гейдя алмаьы Бакы шящяр иъра щакимиййятиндян, Шящяр 

прокурорундан тякидля тяляб етмиш, икинъи тялябимин йериня йетирилмясиня наил 

олмуш вя бу тяляблярин цстцндя 211 депутатын эюзц гаршысында игтидарын 

силащлы гочулары мяни щядялямиш, тящгир етмиш вя фойейя чыхмаьы тяляб етмиш, 

бу заман орган ишчиляри ишя гарышмыш, Бинягяди районундан олан депутатлар 

мяни тящлцкядян гуртармышлар. 

3. Депутат олдуьум яразидя юз шяхси тяшяббцсцм иля эюзял бир 

истиращят паркы салдырмыш вя бурада чохлу аьаъ якдирмишям. 

4. Щямишя сечиъиляримин гайьылары иля марагланмыш вя юз сялащиййят-

лярим чярчивясиндя онлара кюмяк етмишям. 

Сядр − Щясян мцяллим! Сиз халгымызын танынмыш, сечилян 

зийалыларындансыныз. Бу сон он чятин илдя Сиз бир зийалы кими халгымыз вя 

дювлятимиз цчцн ня ишляр эюрмцсцнцз? 
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1. Хоъалы щадисяси иля баьлы бир неъя алимля бирликдя Азярбайъан хал-

гынын гаты дцшмяни олан Стровойтованы бюйцк ики сящифялик гязет 

мягалясиндя ифша етмиш вя ону диалога чаьырмышам  / бах: «Вятян сяси» 

12 март 1992/. 

2. Республикамыз парчаланмаг тящлцкяси гаршысында галанда, Зян-

эилан щадисяляриндя, 4 октйабр 1994 вя 17 март 1995-ъи ил  дювлят 

чеврилишляриндя вя диэяр бир чох эярэин анларда дяфялярля телевизийа вя 

радио васитясиля халгы айаьа галхмаьа, мцбаризяйя, торпагларымызы 

мцдафия етмяйя, аьсаггалларымызын ляйагят вя шяряфини, дювлятчилийимизи, 

мцстягиллийимизи горумаьа чаьырмышам /видеокасетлярин яксяриййяти 

галыр/. 

3. Йолуну азанлара информасийа васитяляри иля ъаваб вермиш вя игти-

дардан онлары ъязаландырмаьы тяляб етмишям /«Сяс» гязети, 24 март 

1993/ Нахчыван Мухтар Республикасыны вя онун башчысына гаршы тягибляр 

башлананда мцдафия комитясини йараданлардан 16 няфяриня башчылыг 

етмишям /Защид Гаралов. Щяр дюврцн бир китабы вар. Бакы 1994, с.40-41/. 

Талыш-Муьан республикасы йараданлары, онларын башчыларыны кясякяс 

вахтларында ъани адландырмыш, бунларын ъязаланмасыны тяляб етмишям 

/24.08.93/ Азярбайъаны чятин вязиййятдян хилас етмяк цчцн 12 март 

1992-ъи илдя Йагуб Мяммядова вя Ябцлфяз Елчибяйя йазылы шякилдя 

мцраъият едиб Щейдяр Ялийев ъянабларыны Бакыйа эятирмяйи тяляб 

етмишям. Йаш сензийасы дюврцндяки митинглярдя сюзцмц демиш вя бу 

кими башга анларда тягибляря мяруз галмышам. 

4. Азярбайъаны аьыр вязиййятдян гуртармаг цчцн 91 зийалы иля бирликдя 

щюрмятли президентимиз Ъянаб Щейдяр Ялийеви Бакыйа дявят етмиш, топлан-

тыларда, йыьынъаг вя конфрансларда республикамызда йашайан бцтцн халглары, 

ел аьсаггалларыны, рящбяр ишчиляри бир йумруг щалында бирляшмяйя 

чаьырмышам. 

5. Топлантыларда, телевизийа вя радиода цряк сюзлярини щямишя 

бирмяналы шякилдя вя ъясарятля демишям: а/ 1997-ъи илин нойабрында 

республика сарайында ЙАП-ын беш иллик йубилей конфрансында йердян 

айаьа галхыб 15 няфяр 91 адындан чыхыш етмяк  цчцн 3 дягигя сюз 

истямяйин, чыхышынын залда неъя гаршыланмасы телевизийа тамашаъыларына 

мялумдур. 
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б/ 1998-ъи ил мартын 23-дя Тцркийянин Бурса шящяриндя тцрк халгла-

рынын 6-ъы гурултайынын йекун иъласына сюз алыб трибунайа чыхмаьым, бурада 

Хоъалы щадисясинин сойгырымы кими танымыш, залда бюйцк щярарятля гаршылан-

масы гурултайын гярарына салдырмаьым Азярбайъандан эедян игтидар вя 

мцхалифят нцмайяндяляринин танынмыш, сечилмиш адамларын, чохлу миллят вя-

килляринин щямчинин телевизийа тамашачыларынын эюзц гаршысында баш 

вермишдир. 

6. 1998-ъи илдян халг щярякатынын юнцндя эетмиш, гачгын вя 

кючкцнлярин чятин анларында онлара кюмяк эюстярмиш, дайаг олмушам. 

Бунлар «Меридиан» гязетинин 19.ХЫ.1997-ъи ил сайында там бир сящифядя 

вя проф. Щ.Балыйевин 1998-ъи илдя чапдан чыхан «Шяхсиййят» адлы 

китабында эениш шякилдя верилмишдир. Мараглананлар охуйа билярляр.  

Сядр − Щясян мцяллим! Сечки габаьы платформаныз чох эенишдир. 

Бунун ян цмдяляриндян бир нечясини дейя билярсинизми? 

1. Азярбайъан Республикасы ярази бцтювлцйц, мцстягиллийи, суверен-

лийи, инкишафы вя эяляъяйи уьрунда эеъя-эцндцз йорулмадан чалышан, 

дцнйанын бюйцк сийасятчиси мющтярям Щейдяр Ялийев ъянабларынын 

йеритдийи дахили вя хариъи сийасятин дцзэцнлцйцнц иътимаиййятя, хцсусян 

ону дцзэцн дярк етмяйянляря баша салмаг; 

2. Ермяни ишьалы алтында олан торпагларымызын тамамиля азад олмасы, 

гачгын вя кючкцнлярин тез бир заманда юз йурд-йувасына гайытмасы 

цчцн депутат сялащиййятиндян, информасийа васитяляриндян истифадя едиб 

ермянилярин ишьалчы, тяъавцзкар, щийляэяр, хяйаняткар олдуьуну дцнйа 

иътимаиййятиня чатдырмаг; 

3. Мющтярям президентимизин депортасийа сойгырымы вя диэяр мяся-

ляляр щаггында вердийи фярмандан иряли эялян тялябляри вахты-вахтында 

йериня йетирмяйя чалышмаг; 

4. Вятянпярвяр, савадлы, принсипиал, гейрятли, ъясарятли, ишэцзар, 

йцксяк интеллектуал сявиййяси, идаряетмя тяърцбяси, кцтля ичярисиндя 

нцфузу олан адамларла ялагяляри даим эенишляндирмяк вя беля адамлара 

кюмяк етмяк. 

5. 9№-ли Хятаи сечки даирясиндя йашайан вятяндашларын гайьылары иля 

марагланмаг вя онлара кюмяк етмяйя чалышмаг; 
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6. Азярбайъанда йашайан бцтцн вятяндашларын, хцсусян эянълярин 

вятян тарихи, Азярбайъан кечмишини, индисини, гядим ъоьрафийасыны йахшы 

юйрянмяси цчцн зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня сяй эюстярмяк; 

Сядр - Мцхалифят гязетляриндя, «Азадлыг» радиосунда сяслянир ки, 

91-лярдян олдуьунуз цчцн Сизи бура эюндярибляр. 

Мяни щеч ким эюрдярмяйибдир. Юзцм эялмишям вя гой бу адамлар 

билсинляр ки, мяним Азярбайъанын щяр бир йериндян намизядлийими иряли сцр-

мяйя мяняви щаггым вардыр. 

Сядр − Щясян мцяллим! 9 №-ли даирядян намизядлийини иряли сцрян 

Щцммят мцяллимин ЙАП цзвляри вя 91-ляр щаггында дедикляриня 

мцнасибятинизи сечиъиляриниз бился йахшы оларды. 

Рягибим ъавандар. Эюрцнцр ки, дедийи сюзляри йахшы юлчцб-

бичмямишдир. 91-ляр щаггында ятрафлы мялумата малик дейилдир. О 

билмялидир ки, 91-ляр щямишя халгын юнцндя эетмиш вя бунларын щеч бири 

щеч вахт сийаси капитал топламамышдыр. Онлар щямишя юз чевиклийи, 

ъясаряти вя сядагяти иля башгаларындан фярглянмишдир. Эюрцнцр Щцммят 

мцяллим Щейдяр Ялийев ъянабларынын Азярбайъан зийалыларынын 

мцраъиятиня 24 октйабр 1992-ъи илдя йаздыьы ъавабы, 12 сентйабр 1995-ъи 

илдя 91-лярля эюрцшцндяки йекун нитгини, ЙАП-ын йарадылмасынын 5-ъи 

илдюнцмцня щяср олунмуш тянтяняли йыьынъагдакы нитгини диггятля 

динлямямиш вя охумамышдыр. Эюрцнцр о, Щейдяр Ялийев ъянабларынын 

ашаьыдакы кяламлары иля таныш дейил. Мян ону  олдуьу кими охуйурам. Гой 

бу кяламлары ешитсин: 

«Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасы иля, йахуд мяним йени-

дян сийаси фяалиййятя гайытмаьымла дейил, тякъя еля бу аддымла Сиз юзцнц-

зцн вятяндашлыг боръунузу йериня йетирмисиниз, вятяндашлыг мювгейинизи 

бяйан етмисиниз вя бир даща билдирирям, о аьыр, чятин дюврдя биз щамымыз 

тязйигляр алтында олдуьумуз бир заманда ъясарят, гейрят, гящряманлыг 

эюстярмисиниз»  

 «Bu 91-lər həqiqətən çox cəsarətli adamlar olmuşlar. Çünki bu 

məktubu hazırlayıb, bu məktubla həmrəy olmaq istəyən adamlarla 

danışıq aparanlar bəziləri ilə danışmışlar, görüşmüşlər, ancaq onlar 

həmin məktuba imza atmaqdan imtina etmişlər. Mən bunları da bilirəm. 

Doğrudur, hamısını adbaad bilmirəm. Çünki bu işi aparan adamlar o 
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qədər yüksək mənəviyyata mənsub şəxslərdir ki, onlar sadəcə, indi 

bunu demək istəmirlər, amma ordan-burdan eşidirəm ki, filankəsə 

müraciət ediblər- o, imza atmayıbdır. Deyib ki, məni bu işə qatmayın. 

Biri də deyibdir ki, get, özünü işə salma, başını əngələ salma. Hətta biri 

də deyib ki, əşi, daha Heydər Əliyev keçmişdir, əgər siz işinizi Heydər 

Əliyevlə qurmaq istəyirsinizsə, bunun gələcəyi yoxdur. Belə hallar 

olubdur. Bu da məlumdur ki, belə hallar az olmayıbdır». 

 

Deputatlığa namizəd   

Həsən MIRZƏYEV 
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Сечкинин обйектив кечмяси мягсядиля Мянтягя сечки 

комиссийаларында мяшвярятчи сясля иштирак едян нязарятчиляря 

намизядин вердийи 

Й а д д а ш 

 

9 САЙЛЫ  БИРИНЪИ  ХЯТАЙИ  СЕЧКИ  ДАИРЯСИНЯ 

ДАХИЛ ОЛАН  МЯНТЯГЯЛЯРИН  ЩЦДУДЛАРЫ  БАРЯДЯ 

М Я Л У М А Т 

 

Сечки мянтягяси № 1 

Мяркяз 17 №ли мяктяб 

Цнван: Г.Няби кцч.6 Дахил олан биналар: М.Щади кцч. 7,9; Г.Няби 

кцч.2; Сарайев кцч.3. 

Сечки мянтягяси № 2 

Мяркяз 17 №ли мяктяб  

Цнван: Г.Няби кцч. 6. Дахил олан биналар: Г.Няби кцч. 4; 

С.Я.Ширвани кцч. 2а, 2б; Бабяк пр-ти 86. 

Сечки мянтягяси № 3 

Мяркяз 25 №ли мяктяб 

Цнван: М.Рцстямов кцч.3/8. Дахил олан биналар: С.Я.Ширвани кцч. 

1,3; Бабяк пр-ти.  

Сечки мянтягяси № 4 

Мяркяз 95 №ли мяктяб 

Цнван: Г.Няби кцч.13. Дахил олан биналар: Г.Няби кцч. 5, 7, 9; 

М.Рцстямов кцч.12. 

Сечки мянтягяси № 5 

Мяркяз 95 №ли мяктяб 

Цнван: Г.Няби кцч.13. Дахил олан биналар: М.Рцсятямов кцч. 8, 

14; Сарайев кцч.15, 13в; Г.Няби кцч. 10. 

 Сечки мянтягяси № 6 

Мяркяз 88 №ли мяктяб 

Цнван: М.Рцстямов кцч. 25. Дахил олан биналар: Бабяк пр-ти 90, 

92; С.Я.Ширвани кцч. 7, 10 №-ли йатагхана. 

Сечки мянтягяси № 7 
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Мяркяз 88 №ли мяктяб 

Цнван: М.Рцстямов кцч. 25. Дахил олан биналар: С.Я.Ширвани кцч. 

9, 12, 14; М.Рцстямов кцч. 13; Сарайев кцч. 13а. 

Сечки мянтягяси № 8 

Мяркяз   «Бакы» кинотеатры. Дахил олан биналар: Сарайев кцч. 20а, 

б; Неапол кцч. 21, 19, 16.   

Сечки мянтягяси № 9 

Мяркяз «Бакы» кинотеатры. Дахил олан биналар: Неапол кцч. 9, 11, 

23; М.Рцстямов кцч. 24, 26.   

Сечки мянтягяси № 10 

Мяркяз «Бакы» к/т. Дахил олан биналар: Неапол кцч. 15, 14. 

Сечки мянтягяси № 11 

Мяркяз 261 №ли мяктяб 

Цнван: Н.Гяби кцч. 8. Дахил олан биналар: М.Щади кцч. 21, 23, 11, 

13, 15, 17, 25. 

Сечки мянтягяси № 12 

Мяркяз 261 №ли мяктяб 

Цнван: Н.Гяби кцч. 8. Дахил олан биналар: Г.Няби кцч. 3, 12; 

Сарайев кцч. 7, 8, 11. 

Сечки мянтягяси № 13 

Мяркяз 261 №ли мяктяб 

Цнван: Н.Гяби кцч. 8. Дахил олан биналар: М.Няби кцч. 1; Сарайев 

кцч. 12, 14, 16, 18а, б; 

Сечки мянтягяси № 14 

Мяркяз 138 №ли мяктяб 

Цнван: М.Рцстямов кцч. 18. Дахил олан биналар: Хоъалы пр-ти 2; 

М.Рцстямов кцч. 9, 21; Сарайев кцч. 34. 

Сечки мянтягяси № 15 

Мяркяз 138 №ли мяктяб 

Цнван: М.Рцстямов кцч. 18. Дахил олан биналар: Сарайев кцч. 

38. М.Рцстямов кцч. 7, 15, 17, 20, 11, 2. 

Сечки мянтягяси № 16 

Мяркяз 29 №ли мяктяб 

Цнван: Хоъалы кцч. 6. Дахил олан биналар: Хоъалы кцч. 15, 5, 3, 8. 
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Сечки мянтягяси № 17 

Мяркяз 29 №ли мяктяб 

Цнван: Хоъалы кцч. 6. Дахил олан биналар: Хоъалы кцч. 7, 9, 18, 

18а; М.Рцстямов 19. 

Сечки мянтягяси № 18 

Мяркяз 29 №ли мяктяб 

Цнван: Хоъалы кцч. 6. Дахил олан биналар: Хоъалы кцч. 16, 17, 19, 

21, 10; Сарайев кцч. 19, 32. 

Сечки мянтягяси № 19 

Мяркяз 22 №ли мяктяб Техники Пешя Мяктяби.  

Цнван: Неапол кцч. 43. Дахил олан биналар: Эен. Мещмандаров 

кцч. 2; 22 №ли йатагхана; Неапол кцч. 24а, 26. 

Сечки мянтягяси № 20 

Мяркяз 264 №ли мяктяб.  

Цнван: Эен. Мещмандаров кцч. 9. Дахил олан биналар: Эен. 

шыхлински кцч. 1б, 3, 13, 15; Н.Туси кцч. 39. 

Сечки мянтягяси № 21 

Мяркяз 264 №ли мяктяб.  

Цнван: Эен. Мещмандаров кцч. 9. Дахил олан биналар: Эен. 

Мещмандаров кцч. 6, 8, 14, 16, 20а; Эен.Шыхлински кцч. 38, 36. 

Сечки мянтягяси № 22 

Мяркяз 264 №ли мяктяб.  

Цнван: Эен. Мещмандаров кцч. 9. Дахил олан биналар: 

Эен.Шыхлински кцч. 5, 42а; Эен. Мещмандаров кцч. 18, 22б, 26а, 28а, 

28б; 

Сечки мянтягяси № 23 

Мяркяз 264 №ли мяктяб.  

Цнван: Эен. Мещмандаров кцч. 9. Дахил олан биналар: Н.Туси 

кцч. 19; Эен.Шыхлински кцч. 40. 

Сечки мянтягяси № 24 

Мяркяз 264 №ли мяктяб. 

Цнван: Эен.Шыхлински кцч. 11. Дахил олан биналар: Эен.Шыхлински 

кцч. 32, 30; Эен. Мещмандаров кцч. 12, 20б, 22а. 

Сечки мянтягяси № 25 
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Мяркяз 171 №ли мяктяб.  

Цнван: Неапол кцч. 8. Дахил олан биналар: Неапол  кцч. 4, 4а, 6а, 

6б, 6, 28, 22. 

Сечки мянтягяси № 26 

Мяркяз 171 №ли мяктяб.  

Цнван: Неапол кцч. 8. Дахил олан биналар: Эен. Шыхлински  кцч. 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 30, 2, 4; Сарайев кцч. 13б. 

Сечки мянтягяси № 27 

Мяркяз 171 №ли мяктяб.  

Цнван: Неапол кцч. 8. Дахил олан биналар: Эен. Шыхлински  кцч. 1, 

1а; Н.Туси 

Сечки мянтягяси № 28 

Мяркяз 260 №ли мяктяб.  

Цнван: Н.Туси кцч. 8. Дахил олан биналар: Вунг-Тау  кцч. 11, 11а, 

11б, 12-15 №ли йатагхана, 13; Н.Туси кцч. 21. 

Сечки мянтягяси № 29 

Мяркяз 260 №ли мяктяб.  

Цнван: Н.Туси кцч. 8. Дахил олан биналар: Вунг-Тау  кцч. 23, 17 

№ли йатагхана, 13; Н.Туси кцч.14, 16, 17, 29.  

Сечки мянтягяси № 30 

Мяркяз 260 №ли мяктяб.  

Цнван: Н.Туси кцч. 8. Дахил олан биналар: Н.Туси кцч. 18, 6, 6а, 

23. 

Сечки мянтягяси № 31 

Мяркяз С.Вурьун китабхана. Дахил олан биналар: М.Щади  кцч. 41, 

51; Неапол кцч.3/5.  

 Сечки мянтягяси № 32 

Мяркяз С.Вурьун ад китабхана. Дахил олан биналар: Неапол кцч. 

7, 7а, 7б,  7в , 7г, 10а, 10б; М.Рцстямов кцч. 22. 

Сечки мянтягяси № 33 

Мяркяз «Язярелектромаш» заводун ушаг баьъасы. Дахил олан 

биналар: Бабяк пр-ти 9, 11, 13, 15, 58, 60, 62, 64. 

Сечки мянтягяси № 34 
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Мяркяз «Язярелектромаш» заводун ушаг баьъасы. Дахил олан 

биналар: Бабяк пр-ти 70, 72, 74, 78, 816-ъы кечид 3. 

Сечки мянтягяси № 35 

Мяркяз «Язярелектромаш» заводун ушаг баьъасы. Дахил олан 

биналар: Бабяк пр-ти 76; М.Щади кцч. 138. 

 

26 ийул  1998-ъи ил. 
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HƏSƏN MIRZƏYEV : «MƏSUL ADAMLARIN ÇOXU QAÇIR» 

 

«Xəbər» qəzetinin əməkdaşları millət vəkili, professor 

H.Mirzəyevə bir neçə sualla müraciət edib. 

− Parlamentin ötən iclasında müəllimlərin maaşının vaxtında 

verilməməsi ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinin işi tənqid olunarkən, siz 

məsələyə baxış nümayiş etdirdiniz. Bu nə ilə bağlıdır? 

− Respublikada büdcədən maliyyələşən müəssisələrin və şəxslərin 

vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil − xüsusən müəllimlərin maaşı azdır və 

gündəlik tələbatı ödəmir. Ziyalıların ilk sözü bu olur ki, bizim maaşımız 

nə vaxt artacaq? Bununla bağlı gərək hər bir şəxs əlindən gələni 

əsirgəməsin. Maaşı artırmaq üçün gərək büdcədə pul olsun. Büdcədə 

pul olması üçün gərək zavodlar, fabriklər işləsin, müəssisələr işləsin, 

kənd təsərrüfatı qaydasında olsun. Düzdür, müharibə şəraitində 

yaşayırıq, keçid dövründəyik, bunlar öz yerində, bununla yanaşı, xalqın 

vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə olunmalıdır. 

Söhbət getdi ki, müəllimlər maaşını, pensiyaçılar pensiyasını almayıblar, 

o saat deyirlər maliyyə naziri gəlsin. Maliyyə Nazirliyi xəzinədir. Gərək 

pul büdcəyə gələ ki, maliyyə naziri onu paylaya. Pulu isə büdcəyə Vergi 

Müfəttişliyi, Gömrük komitəsi gətirməlidir. Bircə Maliyyə Nazirliyinin 

yaxasından tutmaqla məsələ həll olunmur. Mən cəsarətlə deyirəm ki, 

bir çox məsul adamlar bu yığıncağa gəlməyib qaçırlar − iqtisadiyyat 

nazirinin özü gəlsin, əlavə adamını göndərməsin. Gömrük komitəsinin 

sədri, Vergi müfəttişliyinin rəisi, Nazirlər kabinetində bu sahəyə baxan 

adamın özü gəlsin. Hətta Prezident Aparatında o sahə ilə bağlı adamlar 

var. İcra başçıları gəlsin, görək, qardaş siz neyləmisiniz axı? Bu işi 

görməli idin, görmüsən, ya yox? Mətbuatda gündə məlumatlar gedir ki, 

filan müəssisə vergidən yayınıb. Fikrət Yusifov bir adamdır, bir gül ilə 

yaz açılmaz. Bəlkə o birindən ehtiyat edir, birindən çəkinir, biri ilə 

yoldaşlıqdan keçə bilmir. Bəlkə elə məsələlər var, deyə bilmir. 

− Büdcənin mədaxil hissəsinin təmin olunmaması barədə deyirlər 

ki, yığılan vəsaitin çox hissəsi şəxsi ciblərə gedir. 

− Mən onu deyə bilmərəm, bunun üçün gərək konkret fakt olsun. 

Amma mətbuatdan sızan məlumatlara görə belə hallar var. 

−Büdcənin belə ağır vəziyyətində onu doldurmalı olan Dövlət Vergi 

Müfəttişliyinin rəisi vəzifəsinin boş olmasını necə qiymətləndirirsiniz? 
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− Yəqin ki, bu məsələ yaxın vaxtlarda həll olunacaq, burada elə 

bir problem yoxdur. 

Xəbər qəzeti, № 6  

11-17.06.1999 

«DEPUTATLARI YERLƏRINDƏ OTURDURAM» 
 

Qeyri-normal çıxışlar edən  

həmkarları ilə sərt davranan  

millət vəkili Həsən Mirzəyev deyir: 

«Mən anadan olandan siyasi 

meydandayam»                                  
 

− Həsən müəllim, bir ildir ki, Milli Məclisin üzvü kimi fəaliyyət 

göstərirsiniz. Bu dövrdə sizin həyatınızda nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb 

edir? 

− Deputat seçildiyim müddətdə MM-də müzakirə olunan ayrı-ayrı məsə-

lələrlə bağlı çıxış edib münasibətimi bildirmişəm. Orda hazırlanan qanunların 

hamısını oxumuşam. Amma elə məsələlər olub ki, sahəmə uyğun olmadığına 

görə münasibət bildirməmişəm. Ümumiyyətlə, mən parlamentdə əmək məsə-

ləsi, təhsil qanunu, Dağlıq Qarabağ və başqa məsələlərdə münasibətimi 

kəskin və birmяnalı qeyd etmişəm. 

− Seçicilərin problemlərini həll edə bilirsinizmi? 

− Seçicilərlə mən həmişə görüşürəm. Xətai rayon İca Hakimiyyətində 

hər həftənin çərşənbə günü seçicilərimi qəbul edirəm. Doğrudu, əslində biz 

hər ayda bir dəfə onlarla görüşməliyik. Amma mən bunu gözləmirəm. Çünki 

insanların o qədər problemi var ki, onlarla tez-tez ünsiyyətdə olmaq vacibdir. 

Çox məsələrlə bağlı mənə müraciət edənləр olub. Ümumiyyətlə, çalışıram ki, 

seçicilərimin etimadını doğruldum. Onların bəzi problemlərini həll etsəm də, 

təəsüf ki, həll olunmayanlar da var. 

− MM-nin üzvü kimi parlamentin fəaliyyətində nələr Sizi qane edir 

və hansı neqativ hallarla qarşılaşırsınız? 

− Parlamentdə məsələlərin qoyuluşunu və həllini müsbət qəbul 

edirəm. Təbiidir ki, bəzi məsələlərdə fikir müxtəlifliyi ola bilər. MM-də 

müxalifət deputatları çox məsələlərə müxtəlif cür yanaşırlar. Amma 

əksər qanunlar səs çoxluğu ilə qəbul edilir, hətta müxalifətçilər də səs 

verirlər. Doğrudur, MM-də qeyri-nomal çıxış edən deputatlara rast 

gəlmək olur. Şəxsən mən, Sirus Təbrizliyə, Şirzad Əyyuba, Mətləb 
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Mütəllimliyə çıxışlarına görə kəskin cavabımı vermişəm, yerlərində 

oturtmuşam. 

− Siz, o zaman M.Mütəllimlini məhkəməyə verəciyinizi demişdiniz. 

Nə üçün bunu etmədiniz? 

− M.Mütəllimli dedi ki, burada oturanların hamısı ayaqqabı 

yalayanlardır. Mən də durub dedim ki, sözü konkret ünvanına de. Şəxsən 

mən ömrüm boyu yaltaqlanmamışam, ayaqqabı da yalamamışam. O, 

yerindən dedi, mən sizi nəzərdə tutmuram. Sonra o, ANS telekanalında 

çıxış edərək bildirdi ki, mən elə demək istəmirdim. Düzdür, bir başa üzr 

istəməyə cəsarəti çatmadı. Dolayısı ilə başqa vaxt dedi ki, « mən səhv 

etmişəm ». Bundan başqa mən Şirzad Əyyubun da cavabını vermişəm. O da 

M.Mütəllimli kimi deputatları təhqir edəndə dedim ki, kişiliyin çatırsa, sözünü 

açıq de. Eyni zamanda, təhsil haqqında qanun müzakirə olunarkən mən 

Misir Mərdanovu, Fatma Abdullazadəni, Məleykə Abbaszadəni də özlərinin 

yanında tənqid etdim. Misir müəllimə dedim ki, etdiyiniz çıxışın 90 faizi ilə 

razı deyiləm. Çünki dediklərinizin 90 faizi  xalqın ziyalılarının xeyrinə deyil. 

− Təhsil qanunundan söz düşmüşkən qeyd edək ki, bu qanunda 

bir sıra ziddiyyətli məqamlar var... 

−  Bilirsiniz, qanunla bağlı MM-nin Elm və Təhsil Komissiyası ilə yanaşı 

Təhsil Nazirliyinin də işçi qrupu fəaliyyət göstərirdi, qanun layihəsində bir sıa 

ciddi problemlər var. TN-nin təkidinə görə, orta məktəblərdə ştat 12 saatdan 

18 saata, ali məktəblərdə isə 450-500 saatdan 750 saat etmək istəyirlər. 

Biz isə bunun əleyhinəyik. Camaat indi iş tapa bilmir. TN-nin təkliflяri qəbul 

olunarsa, ölkədə 80000 müəllim ixtisar edilə bilər. Nəticədə belə olacaq ki, 

təhsil şöbəsinin müdirləri məktəb direktorları birbaşa sözünü deyən savadlı 

müəllimləri burunlayacaq, yaltaqları isə saxlayacaqlar. Ona görə də biz bu 

təklifin əleyhinə çıxırıq. 

− Hazırda aspiranturanın ləğv edilməsi üçün bir sıra qurumlar, 

ziyalılar təkliflər edir. Bəs, sizin məsələyə münasibətiniz necədir? 

−  Bir neçə səbəbə görə biz hazırda aspiranturanı ləğv edə 

bilmərik, niyə? Birincisi magistratura aspiranturanın səviyyəsində deyil, 

aspirant üç il oxuyur, nəzəri ədəbiyyatı çox yaxşı bilir. Magistraturada bu 

şərait yoxdur. İkincisi konstitusiyada hər bir vətəndaşa təhsil hüququ 

verilir. Aspiranturaya 35 yaşa qədər əyani, 45 yaşa qədər qiyabi şöbəyə 

qəbul edirlər.Əgər aspirantura ləğv olunsa bu yaş həddində olanları 

təhsil almaqdan məhrum edərik. Üçüncüsü, magistratura yeni tətbiq 
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edildiyi üçün onun dəqiq proqramı, dərsliyi, ədəbiyyatı yoxdur. Nə 

müəllimlər, nə də alimlər buna hazır deyil. Doğrudur, qanunu beynəlxalq 

standartlara uyğunlaşdırmalıyıq. Qeyd etdiyim problemlərə görə, 

aspirantura keçid dövrü üçün haradasa 10 il müddətinə saxlanmalıdır. 

Təhsil qanununda da belə yazılıb. 

− Deputat kimi siyasi meydana atılmağınız, sizin elmi 

yaradıcılığınıza mane olmur ki? 

− Mən elə anadan olandan siyasi meydandayam. 50 illik müəllimlik 

stajım var. 3 institut bitirmişəm. O cümlədən Ali Partiya Məktəbini. 

İnstitutlarda işlədiyim müddətdə bütün siyasi işlərlə, partiya işləri ilə məşğul 

olmuşam. Yəni elə bir il olmayıb ki, siyasi məsələlərdən kənarda qalım. 

Eyni zamanda, mən indinin deputatı deyiləm. Əvvəllər 2 dəfə yerli 

sovetlərin deputatı olmuşam. 
 

Nadir BAYRAMOV 

Elnur Erkin 

«Yeni Azərbaycan» qəzeti, 7 sentyabr 1999-cu il. 
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«PARLAMENT ÖZ FUNKSIYASINI YERINƏ YETIRIR» 
 

Gələn il Azərbaycanın Milli Məclisinə seçilmiş deputatların 

səlahiyyət müddəti başa çatır. Ötən dövr ərzində millət vəkillərinin 

fəaliyyəti ilə tanışlıq məqsədilə qəzetimizdə − « Millət vəkillərini təqdim 

edirik » rubrikası açmışıq. Bu rubrikanın qonağı olan millət vəkilləri 

redaksiyamızın müəyyənləşdirdiyi aşağıdakı 5 suala cavab verməklə, öz 

fəaliyyətlərini səciyyələndirir, fikir və mülahizələrini oxucularla 

bölüşürlər: 

1. Deputat olmaq istəyiniz hansı zərurətdən irəli gəlib? 

2. Bir millət vəkili kimi öz fəaliyyətinizdən razısınızmı? Konkret 

desək, seçkiqabağı platformanızda indiyədək nəzərdə tutduğunuz 

proqramı, yəni seçicilərinizin qarşısında verdiyiniz vədi yerinə 

yetirmisinizmi? 

3.  Sizcə bu gün Azərbaycan parlamenti Hakimiyyət bölgüsündə 

daşıdığı birinci vəzifəni − qanunvericilik orqanı funksiyasının öhdəsindən 

tamamilə gələ bilirmi? 

4. Millət vəkili seçilməmişdən əvvəl yəqin ki, Qarabağ problemini 

yaralı yerimiz hesab etmisiniz. Bəs indi necə, bu yaranın sağalmasına 

hansısa töhvə vermisinizmi? 

5. 2000-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərində yenidən 

namizədliyinizi vermək fikriniz varmı? Necə bilirsiniz, əgər 

namizədliyinizi irəli sürsəniz, yenidən millət vəkili adını qazanmaq 

şansınız olacaqmı? 

« Günay »ın bu günkü qonağı millət vəkili Həsən Mirzəyevdir. 

1. İndiki parlamentin üzvü olmamışdan əvvəl mən iki dəfə deputat 

seçilmişəm. Birinci dəfə doğulduğum Dərələyəz mahalında məktəb direktoru 

işləyərkən rayon sovetinin, ikinci dəfə 1990-cı ildə Bakı Şəhər Sovetinin 

deputatı olmuşam. Milli Məclisə üzv olmaq istəyim, bir tərəfdən ölkədə 

gedən ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirak etmək zərurətindən irəli gəlib. 

Digər tərəfdən isə ata-baba yurdumuzdan vəhşi ermənilər tərəfindən zorla 

qovulmuş insanların acı taleyi, onlara hardasa həyan olmaq istəyi məni 

ağsaqqal yaşımda siaysi fəaliyyətə vadar edib. Hesab etmişəm ki, müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının ilk parlamentinin tribunasından yararlanaraq 

xalqa, millətə, Vətənə nə isə bir köməklik göstərə bilərəm. Doğrudur, həmişə 

mətbuat səhifələrində, televiziyada sözümü demişəm. Amma xalq adından 
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danışmaq, insanların dərd və problemlərini lazımi dairələrə çatdırmaq üçün 

daha yüksək səlahiyyət gərək olduğunu dərk etmişəm və bu məqsədlə 

deputatlığa namizədliyimi verib millət vəkili mandatını qazanmışam. 

2. Seçkiгabağı platformamda nələri ön plana çəkmişdimsə onların 

yerinə yetirilməsilə bu gün də məşğulam. O işi ki, bacara 

bilməyəcəkdim, onu platformamda əks etdirməmişəm. Doğrudur, 

seçicilər bəzən elə məsələlər qaldırırlar ki, onların icrası mənim 

qüvvəm, imkanım xaricində olur. Bununla belə, seçicilərlə daim 

təmasdayam. Hər ayın birinci həftəsinin çərşənbə günü saat 3-də Xətai 

Rayon İcra Hakimiyyətində seçicilərimlə görüşürəm. Bundan əlavə Milli 

Məclisdə, Pedаqojи Universitetdə də şikayətçiləri qəbul edir, problem-

lərinin həllinə yardımçı olmağa çalışıram. Mənə müraciət edən 

kimsəsizlərin, əlillərin, qaçqınların və digər imkansız insanların şikayətilə 

bağlı müxtəlif nazirliklərə, baş idarələrə, şirkətlərə və digər icra 

orqanlarına deputat sorğusu verir, qaldırılan məsələlərin həllinə nail 

olmağa səy göstərirəm. 

Ölkənin ali qanunvericilik orqanının nümayəndəsi kimi əsas 

fəaliyyət sahəm, əlbəttə, üzvü olduğum elm və təhsil məsələləri 

komissiyası və parlamentin plenar iclasları ilə bağlıdır. Əksər qanun 

layihələrinin, xüsusilə elmlə, təhsillə bağlı sənədlərin hazırlanmasında, 

müzakirəsində rəy və təklifəriнi verir, iradlarımı heç kəsdən çəkinmədən 

açıq-aşkar deyirəm. 

Bununla belə, millət vəkili kimi öz fəaliyyətimdən tam razı 

olduğumu iddia edə bilmərəm. Hesab edirəm ki, seçicilərin etimadını 

doğrultmaq, Azərbaycanın qarşısında duran gərgin vəzifələrin həllinə 

nail olmaq üçün hər bir deputat daha çox işləməlidir. 

3. Mənə elə gəlir ki, parlamentlərin qanunvericilik funksiyasını 

necə yerinə yetirilməsi məsələsi müxtəlif ölkələrdə müxtəlif 

səviyyələrdədir. Çoxdan müstəqillik qazanmış, dövlətçilik, qanunvericilik 

təcrübəsi kifayət qədər olan ölkələrdə təbii ki, belə problemlər yoxdur. 

Orada məsələlər asanlıqla həll olunur. Əgər ölkəmizin müstəqillik, 

dövlətçilik, qanunvericilik sahələrində ilkin addımlar atdığını nəzərə 

alsaq, deyə bilərik ki, bəli, Azərbaycanın Milli Məclisi öz funksiyasının 

öhdəsindən gəlir. Təbii ki, ilk parlamentimizin fəaliyyətində qüsurlar da 

var. Lakin yuxarıda dediyim kimi məsələlərə obyektiv, dövrün tələblərini 
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nəzərə alaraq yanaşsaq elə bilirəm ki, parlamentimiz normal işləyir və 

onun fəaliyyəti getdikcə təkmilləşir. 

Bilirəm, MM-in fəaliyyətilə bağlı müxtəlif siyasi dairələrdə, lap elə 

parlamentin özündə fərqli fikirlər mövcuddur. Ancaq mən MM-in guya 

müstəqil qanunvericilik orqanı olmaması barədə iddialarla qətiyyən 

razılaşmıram. Bəzən də deyirlər ki, « ay nə bilim, MM-in tərkibi elədir, 

belədir ». Hesab edirəm ki, deputatların əksəriyyəti öz ixtisasını 

mükəmməl bilən insanlardır. Bunu tam səmimiyyətlə, ürəkdən, 

birmяnalı deyirəm. Təbii ki, parlamentin tərkibində az danışan, 

müzakirələrdə prinsipiallıq göstərməyənlər də var. Elə bilirəm ki, bunlar 

gələcəkdə düzələn məsələlərdir. 

Müzakirələr zamanı müxalifяtdяn olan millət vəkilləri açıq-aşkar öz 

rəy və təkliflərini, iradlarını bildirirlər. Onların nəzərə alınanı da olur, 

alınmayanı da. Lakin bir ağsaqqal kimi hər hansı təklif keçməyəнdə 

müxalifətçi həmkarlarımın kəskin mövqe tutmalarını, xüsusilə, bəzi hallarda 

iclas zalını tərk etmələrini məqbul saymıram. Kimdən acıq edib gedirsən? 

Axı, səni xalq seçib. Lap tək qalsan belə, axıra qədər fikrində təkid edib 

qanunların qəbulunda öz sözünü deməlisən. 

Bütövlükdə belə qənaətdəyəm ki, MM qanun yaradıcılığı fuнksiyasını 

yerinə yetirir. Ancaq qəbul olunmuş qanunların icrasına nəzarət sahəsində 

nöqsanlar, qüsurlar var və hesab edirəm ki, onları aradan qaldırmaq 

mümkündür. 

4. Qarabağ bizim hamımızın dərdidir. Bu problemi Azərbaycanın 

milli maraqlarına uyğun həll etmək üçün birinci növbədə biz daxildə 

yumruq kimi birləşməliyik. Mən bunu bütün səviyyəli tədbirlərdə, o 

cümlədən MM-in iclaslarında dəfələrlə bəyаn etmişəm. Vətənin taleyilə, 

torpaqla bağlı məsələdə umu-küsü, rəqabət, iqtidar-müxalifət söhbəti 

olmamalıdır. Tarixdən ibrət dərsi götürməliyik. Ruslar torpağımızın bir 

hissəsini kəsib verdilər gürcü knyazlığına. Dərbənd Rusiyaya qatıldı. 

Ərazimizin bir hissəsi İrana bağışlandı. Sovet hökuməti 20-ci ildən sonra 

tarixi torpaqlarımız olan Zəngəzuru, Dərələyəzi, Göyçəni ermənilərə 

peşkəş elədi. Axı, bütün bunları görə-görə gəlmişik. 

Biz bəzən naşükürlük edirik. Heydər Əliyevi Allah-Təala türk dünйa-

sına, o cümlədən Azərbaycan xalqına bəxş edib. Xalq gərək onun qədrini 

bilsin. Tarixdən hansı siyasətçi tanıyırsınız ki, dəftərsiz, kitabsız, ardıcıl, 
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birbaşa sinədən sözünü desin, bir yerdə də çaşmasın? Hansı siyasətçi 

onun qədər bilir? Başqa dövlətlərin rəhbərləri də ondan çox şeyi 

öyrənməyə çalışırlar. Dünya siyasətçiləri onunla hesablaşırlar. Mən bu 

fikirdəyəm ki, Qarabağı yalnız Heydər Əliyev xilas edə bilər. Bu gün işğal 

olunmuş  torpaqlarımızı hərbi yolla geri qaytarmaq çətindir. Çünki orada 

Rusiyanın güclü hərbi bazaları var. Digər tərəfdən, beynəlxalq aləm buna 

yol verməz. Axı, Qarabağın taleyini Qarbaçovla Reyqan dənizin altında 

həll ediblər. Bu, o qədər də asan məsələ deyil. Mənim fikrimcə, hələlik 

işğal olunmuş 6 rayonu sülh yolu ilə geri alıb, orada möhkəmlənməli, 

cəbhə xəttini daraltmalıyıq. Bu işdə hər bir azərbaycanlı, o cümlədən 

müxalifət də Heydər Əliyevə arxa durmalı, onun ətrafında sıx 

birləşməlidir.  

5. Vallah, bu seçiciləriн işidir. Deyir: « Yan mənə, yanım sənə, 

qurbandır canım sənə ». Əgər mən camaata, xalqa yansam, onlar da 

mənə yanacaq və seçilməyimi lazım biləcəklər. Mən həmişə xalqıma 

yanmışam. Hələ ki, növbəti seçkilərdə namizədliyimi vermək barədə 

fikirləşməmişəm. Amma onu deyə bilərəm ki, özümü yaxşı hiss edirəm, 

mübarizə meydanından çəkilmirəm. Gələcəkdə seçicilər lazım bilsələr 

ki, doğrudan da xeyir verə bilirəm, mən onların seçiminə etiraz 

etmərəm. 
 

Müsahibəni  apardı:  Əhməd   Qurbanoğlu 

«Günay »qəzeti, 6 noyabr 1999-cu il, № 

44. 

  

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ МЯЪЛИСИНЯ 

СЕЧКИЛЯР - 2000 

 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня Сечкиляр 

цзря 22 сайлы икинъи Бинягяди Сечки даирясинин даиря 

сечки комиссийасына. 

26 нойабр 1927-ъи ил тарихдя Ермянистан Республикасы 

Йеьегнадзор районунун Говушуг кяндиндя (Дяряля-

йяздя) анадан олмуш, Азярбайъан вятяндашы (пас-

порт – ЖГ №522522, дипломатик паспорт Д 0000480), 
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Милли Мяълисин депутаты, филолоэийа елмляри доктору, али 

тящсилли, профессор, Азярбайъан Дювлят Педагожи 

Университетиндя Кафедра мцдири, Республика али Тящсил 

Ялачысы, Ямяк ветераны, ЙАП сийасы шурасынын, Рес-

публика аьсаггаллар шурасы идаря щейятинин цзвц, 100-

дян артыг елми ясярин, 7 китабын, 6 програмын мцяллифи. 

Бакы шящяри М.Рясулзадя гясябяси, 5-ъи Бинягяди 

кцчяси 1№-ли евдя йашайан, аиляли, 4 ушаг атасы 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу тяряфиндян 

 

Я Р И З Я 

Бирмандатлы сечки даиряси цзря Йени Азярбайъан Партийасынын сечки 

сийащысы иля Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня депутатлыьа 

намизядлийимин верилмясиня етираз етмирям. 

Мящкумлуьум олмамышдыр. Диэяр дювлятляр гаршысында щеч бир 

ющдялийим йохдур. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиндя депутат сечилдийим щалда 

депутат статусу иля бир арайа сыьмайан фяалиййятимя хитам верилмяси 

барядя цзяримя ющдялик эютцрцрям. 

 

            Имза:    Щ.И.МИРЗЯЙЕВ 

   Тарих: 30 август 2000-ъи ил 
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Йени Азярбайъан Партийасынын Идаря Щейятинин 21 август 

2000-ъи ил тарихли, 4 сайлы иъласынын протоколундан 

 

Ч Ы Х А Р Ы Ш 

 

И ъ л а с ы н  э ц н д я л и й и 

Йени Азярбайъан Партийасы тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын 

Милли Мяълисиня бирмандатлы сечки даиряляри цзря депутатлыьа 

намизядляринин иряли сцрцлмяси щаггында. 

 

Е ш и д и л д и: 

Республика Аьсаггаллар шурасынын сядр мцавини, Милли Мяълисин цзвц 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун Азярбайъан Республикасы Милли 

Мяълисиня депутатлыьа намизядлийинин иряли сцрцлмяси щаггында. 

ЙАП Идаря Щейятинин цзвляри чыхыш едяряк Мирзяйев Щясян Ибращим 

оьлунун намизядлийинин иряли сцрцлмясини мцдафия едирляр. 

 

ЙАП Идаря Щейяти г я р а р а а л ы р: 

Республика Аьсаггаллар шцрасынын сядр мцавини, Милли Мяълисин цзвц 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу 22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даирясиндян 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня депутатлыьа намизядлийи иряли 

сцрцлсцн. 

 

  

Йени Азярбайъан Партийасынын 

Иъра катиби        Я.Ъ.ЯЩМЯДОВ  
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Азярбайъан Республикасы                                  
 Мяркязи Сечки Комиссийасынын 
11/45 сайлы 30 август тарихли 
гярары иля тясдиг едилмишдир. 
Ясэяров.Р 

 
 
 

1 сайлы форма 
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки 
Комиссийасынын 4 август 2000-ъи ил тарихли, 

3/13 сайлы гярары иля тястиг едилмишдир. 
 
 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня 2000-ъи ил нойабрын 5-
ня тяйин едилмиш сечкилярдя бирмандатлы сечки даиряляри цзря Йени 
Азярбайъан Партийасы тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя Азярбайъан 
Республикасынын Мяркязи Сечки Комиссийасына тягдим олунан 

депутатлыьа намизядлярин 
С И Й А Щ Ы С Ы 

С
Ср№ Щяр бир 

намизядин 
сойады, 
ады вя 

атасынын 
ады 

До-
ьум 
тарихи 

Тящсили 

Ясас иш    
вя йа 

хидмят 
йери 

Тутду-ьу  
вязифя (бу  
олмадыгда 
фяалиййят 
нювц) 

Йашайыш 
йеринин 
цнваны 

Намизядин арзусу 
иля 

Гейд 

Сийасы 
партийа 
мян-су 
биййяти 

Сийасы парти-
йада статусу 
вя йа щцгуги 

вязиййяти 

 

1       2     3      4      5       6        7        8             9 10 

1 
Талыбов 

Васиф Йу-
сиф оьлу 

1960 
Али щц-

гугшцнас 

Нахчы-ван  
МР Али 
Мяълиъи 

Нахчиван 
МР Али 

Мяълисинин 
сядри 

 ЙАП 
ЙАП Идаря 
Щейятинин 

цзвц 

 

2 

Худийев 
Низами 
Манаф 
оьлу 

1949 Али-филолог 
Аз.ТВ 
ширкяти 

Сядр 
Ц.Щаъы-
бяйов 

21.Мян.51 
ЙАП 

ЙАП Идаря 
Щейятинин 

цзвц 

 

3 
Ялирзайев 
Яли Гям-

бяралы оьлу 
1945 

Али-
игтисадчы 

ММ ММ-ин извц 
М.Щади 

кцч. 63 а 
мян. 107 

ЙАП 
ЙАП Сийаси 
Шурасынын 

цзвц 

 

4 

Рящимза-
дя Вцгар 
Эянъяли 

оьлу 

1967 
Али-

Мцщяндис 
«Ики Сащил» 

гязети 
Баш 

редактор 
М.Щади 

138 
ЙАП 

ЙАП Сийаси 
Шурасынын 

цзвц 

 

5 
Исмайы 
лов Фик-

рят Исма-

  
1935 

Али-физик ММ 
ММ-ин 
цзвц 

Я.Ялякбя
ров18, 
мян 32 

ЙАП 
ЙАП 

Сийаси 
Шурасынын 

 

Азярбайъан Республикасынын 
Мяркязи сечки комиссийасы. 
Сянядлярля иш вя протокол  
шюбяси. Р.Ясэяров. 
30 август 
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йыл оьлу цзвц 

6 

Мяммя- 
дова Эцл-
чющря Щц-
сейн гызы 

  
1953 

Али- 
мемар 

Мемарлыг 
вя Иншаат 
Универси-

тети 

     Ректор 

 М.Гасы-   
  мов кцч. 
 14, мян 
16 

ЙАП   

7 

Ящмядов
а Эцляр 
Микайыл 

гызы 

       
  1965 

Али- 
педагог 

 Республи-   
 ка Ушаг     
  тяшкилаты 

Сядр 
Ата-тцрк , 

41 мян 31 
ЙАП 

ЙАП Сийаси 
Шурасынын 

цзвц 

 

  8 
Мусайев 
Максим 

Талыб оьлу 
1938 

Али-
педагог 

ММ ММ-ин цзвц 
Ата-тцрк, 

35 мян 37 
ЙАП 

ЙАП Сийаси 
Шурасынын 

цзвц 

 

9 
Сейидов 

Сямяд Ис-
майыл оьлу 

1964 
Али-

педагог 

Хариъи 
Дилляр 

институту 
Ректор 

Я.Ялякбя-
ров 18 а, 

блок 3. мян 
33 

ЙАП   

    10 

Ибадов 
Рза Айдын 

оьлу 
1966 Али-тарихчи ММ 

ММ-ин 
комиссийа 

сядри 
Бцл-бцл 39 ЙАП 

ЙАП Сийаси 
Шурасынын 

цзвц 

 

11 

Тябризли 
Сирус 

Хцдадат 
оьлу 

1942 
Али- 

журналист 

Мятбуат 
вя    Инфор-

масийа На-
зирлийи 

Назир 
Г.Гарайев 

85, мян 
118 

ЙАП 

ЙАП Ида-
ря Щейя-

тинин цзвц, 
Сядр 

мцавини 

 

12 

Хялилов 
Сялащядди

н 
Сядряддин 

оьлу 

1952    Али-физик 
«Азярбай-    
  ъан» ун   
  иверситети 

Ректор 

Истигла-
лиййят кцч. 
25, мян 
52 

ЙАП  

ЙАП 
Сийаси 
Шурасынын 
цзвц 

 

13 

Ялийев 
Шаитдин 
Сярдар 

оьлу 

1947  Али ММ 
ММ-ин 
цзвц 

Шцвялан 
гяс, Толс-
той кцч. 
Ев 90 

ЙАП 
ЙАП НТК 

цзвц 
 

14 

Сяфяров 
Елдар 
Сабир 
оьлу 

1957 
Али-

политолог 
ММ 

ММ-ин 
цзвц 

8-микр, ев 
11, мян 

96 
ЙАП 

ЙАП Сийаси 
Шурасынын 

цзвц 

 

15 
Мирзяйев 
Щясян Иб-
ращим оьлу 

1927 
Али-

педагог 
ММ 

ММ-ин 
цзвц 

М.Рясулза-
дя кцч. В. 
Бинягяди 

ЙАП 
ЙАП Сийа-
си Шурасы-
нын цзвц 

 

16 
Мярданов 
Илщам Ъу-
майыл оьлу 

1954 
Али-

рийазиййат 

Мемарлыг 
вя Иншаат 
Универси-

тети 

Декан 

Щ.Ъа-вид 
прос. 528 
мящ. Ев 6 

мян 29 

ЙАП   

17 

Аллащвер
дийев 

Ряфаел 
Ханяли 
оьлу 

1945 Али- 

Бакы шя-
щяр Иъра 
щакимий-
йяти 

Башчы 
Истиглалий-

йят 9,  
мян 17 

ЙАП 

ЙАП Идаря 
Щейятинин 
цзвц, сядр 

мцавини 

 

18 

Аббасов 
Яли Мям-

мяд 
оьлу 

1953 
Али-

информати
ка 

Игтисадий-
йат Уни-
верситети 

Ректор  

И.Ъцмшцд
ов кцч 

16, мян 
18 

ЙАП 
ЙАП Сийа-
си Шурасы-
нын цзвц 
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19 

Ябдцлязи
мов На-
ьы Кярим 

оьлу 

1936 Али-филолог 

ЙАП 
Эянъя 
шящяр 

тяшкилаты 

Тяшкилатын 
сядри 

Эянъя ш. 
Я.Нязми 
кцч 151  

ЙАП 

ЙАП 
Сийаси 

Шурасынын 
цзвц 

 

 
20 

Пянащо-
ва Амал-
йа Ялиш 

гызы 

1945 
Али-
актйор 

Бакы Бя-
лядиййя 
театры 

Бядии 
рящбяр 

Ф. Ямиров 
кцч. 1, 
мян 46 

ЙАП   

     21 

Гямбяров 
Расим 
Рафаел 
оьлу 

1966 
 Али-

тарихчи 

Лянкяран 
район, 

Эянъляр 
вя Идман 

Идаряси 

ряис 

Лянкяран 
район, 

Короьлу 
кцч. 65 

ЙАП 

ЙАП 
Сийаси 

Шурасынын 
цзвц 

 

     22 
Ряъябли 

Щады Муса 
оьлу 

1947 
Али-

политолог 
Милли 

Мяълис 

Сосиал Сийа-
сят крмисси-

йасынын 
сядри 

И.Гасымо
в кцч 4 
мян 19 

ЙАП   

     23 

Мирзязадя 
Айдын 

Бюйцккиши 
оьлу 

1957 
Али-

политолог 
Президент 
Апараты 

Иътимаи-си-
йаси 

шюбядя 
бюлмя 
мцдири 

Бакы ш. 2-
ъи Алата-

ва 65 
ЙАП 

ЙАП Си-
йаси Шу-
расынын 
цзвц 

 

     24 

Садыхов 
Фикрят 

Мяммяд 
оьлу 

1940 Али-кимйачы 
«Азяркимй
а» Дювлят 

Ширкяти 

 
Ширкятин 

Президенти 

Бакы,   
С.Рящимо
в кцч 36, 

ев 9 

ЙАП 
ЙАП Си-

йаси Шура-
сынын цзвц 

 

      25 
Щусейнли 

Тофиг Эцл-
малы оьлу 

1952 
Али-

мцщяндис-
технолог 

«Сумгайыт
-Чюряк» 
АТСЪ 

АТСЪ-нин 
сядри 

Сумгайыт 9 
микр, ев 

2/23, мян 
46 

ЙАП   

     26 
Алойев Хы-
дыр Биннят 

оьлу 
1939 Али-филолог 

Сумгайыт 
Иъра Щаки-

миййяти 

ИЩ баш-
чысынын 

мцавини 

Сумгайыт 
ш. 1 

мящл. Ев 
4 а, мян 

51 

ЙАП 

ЙАП 
Сийаси Шу-

расынын 
цзвц 

 

     27 

Мяммя-
дов Елман 

Ъамал 
оьлу 

1950 
Али-

политолог 

Хоъалы 
район Иъра 
Щакимий-

йяти 

Иъра Ща-
кимиййяти-
нин башчысы 

Бакыха-
нов гяс. 
Эцръцста

н кцч 
168 

ЙАП   

28 

Мащмуд
ов Йагуб 
Микайыл 
оьлу 

1939 Али-тарихчи 
Бакы Дюв-

лят Уни-
верситети 

Тарих 
факцлтясинин 

деканы 

Бакы, 7-ъи 
микр, ев 

13/37, мян 
18 

ЙАП 

ЙАП 
Сийаси 

Шурасынын 
цзвц 

 

29 

Ясэяров 
Шащлар 
Гачай 
оьлу 

1941 Али-физик Милли Мяълис Депутат 

Бакы ш., 
М.К.Ататцр
к кцч 35, 
мян 36 

ЙАП 
ЙАП Идаря 
Щейятинин 

цзвц 

 

30 

Сяфяров 
Сяттар 
Исмайыл 

оьлу 

1937 
Али-

игтисадчы 
Милли Мяълис 

Комиссийа 
сядри 

Бакы, С. 
Рустямов 
37 б, мян 

5 

ЙАП   

31 
Ъяфяров 
Низами 

1959 Али-филолог 
Бакы Дюв-
лят Универ-

Декан 
9-ъу микр, 
Мир Эялал 

ЙАП   
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Гулу оьлу ситети кцч 121 а, 
мян 29 

32 

Щясянов 
Фяхряддин 

Яййуб 
оьлу 

1952 
Али-

агроном 

Аьъабяди 
район 

Кящризли 
кянди 

фермер 

Аьъабяди 
район 

Кящризли 
кянди 

ЙАП 

ЙАП Аь-
ъабяди ра-
йон тяшкила-
тынын сядри 

 

33 

Гулийев 
Исэяндяр 
Щясян 
оьлу 

1938 Али-тарихчи 

Бакы  
Дювлят 
Уни-

верситети 

Доссент 
Бакы, Измир 
кцч 51 мян 

46 
ЙАП   

34 

Асланова 
Рябиййят 
Нурулла 

гызы 

1951 Али-философ 

Бакы 
Дювлят 

Универси-
тети 

доссент 

Бакы, 
А.Шаиг кцч. 

251 мян 
22 

ЙАП   

35 
Мусайева 

Тярлан 
Щясян гызы 

1955 
Али-

агроном 
Милли 

Мяълис 
ММ-ин цзвц 

Бакы, 4-ъц 
микр, Ъа-
вадзадя 
кцч. 65, 
мян 7 

ЙАП   

36 

Бцнйадов 
Теймур 

Ямираслан 
оьлу 

1928 Али-тарихчи 
Милли 

Мяълис 
Комиссийа 

сядри 

Бакы, 
Ц.Щаъыбяйо
в 27, мян 

63 

ЙАП   

37 

Бахышов 
Щцсейнаь
а Ейнулла 

оьлу 

1960 
Али-

агроном 

Губа 
район Иъра 
Щакимиййя

ти 

Иъра 
башчысынын 
мцавини 

Губа 
Ш.Даьыстан 

кцч 
ЙАП 

ЙАП Мяр-
кязи Няза-

рят тяфтиш 
Комиссмй

асынын 
цзвц 

 

38 

Баламетов
Алик 

Баламет 
оьлу 

1944 
Али-

агроном 

Гусар Иъра 
Щакимиййя

ти 

Иъра 
башчысынын 
мцавини 

Гусар, 
З.Таьыйев 

кцч. 73 
ЙАП 

ЙАП Гу-
сар район 
тяшкилатыны

н сядри 

 

39 

Рамаза-
нов Ща-
ъыммяд 

Йусиф оьлу 

1951 Али-мцяллим 
Милли 

Мяълис 
ММ-ин цзвц 

Загатала 
району, 
Сумайлы 

кянди 

ЙАП 

ЙАП Зага-
тала район 
тяшкилатынын 

сядри 

 

40 
Салащлы 
Сяййад 
Адил оьлу 

1952 Али-филолог ЙАП МА 
Идеолоэийа 
шюбясиндя 

мцдири 

Бакы, Йа-
самал ра-
йону, Га-
райев кцч 

73 

ЙАП 

ЙАП 
Сийаси 

Шурасынын 
цзвц 

 

41 

Мящярря-
мов Нуши-

ряван 
Умуд оьлу 

1960 Али-тарихчи 
Президент 

Апараты 

Иътимаи-си-
йаси 

шюбядя 
бюйцк 

референт 

Ящмядли, 
Ванктау 
кцч, 15, 
отаг 309 

ЙАП   

42 

Аббасов 
Мирмювсц
м Камил 

оьлу 

1955 
Али-

политолог 

Исмайыллы 
район Иъ-
ра щаки-
миййяти 

Иъра 
башчысынын 
мцавини 

Исмайылы 
район 

М.Оруъов 
кцч 17 

ЙАП 

ЙАП Исма-
йыллы район 
тяшкилатыны

н сядри 

 

43 
Тящмязов 

Елбрус 
Щалай оьлу 

1946 
Али-

мцщяндис 

Лачын ра-
йон Иъра 
Щакимийй

Иъра 
башчысынын 
мцавини 

Аьъабяди 
району, 

Тахта-Кюр-
ЙАП 

ЙАП Лачын 
тяшкилатыны

н сядри 
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яти пц 
гясябяси 

44 
Гямбяров 
Мири Ящяд 

оьду 
1935 

Али-
ямтяяшц-

нас 

Азярконтра
кт Сящм-

дар 
Ъямиййят

и 

Сядр 

Бакы, 
С.Рящимо
в кцч, 138, 

мян 40 

ЙАП   

45 

Ябийев 
Ящяд 

Микайыл 
оьлу 

1958 
Али-

игтисадчы 
Милли Мяъли 

ММ-ин 
цзвц 

Бакы, Ся-
байел ра-
йону, Хя-
гани кцч, 
23 мян 5 

ЙАП   

46 
Сейидзадя 

Яминя 
Дадаш гызы 

1971 Али-филолог 

Масаллы ра-
йону Тцр-
коба кянди 

орта 
мяктяб 

Ядябиййат 
мцяллими 

Масаллы 
район, 

Тцркоба 
кянди 

ЙАП   

47 
Рящимзад

я Ариф 
Гафар оьлу 

1941 
Али-

агроном 
игтисадчы 

Милли 
Мяълис 

Сядрин 
биринъи 

мцавини 

Бакы, Мя-
ъидов кцч 

44/46, 
мян 29 

ЙАП 
ЙАП Идаря 
Щейятинин 

цзвц 

 

48 
Гящряман
ов Елдар 

Явяз оьлу 
1948 

Али-
игтисадчы 
политолог 

Милли 
Мяълис 

ММ-ин 
цзвц 

Бакы, С.Вур-
ьун 110, 
мян 107 

ЙАП   

      49 
Ялийев 
Ъялал 

Ялирза оьлу 
1926 Али-биолог 

Милли 
Мяълис 

ММ-ин 
цзвц 

Бакы Истиг-
лалиййят 

кцч, 7 мян 
10 

ЙАП 
ЙАП Си-

йаси Шура-
сынын цзвц 

 

       50 
Гафаров 

Ряфаел Иб-
ращим оьлу 

1968 
Али-рийазий-

йатчы 

Сабирабад 
район Иъра 

Щакимиййяти 

Шюбя 
мцдири 

Сабирабад 
ш.М.Мцшви
г кцч ев 

30 

ЙАП   

      51 
Абдуллайева 
Вялищя Бю-
йцкаьа гызы 

1949 
Али-

игтисадчы 

Салйан ра-
йон Иъра 

Щакимиййяти 

Иъра Ща-
кимиййятини
н башчысы 

Салйан ш, 
С.Вурьун 
кцч 113 

ЙАП 
ЙАП Си-

йаси Шура-
сынын цзвц 

 

52 
Ялясэяров 
Халид Яляс 

оьлу 
1948 

Али-
игтисадчы 

Самух ра-
йон Иъра 

Щакимиййяти 

ИЩ башчысы-
нын биринъи 
мцавини 

Самух ра-
йон Гара-
баьлы кянди 

ЙАП   

53 
Исмайылов 
Имамверди 
Ибиш оьлу 

1958 
Али-

жцрналист 

Республи-
ка Мятбуат 

фонду 

Фондун 
сядри 

Бакы, Зяр-
даби прос. 

Ев 57, мян 
27 

ЙАП 
ЙАП Си-

йаси Шура-
сынын цзвц 

 

 
54 

Мурадова 
Бащар 

Яаяз гызы 
1962 Али-филолог 

ЙАП Иъра 
катиблийи 

Иъра 
катибинин 
мцавини 

Бакы, 
Ябилов 
кцч, 39 

ЙАП 
ЙАП Идаря 
Щейятинин 

цзвц 

 

      55 
Ялийев 
Йашар 
Тофиги 

       1948 Али-щяким 
Милли-
Мяълис 

Сядр 
мцавини 

Бакы, 
Я.Вялийев 
кцч ев 7 

ЙАП 
ЙАП Си-

йаси Шура-
сынын цзвц 

 

       56 
Сцлейман
ов Тащир 

 али 
Дявячи чю-
ряк АТСЪ 

АТСЪ-нин 
сядри 

 ЙАП   

        57 
Фярзялийев 
Ариф Адын 

оьлу 
     1960 

Али-
игтисадчы 

ЯЯСММ-
нин Ъябра-
йыл район 

Директор 
Саатлы, 

Ялисолтанлы 
фин шя-

ЙАП   
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шюбяси щяръийи 

        58 
Щцсейнов 

Яли Мящям-
мяд оьлу 

      1968 
Али-щц-

гугшцнас 
Милли 
Мяълис 

ММ сядринин 
кюмякчиси 

Бакы, М.Ря-
сулзадя гяс, 

Короьлу кцч 3-
ъи дюнэя ев 2 

а 

ЙАП   

       59 

Казымов 
Мирказым 

Мирмящям
мяд оьлу 

      1950 
Али-

мцщяндис 

Гасид 
мятбуат 
йайымы 
фирмасы 

Фирманын 
сядри 

Бакы, 
Щ.Ъавид 
просп., 

бина 2 б, 
мян 58 

ЙАП 

ЙАП 
Сийаси 

Шурасынын 
цзвц 

 

       60 

Мусайев 
Баьыр 

Намаз 
оьлу 

       1958 
Али-

щцгугшцн
ас 

Милли 
Мяълис 

Щцгуг сийа-
сяти вя дюв-
лят гуруъу-

луьу 
мясяляляри 
цзря ко-
миссийа 

цзвц 

Бак, Хоъалы 
кцч, 16/7 

ЙАП 

ЙАП Мяр-
кязи 

Нязарят 
тяфтиш 

комиссийа
сынын цзвц 

 

         61 
Гурбанлы Мц-
бариз Гящ-
ряман оьлу 

       1954 Али-тарихчи 
ЙАП Иъра 

катиблийи 

Иъра 
катибинин 
мцавини 

Бакы, Йени 
Йасамал 2, 

ев 1, мян 56 
ЙАП 

ЙАП Идаря 
Щейятинин 

цзвц 

 

 

Гейд Бирмандатлы сечки даиряляри цзря сийаси партийалар, сийаси партийаларын 
блоклары тяряфиндян иряли сцрцлмцш намизядлярин сийащысынын имза вя мющцрля 
тястиг олунмасы «Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисин сечкиляр 
щаггында» Ганунун 35-ъи маддясинин 4-ъц вя 7-ъи бяндляри иля тянзимлянир.  

Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри   Щ. Я. Ялийев 
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Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня ЙАП Сийаси партийасы тяряфиндян 

22-2 №-ли Бинягяди сечки даирясиндян намизядлийи иряли сцрцлян вя 

намизядлийи гейдя алынан  МИРЗЯЙЕВ  ЩЯСЯН  ИБРАЩИМ  оьлунун  

инанылмыш  шяхсляринин-вякилляринин  

 

с и й а щ ы с ы 
 

№ 
Сойады, 

ады, 
атасынын ады 

Тявял-
лцдц 

Паспорт Йашадыьы йер Ишляйдийи йер 
Парти-
йалылыьы 

Теле-
фон 

1 
Шадлински 

Вагиф Билас 
оьлу 

1940 
ВЫЫЫ-ЖГ 

№ 
579634 

Зийа 
Бцнйадов пр. 
48/54, м 75 

АТУ-дя елми 
ишляр цзря про-
ректор Бейнял-
халг кадрлар 

академийасыны
н профессору 

ЙАП  

2 
Ялийев Ря-
щим Ибра-
щим оьлу 

1936  
Азадлыг прос. 

172, м.50 
АДПУ-да 

декан, досент 
ЙАП 

62-
35-85 

3 

Дцнйама-лы-
йев Мящям-

мяд 
Аьамирзя 

оьлу 

1938 
ЫЙ-ЖГ 

№ 
655104 

8 м/р ев 20, 

Азярб.Техники 
Университети, 
Рийазиййат Ы 

каф/профессор 

ЙАП  

 
 
Имза:      Щ.И.МИРЗЯЙЕВ 
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Азярбйаъан Республикасы Милли Мяълисиня ЙАП Сийаси партийасы тяряфиндян 
22-2  №-ли  Бинягяди  сечки  даирясиндян  намизядлийи  иряли  сцрцлян  

МИРЗЯЙЕВ  ЩЯСЯН  ИБРАЩИМ  оьлунун имза топлайанларын 

С и й а щ ы с ы 
 

№ 
Сойады, ады, 
атасынын ады 

Доьул 
дуьу ил 

Цнван Ишлядийи йер 
Шяхси тясдиг 
едян сяняд 

Имза 

1 
Щясянов Вагиф 

Сямяд оьлу 
1950 

Бакы, йени Йасамал 
 2, ев 1, миф 189 

Азярбайъан Дюв-
лят Педагожи уни-
верситети, мцяллим 

Паспорт В-ЖГ  
№ 713639 

 

2 
Гящряманова 
Йеэаня Гцрбят 

гызы 
1976 

Абшерон, 
Мящяммядли кянди 

«________» 
мцяллим 

Паспорт 
ХХВ-ЖГ 

№ 620015 
 

3 
Вялийев Илщам 

Яли оьлу 
1959 

Бакы, Москва 
проспекти 85 м. 14 

«________» 
лаборант 

Паспорт 
ХХВЫ-ЖГ № 

506325 
 

4 
Байрамов Ас-
лан Ящмядхан 

оьлу 
1947 

Сумгайыт, 4-ъц мящ, 
ев 20, м.23 

«________» 
мцяллим 

Паспорт ЫЫЫ-
СЛ 

№ 516209 
 

5 
Шащбазов Вагиф 
Имамверди оьлу 

1956 
Бакы, Т.Аббасов 
кцч. Ев 45 м.41 

«________» 
лаборант 

Паспорт ЫЫЫ-
СЛ № 

675667 
 

6 
Ясядов Назир 
Щябиб тоьлу 

1950 
Бакы, Р.Ахундов 

кцч. 8, м. 30 
«________» 

мцяллим 

Паспорт ВЫЫЫ-
ЖГ № 

521442 
 

7 
Искяндяров Та-
щир Фярзалы оьлу 

1946 
Бакы, Я.Щяваи кцч 

76, м.9 
«________» 

мцяллим 
Паспорт ВЫ-ЖГ 

№ 692686  

8 
Мяммядов 

Елшад Иса оьлу 
1969 

Бакы, Бухта кцч 
212, м.4 

«________» 
мцяллим 

Паспорт Х-СЛ 
№ 607568  

9 
Мяммядов 

Йасин Яли 
оьлу 

1967 
Бакы, Алы Муста-
файев кцч. 11, 

м.67 

«Ипяк Йол» фир-
масы експедитор 

Паспорт 
ВЫЫЫ-ЖГ 

№ 729820 
 

10 
Гулийев Эярай 
Мусейиб оьлу 

1949 
Бакы, Й.Щаъыбяйов 

кцч. 36, м.7 

Бакы шящяри 
Дяри-Зющряви 
дисп., щяким 

Паспорт Ы-ЖГ 
№ 575709 

 

11 
Гулийев 

Яфган Эярай 
оьлу 

1977 
«______» 

 
ишсиз 

Паспорт 
ХХВ-ЖГ 

№ 732268 
 

12 
Щямзяйев 

Елхан Щямзя  
оьлу 

1955 
Абшерон, Новханы 

кянди, И.Абдул-
лайенв кцч. 22 

Дювлят Сосиал 
Мцдафия фон-
ду Йасамал 

р-н, инспектор 

Паспорт Ы-
СЛ 

№ 738743 
 

13 
Зцлфцгаров 
Елмар Яли 

оьлу 
1965 

Бакы, 
Ж.В.Чямянзяминли 

Ы дюнэя 38 

Орхан тикинти 
Сервис мцяс. 

анбардар 

Паспорт 
ВЫЫЫ-СЛ 

№ 614387 
 

14 
Имамялийев На-
тиг Кярям оьлу 

1976 
Бакы, Рцстямов 

ев 22, м. 23 
ишсиз 

Паспорт 
ХХВ-ЖГ 

№ 695711 
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15 
Имамялийев На-
миг Кярям оьлу 

1974 
Сумгайыт, Сцлщ 
кцч ев 11/17, 

м.52 
ишсиз 

Паспорт 
ХХВ-ЖГ 

№ 506397 
 

16 
Шащмяммяд

ов Нуру 
Якбяр оьлу 

1958 
Бакы, Хутор Ы 

Шимал шитиллик ев 97 

Язизбяйов р-ну 
218 №-ли 
мяктяб, 
мцяллим 

Паспорт 
ХЫ-ХЛ 

№ 526977 
 

17 
Ялийева 

Гярибя Ялйар 
гызы 

1968 

Бакы, 
М.Рясулзадя гяс. 
Янвяр Ялиханлы ев 

69 

Бакы, 152 №-
ли мяктяб, 
мцяллим 

Паспорт 
ХХЫВ-ЖГ 

№ 610306 
 

18 
Аббасов 

Рящим Якбяр 
оьлу 

1937 
Бакы, 9м/р М. 

Ъялал 61, м.42 

Азярбайъан 
Дювлят Педагожи 

университети, 
мцяллим 

Паспорт 
ВЫЫЫ-ЖГ 

№ 706318 
 

19 
Щясянов 

Азад Аббас 
оьлу 

1955 
Бакы, 8-ъи м/р 

Ъ.Ъ.Ахундов ев 3 
б, м. 24 

Бинягяди р-ну 
276 №-ли 
мяктяб, 
мцяллим 

Паспорт 
ХЫЫ-ЖГ 

№ 615489 
 

20 
Искяндярова 

Эцлнар Щясян 
гызы 

1961 
Бакы 9 м/р, 

М.Ъялал 51, м.4 

9 м/р 159 №-
ли мяктяб, 
мцяллим 

 

Паспорт Х- 
СЛ 

№ 500209 
 

1 
Мяммядов 
Мисир Йолчу 

оьлу 
1940 

Бакы, 9 м/р 
Пишявяри ев 2, 

м.36 
ишсиз 

Паспорт 
ВЫ-ЖГ 

№ 692590 
 

22 
Салманов 
Адил Сабир 

оьлу 
1951 

Бакы, 4-ъц м/р 
Пишявяри 62, ев 32 

Дювлят Ям-
лак Назирлийи, 
мцтяхяссис 

Паспорт 
ВЫЫЫ-ЖГ № 

736017 
 

23 
Щясянов 
Мяммяд 
Нясо оьлу 

1944 
Бакы, 9 м/р Мир 

Ъялал 103, м. 120 

Азярбайъан 
Дювлят Педагожи 

университети, 
китиабханачы 

Паспорт 
ЫВ-ЖГ № 
694652 

 

24 
Щясянов 

Щабил Исмийяли 
оьлу 

1967 
Бакы, Зыь шоссеси 

16, йатагхана 

Азярбайъан 
Дювлят Педагожи 
университети, баш 

лаборант 

Паспорт 
ХЫВ-ЖГ № 

513456 
 

25 
Щямзяйев 

Огтай 
Щямзя оьлу 

1949 
Бакы, 6-ъы м/р 

Ъ.Щаъыбяйов ев 4, 
м.72 

Азярбайъан 
Дювлят Педагожи 

университети, 
мцяллим 

Паспорт В-
ЖГ № 

540070 
 

 
 
 

Имза:       Щ.И.МИРЗЯЙЕВ 
30 август 2000-ъи ил  
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Депутатлыьа намизяд олмаг истяйян   

Щясян  Мирзяйевин имза топлайанлара вердийи 

 

Й А Д Д А Ш 

Няйя ъидди фикир вермяли 

 

1. Паспорт вя йа форма 9 ясасында долдурмалы. 

  (щямин даирядян онун гейдиййатына диггят етмяли) 

Диэяр вясигяляр етибарсыздыр.  

2.  1981-ъи ил тявяллцддян  ашаьы оланы йазмалы. 

3. Мяъбури кючкцнляри йазмамаг. 

4. Сорушмаг, яэяр башгасына имза верибся, ондан икинъи имзаны 

алмамаг. М.41-4 

5. Сечиъи имзасыны 18 йашына чатмыш вятяндашлар топлайа биляр. 

М.41-2 

6. Сечиъи имза вярягясини юзц дя йазыб имза едя биляр. М. 41-4 

7. Имза топлайан шяхс сийащыны йекунда имзалайыр. М.41-7 

8. Сечиъи имзаларынын сайы гейдиййат цчцн лазыми имзаларын сайынын 

15 фаиздян артыг олмалыдыр. М. 41-11 

9. Мцвафиг сечки комиссийаларына тягдим едилян имза вярягяляри 

нюмрялянмяли вя сящифялянмялидир. М. 41-12 

10. Сечки сянядляринин ДЪК-на сясвермя эцнцня ян тези 55 эцн 

вя ян эеъи 35 эцн галмыш саат 18-00-дан  тящвил веря биляр. М. 42-1 

11. Имзаларын 15% йохланылмалыдыр. 43-4 пцшкатма гайдасы иля. 

Бцтцн имзалар йохланылыр. 

12. Имза вярягяляри йохланыларкян ейни адамын бир неъя имзасы 

ашкар едилярся, йалныз бир имза етибарлы, диэяр имзалар гейри-дцзэцн 

сайылыр. М. 43-7 

13. Имза вярягяляри имза топлайан шяхсин, щабеля намизядин, ща-

беля сийаси партийанын, сийаси партийалар блокунун сялащиййятли нцмайян-

дяляринин имзасы иля тясдиг едилмяйибся вя сялащиййятли намизядин имзасы  

дцзэцн дейился, онда бцтцн имзалар гейри-гануни  сайылыр. М. 43-9      

 14. Имза вярягяляриндя уйьун эялмяйян йазы сырасы ашкар 

едилдикдя, йалныз бу сырада олан имза етибарсыз сайылыр. М. 43-11 
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15. Етибарсыз имзалар йохланылан имзаларын цмуми сайынын 10 фаизин-

дян чохуну тяшкил едярся, имза вярягясинин йохланылмасы дайандырылыр вя 

намизяд ващид намизядляр сийащысы иля гейдя алыныр. М. 43-14 

16. Намизядин мцдафияси цчцн иряли сцрцлдцйц сечки даирясинин 

яразисиндя сечиъилярин азы 2 мин имзасы топланмалыдыр. М. 39-2 

17. Сийаси партийалар, партийалар блокунун бирмандатлы сечки даиряси 

цзря иряли сцрдцйц намизядин мцдафияси цчцн имза топланмасына 

сянядлярини ДСК-на тягдим етдийи эцндян башлайыр. М. 40-3 

18. Имза вярягялярини нюмрялямямяк. 

 

Йаддашда дейилянляря ъидди шякилдя ямял едилмялидир: 

                                                                                                        

Щясян МИРЗЯЙЕВ. 
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Азярбайъан   Республикасынын    Милли   Мяълисиня 

сечкиляр цзря 22-2 сайлы Бинягяди сечки даирясиндя 

имза топлайанлар тяряфиндян депутатлыьа намизяд 

Щясян  Ибращим  оьлу  Мирзяйевин намизядлийинин 

мцдафияси   цчцн   сечиъи   имзаларынын  топланмасы 

нятиъяляри щаггында 

 

П Р О Т О К О Л 

Биз ашаьыда имза едян-имза топлайанлар Азярбайъан Республика-

сынын Милли Мяълисиня сечкиляр цзря 22-2 сайлы Бинягяди сечки даирясиндян 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня депутатлыьа намизяд Щясян 

Ибращим оьлу Мирзяйевин мцдафияси цчцн сечиъи имзаларынын топланмасы 

нятиъяси щаггында щямин протоколу тяртиб етдик она эюря ки: 

1. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляр цзря 22-2 

сайлы Бинягяди сечки даирясинин даиря цзря сечки комиссийасындан депу-

татлыьа намизяд иряли сцрцлмцш, вятяндаш Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин 

мцдафияси цчцн сечиъи имзаларынын топланмасы цчцн 53 имза вярягяси 

бланкы алынмышдыр. 

2. «Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляр щаггында» 

ганунун 39-ъу маддясинин вя 41-ъи маддясинин 10-ъу бяндинин тяляб-

ляриня уйьун олараг 53 вярягядя сечиъи имзалары топланмышдыр. 

3. Депутатлыьа намизядин мцдафияси цчцн топланмыш сечиъи имза-

лары, о ъцмлядян «Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляр 

щаггында» ганунун 43-ъц маддясинин 8.7-ъи бяндиня уйьун олараг 

имза вярягяляриндя сечиъи имзаларынын гойулмасы тарихиндя дцзялиш олма-

мышдыр. 53 имза вярягяси етибарлыдыр. 

4. 2300 (ики мин цч йцз) имзадан мцхтялиф сябяблярдян етибарсыз 

щесаб едилмиш имзаларын сайы ъями 11-дир (Бланк 5 № 9, бланк 14 № 20, 

бланк 28 № 15, 21, 22, бланк 31 № 2, 21, бланк 33 № 7, бланк 34 № 

28, бланк 36 № 42, бланк 47 № 35). 

Протокол ашаьыда имза топлайан вя имза едянлярин иштиракы иля тяртиб 

олунмушдур: 

1. Щясянов Вагиф Сямяд оьлу 

2. Гящряманова Йеэаня Гцрбят гызы 
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3. Вялийев Илщам Яли оьлу 

4. Байрамов Аслан Ящмядхан оьлу 

5. Шащбазов Вагиф Имамверди оьлу 

6. Ясядов Назир Няби оьлу 

7. Искяндяров Тащир Фярзалы оьлу 

8. Мяммядов Елшад Иса оьлу 

9. Мяммядов Йасин Яли оьлу 

10.  Гулийев Эярай Мцсейиб оьлу 

11.  Гулийев Яфган Эярай оьлу 

12.  Щямзяйев Елхан Щямзя оьлу 

13.  Зцлфцгаров Елмар Яли оьлу 

14.  Имамялийев Натиг Кярям оьлу 

15.  Имамялийев Намиг Кярям оьлу 

16.  Шащмяммядов Нуру Якбяр оьлу 

17.  Ялийева Гярибя Ялжар гызы 

18.  Аббасов Рящим Якбяр оьлу 

19.  Щясянов Азад Аббас оьлу 

20.  Искяндярова Эцлнар Щясян гызы 

21.  Мяммядов Мисир Йолчу оьлу 

22.  Салманов Адил Сабир оьлу 

23.  Щясянов Мяммяд Нясо оьлу 

24.  Щясянов Щабил Исмийяли оьлу  

25.  Щямзяйев Огтай Щямзя оьлу 

 

Протокол 11 сентйабр 2000-ъи илдя тяртиб олунуб. 

 

Протоколу тястиг едирям: 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкиляр цзря 22-2 

сайлы Бинягяди сечки даирясиндян иряли сцрцлмцш депутатлыьа намизяд 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу       

          ________________ 

  

11 сентйабр 2000-ъи ил 

 



 489 

ИМЗА ВЯРЯГЯЛЯРИНИН ИМЗАЛАР ЙЫЬЫЛДЫГДАН СОНРА  ДАИРЯ 
СЕЧКИ  КОМИССИЙАСЫНА  ТЯЩВИЛ  ВЕРИЛМЯСИ БАРЯДЯ 

 
А Р А Й Ы Ш 

 
22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиряси даиря сечки  комиссийасы 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлуна имза топланмыш 52+1 ядяд 2 289 (ики 
мин ики йцз сяксян доггуз) имза вярягяляринин йекун протоколу иля 
ейнилийи йохланылды. 

    СЯДР:    Ф.А.ИСМАЙЫЛОВ 
    КАТИБ:    Е.Т.ИСМАЙЫЛОВ 
         В.Г.ЯЛИЙЕВ 
 

15. 09. 2000 
 

П Р О Т О К О Л № 1 
 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня сечкиляр 
Цзря 22-2 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиряси, даиря сечки 

Компанийасынын цзвляриндян ибарят пцшкатма комиссийасынын 
 
Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун Имза вярягяляринин йохланмасы 

иля ялагядар кечирдийи пцшкатманын нятиъяляри 
 

Пцшкатмада иштирак едирди: 
1. Сядр   Ъанайев Защид Р. 
2. Катиб   Ямирасланов Асиф Ж. 
3. Цзвляр   Исмайылов Телман Х. 
4.     Мяммядова Елмира Ж. 
5.      Намизядин сялащиййятли нцмайяндяси 
6.    Щямзяйев Елхан Щямзя оьлу 
7.    Имамялийев Натиг Кярям оьлу 
 

Пцшкатма заманы гутудан чыхан имза 
вярягляринин нюмряляри №: 

19 (он доггуз) 14 (он дюрд) 29 (ийирми доггуз) 46 (гырх алты) 51 
(ялли бир) 43 (гырх цч) 33 (отуз цч) 

сядр:    Ъанайев З.Р. 
катиб:   Ямирасланов А.Ж. 
          
22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даирясинин  сядри:    /Ф.Исмайылов/ 
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П Р О Т О К О Л №______ 

 

19 сентйабр 2000-ъи ил 22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даирясинин ишчи 

иъласы олду. 

Иштирак едирди: 7 няфяр ишчи групунун цзвляри: 
 

Сядр: Нясибов Вцгар Биннят оьлу 

Катиб: Таьыйев Эцлбала Таьы оьлу 

22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиряси цзря Азярбайъан Респуб-

ликасы Милли Мяълисинин депутатлыьына намизядлийини иряли сцрмцш Мирзяйев 

Щясян Ибращим оьлу тяряфиндян тягдим едилмиш имза вярягяляринин йох-

ланмасы мясяляси. 

Ешидилди: Ишчи групунун цзвц Ялийев Ващид Мирзяйев Щясян Ибра-

щим оьлу тяряфиндян тягдим едилмиш 52+1 имза вярягясиндя 2 289 имза 

топланмышдыр. 

Пцшкатма нятиъясиндя 15 % имза вярягяляри 308 имзадан ибарят 

олмушдур. 308 имза цнванлар цзря дягиг йохланмыш вя ашаьыдакылар 

мцяййян едилмишдир. 

а) 18 йашына чатмыш вятяндашын имзасы йохдур 

б) етибарсыз сянядляря истинад едилян имза йохдур 

в) сечки даирясинин щцдудларындан кянар цнвана эюря йохдур 

г) етибарсыз щесаб едилмиш имзаларын сайы 7 ( йедди ) 

д) диэяр сябябляря эюря йохдур  

Ъями етибарсыз щесаб едилмиш имзаларын сайлы 7 (йедди) олмушдур. 

Етибар едилмиш имзаларын сечки ганунуна ясасян йохланылан 308 

имзадан 7 (йедди) няфярин 2,3 %-дян ибарят олдуьу мцяййян едилмишир. 

Йохланан имза вярягяляринин № 19 (он доггуз), № 14 ( он дюрд), 

№ 29 (ийирми доггуз), № 46 (гырх алты), № 51 (ялли бир), № 43 (гырх цч), 33 

(отуз цч) имза вярягяляри олмушдур. 

Башга чыхыш едян Щясянова Г. Таьыйев 3 йохламанын обйектив вя 

дцзэцн олдуьуну гейд етдиляр. 
 

Иълас ишчи групунун чыхышыны динляйяряк гярара алыр: 

22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиряси цзря Азярбайъан 

Республикасынын Милли Мяълисинин депутатлыьына намизядлийини иряли сцрмцш 



 491 

вятяндаш Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу сечки комиссийасына тягдим 

етдийи 52+1 имза вярягясиндяки 308 имзадан 7 (едди) имзанын етибарсыз 

щесаб едилдийи ашкар едилмишдир. 

а) 18 йашына чатмыш вятяндашын имзалары  йохдур 

б) етибарсыз сянядляря истинад едилян имзалар йохдур 

в) сечки даирясинин щцдуларындан кянар цнвана эюря йохдур 

г) там долдурулмамыш сятирляря эюря йохдур 

д) диэяр сябябляря эюря йохдур  

ж) етибарсыз щесаб едилмиш имзаларын сайы 7 (йедди) 

Башга сянядлярин дцзэцнлцйцнц нязяря алараг Мирзяйев Щясян 

Ибращим оьлу Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатлыьына 

намизядлийинин 22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даирясиндян гейдиййата 

алынмасы тювсиййя едилсин. 

      

                                          Сядр: ____________Нясибов В.Б. 

     Катиб____________Таьыйев Э.Т. 

     Цзвляри: 

1. __________/Исмайылов Е.Т./ 

2. __________ /Ялийев Б.Г./ 

3. __________/Ящмядов.Е.С./ 

4. _________/Щясянова Г.Г./ 

5. __________ /Таьыйев З./ 

6. __________ 

7. __________ 
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   Азярбйаъан  Республикасы  Милли  Мяълисиня  ЙАП  Сийаси  партийасы  

тяряфиндян 22 сайлы икинъи Бинягяди сечки даирясиндян  намизядлийи  

иряли  сцрцлян вя намизядлийи гейдя алынан МИРЗЯЙЕВ ЩЯСЯН 

ИБРАЩИМ оьлунун мянтягя сечки  комиссийасында мяшвярятчи 

сясля цзв олаъаьы тяряфдарларынын сийащысы 

 
 

№ 
Сойады, ады, 
атасынын ады 

Доьул 
дуьу ил 

Цнван  Ишлядийи йер 
Шяхси тясдиг едян 

сяняд  
Имз

а  

1 
Щясянов Вагиф 

Сямяд оьлу 
1950 

Бакы, йени 
Йасамал 2, ев 1, 

м 189 

Азярбайъан 
Дювлят Педа-
гожи универси-
тети, мцяллим 

Паспорт Й-ЖГ  
№ 713639 

 

2 
Вялийев Илщам 

Яли оьлу 
1959 

Бакы, Москва прос-
пекти 85 м. 14 

«________» 
лаборант 

Паспорт ХХВ-ЖГ № 
506325 

 

3 
Байрамов Аслан 
Ящмядхан оьлу 

1947 
 Сумгайыт, 4-ъц 

мящ, ев 20, м.23 
«________» 

мцяллим 
Паспорт ЫЫЫ-СЛ № 

516209 
 

4 
Шащбазов Вагиф 
Имамверди оьлу 

1956 
Бакы, Т.Аббасов 
кцч. ев 45 м.41 

«________» 
лаборант 

Паспорт ЫЫЫ-СЛ № 
675667 

 

5 
Ясядов Назир 
Щябиб тоьлу 

1950 
Бакы, Р.Ахундов 

кцч. 8, м. 30  
«________» 

мцяллим 
Паспорт ЙЫЫЫ-ЖГ № 

521442 
 

6 
Искяндяров Та-
щир Фярзалы оьлу 

1946 
Бакы, Я.Щяваи кцч 

76, м.9 
«________» 

мцяллим 
Паспорт ЙЫ-ЖГ 

№692686 
 

7 
Мяммядов 

Елшад Иса оьлу 
1969 

Бакы, Бухта кцч 
212, м.4 

«________» 
мцяллим 

Паспорт Х-СЛ  
№ 607568 

 

8 
Мяммядов 

Йасин Яли оьлу 
1967 

Бакы, Алы Муста-
файев кцч. 11, м.67 

«Ипяк Йол» фир-
масы експедитор 

Паспорт ЙЫЫЫ-ЖГ № 
729820 

 

9 
Гулийев Эярай 
Мусейиб оьлу 

1949 
Бакы, Й.Щаъыбяйов 

кцч. 36, м.7 

Бакы шящяри 
Дяри-Зющряви 
дисп., щяким 

Паспорт Ы-ЖГ № 
575709 

 

10 
Гулийев Яфган 

Эярай оьлу 
1977 

«__________» 
 

Ишсиз  
Паспорт ХХЙ-ЖГ № 

732268 
 

11 
Щямзяйев 

Елхан Щямзя  
оьлу 

1955 
Абшерон, Новханы 
кянди, И.Абдулла-

йев кцч. 22 

Дювлят Сосиал 
Мцдафия фонду 
Йасамал р-ну 

Паспорт Ы-СЛ  
№ 738743 

 

12 
Зцлфцгаров 

Елмар Яли оьлу 
1965 

Бакы, Ж.В.Чя-
мянзяминли Ы 

дюнэя 38 

Орхан тикинти 
Сервис мцяс. 

анбардар 

Паспорт ЙЫЫЫ-СЛ № 
614387 

 

 
13 

Имамялийев На-
тиг Кярям оьлу 

 
1976 

Бакы, Рцстямов 
ев 22, м. 23 

Ишсиз  
Паспорт ХХЙ-ЖГ № 

695711 
 

14 
Имамялийев На-
миг Кярям оьлу 

1974 
Сумгайыт, Сцлщ кцч 

ев 11/17, м.52 
Ишсиз  

Паспорт ХХЙ-ЖГ № 
506397 

 

15 
Ялийева Гярибя 

Ялжар гызы 
1968 

Бакы, М.Рясул-
задя гяс. Янвяр 

Ялиханлы ев 69  

Бакы, 152 №-
ли мяктяб, 
мцяллим 

Паспорт ХХЫЙ-ЖГ 
№ 610306 
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16 
Щясянов Азад 

Аббас оьлу 
1955 

Бакы, 8 м/р 
Ъ.Ъ.Ахундов ев 3 

б, м. 24 

Бинягяди р-ну 
276 №-ли 
мяктяб, 
мцяллим 

Паспорт ХЫЫ-ЖГ № 
615489 

 

17 
Щясянов 

Мяммяд Нясо 
оьлу 

1944 
Бакы, 9 м/р Мир 

Ъялал 103, м. 120 

Азярбайъан 
Дювлят Педагожи 

университети, 
китиабханачы 

Паспорт ЫЙ-ЖГ № 
694652 

 

18 
Щясянов Щабил 
Исмийяли оьлу 

1967 
Бакы, Зыь шоссеси 
16, йатагхана 

«________» 
баш лаборант 

Паспорт ХЫЙ-ЖГ № 
513456 

 

19 
Щямзяйев 

Огтай Щямзя 
оьлу 

1949 
Бакы, 6-ъы м/р 

Ъ.Щаъыбяйов ев 4, 
м.72 

Азярбайъан 
Дювлят педогожи 
университетиндя 

мцяллим 

Паспорт Й-ЖГ  
№ 540070 

 

20 
Мусайев 

Шцкцр Йадулла 
оьлу 

1951 
Бакы, Алы 

Мустафайев кцч. 
Ев ЫЫ, м.20 

Тямирмаш ачыг 
Сямдар, ъям. 

хязинядар 

Паспорт Й-СЛ  
№ 601719 

 

21 
Мяммядов 

Щясян Яли оьлу 
1963 

Бакы, Алы 
Мустафайев кцч. 

Ев ЫЫ, м.67 

Бакы, Ипякйол 
фирмасы, ди-

ректор 

Паспорт ХХЫ-ЖГ № 
726567 

 

22 
Мяммядов 

Паша Казым оьлу 
 

1949 
Бакы, Йагуб 

Ялийев 13 
Елчин фирмасы 

директор  
Паспорт Й-СЛ  

№ 747554 
 

23 
Мяммядов Ян-

вяр Таьы оьлу 
1960 

Шыхлински ев 54 
м.6 

Няглиййат На-
зирлийи, мцфяттиш 

Паспорт ЫЫ-СЛ № 
616027 

 

 
24 

Гулийев Елчин 
Эярай оьлу 

1979 
Бакы, Ъ.Щаъыбяйов 

кцч. 36, м.7 
Ишсиз  

Форма 9 АЗ 
003468 

 

25 
Кяримов Щцсейн 

Губад оьлу 
1956 

Новханы, И.Абдул-
лайев кцч. ев 12. 

Азяриттифаг 
тялябя истещлак 
ъям. Игтисадъы 

Паспорт ХЙП-ЖГ № 
662994 

 

26 
Ясядов 

Мцбариз Гядир 
оьлу 

1965 
Бакы, Ъябийев 3 б 

ев. 34 

Биня щава 
лиманы АЗАЛ 

инспектор 
Паспорт   

 
27 

Щцсейнов Няри-
ман Яййуб оьлу 

1958 
Мещдиабад гяс. 
Ахундов кцч.12 

Ишсиз Паспорт  

28 
Исайев Видади 

Ханмурад оьлу 
1948 

Новханы, 
И.Абдуллайев кцч 

Абшерон р-н, 
Гачгынлар шю-

бяси 

Паспорт ЙП-ЖГ № 
500462 

 

29 
Мурадов Мещдихан 

Ханмурад оьлу 
1948 

Новханы, И.Аб-
дуллайев кцч. 8 

Ишсиз  
Паспорт ХЙШ-ЖГ № 

636286 
 

30 
Гулийев Яли Вяли 

оьлу 
 

С.Рцстям кцч. 18, 
м.31 

Бакы, Щ.Зяр-
даби кцч. Ли-
монад сехи 
експедитор 

Паспорт ХЙЫЫ-ИБ № 
502996 

 

31 
Щясянов Рювшян 

Мещди оьлу 
1972 Зыь йолу 44, м.19 Ишсиз  

Паспорт ХХЫЫЫ-ЖГ 
№ 643142 

 

32 
Мяммядов 

Тащир Миряли оьлу 
1955 

Бцлбцля гяс. 
Транвай кцч. 17, 

м.11 

Бакы, Тямирмаш 
ачыг типли сящм-
дар ъямий. баш 

мцщасиб 

Паспорт ЫЫ-ЖГ 
 № 538900 
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33 
Хялилов Булудхан 

Язиз оьлу 
1966 М.Ъялал 37, м.40  

Азярбайъан 
Дювлят Пе-

дагожи Универ-
ситет досент 

Паспорт ЫХ-СЛ № 
637019 

 

34 
Казымов Защир 
Фярщад оьлу 

1964 
Мярданов гар-

дашлары 14, м.30 
«________» 

Паспорт ХЙ-ЖГ № 
689622 

 

35 
Ъяфяров Ъяфяр 

Ясяд оьлу 
1932 

Бакы, Ибращимпаша 
Дадашов 32б 

«________» 
профессор 

Паспорт ЫЫЫ-ЖГ № 
558990 

 

36 
Ямиров Ващид 
Исмайыл оьлу 

1946 
Аьа Садыг 

Эярайбяйли кцч. 7.  

Бакы, 6№-лы 
Тибб Санитар 
бюлмясиндя 

щяким 

  

 
                   ИМЗА:          Щ.И.МИРЗЯЙЕВ 
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Азярбайъан  Республикасы  Милли  Мяълисиня  ЙАП  сийаси  партийасы  
тяряфиндян  22  сайлы  икинъи  Бинягяди  сечки  даирясиндян  нами-
зядлийи  иряли  сцрцлян  вя  намизядлийи  гейдя  алынан МИРЗЯЙЕВ   

ЩЯСЯН  ИБРАЩИМ  оьлунун  мянтягя  комиссийаларындакы     

нязарятчилярин с и й а щ ы с ы 

№ 
Сойады, ады, 

атасынын ады 
Тявял 
лцдц 

Паспорт Йашадыьы йер Ишлядийи йер 
Партийа-

лылыьы 
Телефон 

1 
Сялимов 

Расим Абдур-
рящман оьлу 

1947 
Й-ЖГ № 
575981 

Бакы, Ататцрк 
прос.ев 31, мян. 
80 Рясулзадя гяс   

Ялиханов к. 73 

Азярбайъан 
Тцркийя 

мцштяряк ширкти 
директор 

Б/Т 69-46-98 

2 
Ялийев 

Адыбюйцк 
Муртуз оьлу 

1954 
Ы-ЖГ № 
676762 

Бакы, Ъябийев 
кцч. ев.5 м.13 

Бакы, Араз Ав-
томото сервис, 

директор 
Б/Т 68-18-74 

3 
Наьыйев Закир 

Салещ оьлу 
1957 

ЫЫ-СЛ № 
613961 

Бакы, ЫЫ Забрат, 
Ъ. Мяммядгулу 

задя 2 

АДПУ-да баш 
щцгугшцнас 

ЙАП 47-24-65 

4 
Мурадов 
Вурьун 

Ханмурад оьлу 
1954 

Х-ЖГ № 
721965 

Новханы, 
И.Абдуллайев 8 

Бакы, Ендокро-
ложи диспансердя 

баш щяким 
ЙАП 

98-51-49 
318-07-28 
60-04-15 

5 
Султанов Тязя-
хан Имаш оьлу 

1937 
Й-ЖГ № 
719448 

7 м/р, ев. 12, м. 
57 

АДПУ-да 
досент 

ЙАП 61-64-01 

6 
Намазов Алы 
Зяфяр оьлу 

1954 
ЫЙ-СЛ № 
528922 

Сумгайыт, ЫЫ-ъи 
м/р ев. 26, м.47 

АДПУ-да баш 
мцяллим 

ЙАП  

7 
Мещдийев Яли 
Яййуб оьлу 

1950 
Форма 9 № 

27055 0 
Низами кцч. 102 

м.90 
АДПУ-да 

досент 
ЙАП 98-03-14 

8 
Байрамов Кя-

рям Байрам оьлу 
1953  

Йусифзадя кцч. 
61 

АДПУ-да 
мцяллим 

ЙАП  

9 
Ялийев Йавяр 
Гачай оьлу 

1950 
ЙЫЫЫ-ЖГ № 

537537 
Азадлыг прос. 

86,м.16 
АДПУ-да 

декан 
ЙАП 94-63-48 

10 
Эярайзадя 

Тофиг Паша оьлу 
1940 

ХЙЫ-ЖГ № 
692054 

Мят, прос. 2а, б. 
3 м.44 

АДПУ-да 
досент 

ЙАП 38-41-47 

11 
Ялийев Щямзя 
Гянбяр оьлу 

1965 
ЫХ-СЛ № 
560084 

Ящмядли, Неапол 
кцч. ев. 3, м.55 

АДПУ-да 
мцяллим 

ЙАП 73-49-49 

12 
Мяммядов За-
бит Теймур оьлу 

1941 
ЙЫЫЫ-ЖГ № 

537865 
Мичурин 3, м. 60, 

ев.5 
АДПУ-да 

досент 
ЙАП 66-68-63 

13 
Мустафайев Азяр 
Мящяррям оьлу 

1978 
ХХЫЙ-ЖГ 

№ 585290 
Бакы, 9 м/р М.Ъя-

лал 115, м.113 
АДПУ-да 
макистр 

ЙАП 68-84-81 

14 
Шелеменов Ас-
лан Ширин оьлу 

1951 
ХЫЫЫ-ЖГ № 

559702 
Ы Алатава ев 80 

АДПУ-да 
мцяллим 

ЙАП 
336-50-

86 

15 
Мусайев Вяли 
Мустафа оьлу 

1941 
Й-ЖГ № 
526390 

Шярифзадя 69, 
м.156 

АДПУ-да проф. ЙАП 93-14-85 

16 
Ямиров Иса 
Амил оьлу 

1953 
Ы-СЛ № 
589479 

Новханы кянди 
Лаля кафесиндя 

мцдир 
ЙАП 43-35-86 

17 
Зцлфцгаров Паша 
Мяммяд оьлу 

1951  
Азыдлыг прос. Ев. 

90 м. 32 

Бакы, 2№-ли вя-
рям ялейщиня 

дисп. Баш щяким 
ЙАП 40-51-09 
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18 
Зцлфцгаров 
Зцлфцгар 

Мяммяд оьлу 
1958 

Х-ЖГ № 
583687 

Новханы кянди 
Совхоз кцч. 

Азяр-Тцрк бирэя 
мцяссисяси 

ЙАП 
67-25-06 
97-18-96 

19 
Щясяналыйев 

Зейнал Мядят 
оьлу 

1953 
Х-ЖГ № 
584178 

Бакы, 
Чобанзадя 61 

БДУ-да декан 
мцавин 

ЙАП 25-27-86 

20 
Шащверянов 

Ейнулла 
Гцдрят оьлу 

1965  
Патамдар гяс. 

15а 

Бинягяди р-н 
МКТБ-дя шюбя 

али /РЖУ/ 
Б/Т 

332-03-
32 

21 
Исмайылов Иса 
Намаз оьлу 

1946 
Ы-ЖГ № 
707868 

Йени-Йасамал-Ы 
ев. 6, м. 186 

АДПУ-да шюбя 
мцдири 

Б/Т 32-57-87 

22 
Ямиров Ващид 
Исмайыл оьлу 

1946  
Аьсадыг 

Кярайбяйли  
кцч. 7 

Бакы, 6 №-ли тибб 
санитар бюлмя-
синдя щяким 

Б/Т 62-81-24 

23 
Асланов Щц-

сейн Аслан оьлу 
1952  

Ъаваншир кцч. 
21, м. 55 

АДПУ-да 
декан мцавини 

ЙАП 71-29-74 

24 
Хялилов Защид 

Хялил оьлу 
1942 

Й-ЖГ № 
514249 

Йасамал, 
Шярифзадя 

АДПУ-да 
декан 

ЙАП 32-07-96 

25 
Худавердийев 
Шямсяддин 
Бинйят оьлу 

1956  
Рясулзадя, 

Аьанемятулла 
кцч. 24 

Протез бярпа 
мяркязи баш 

щяким 
ЙАП 

61-87-77 
79-93-69 

26 
Сяфярялийев 
Аллащверди 

Ящмяд оьлу 
1962 

Ы-ЖГ № 
714812 

Рясулзадя, 
Аьанемятулла 9, 

м.2 

Нахчыван сы-
ьорта комер-
сийа ширкяти 

 
98-78-69 
61-34-99 

27 
Мяммядов 

Мисир Йолчу оьлу 
1940 

ЫЙ-ЖГ № 
692590 

Бакы, 9 м/р, 
М.Ъялал 51 м.4 

Ишсиз   

28 
Салманов Адил 

Сабир оьлу 
1951 

ЙЫЫЫ-ЖГ № 
736017 

Бакы, 4 м/р, 
Ришвяри 62, ев 32 

Дювлят Ямлак 
Назирлийи, мцтях. 

  

29 
Щясянов 

Ващид Иса оьлу 
1963 Й-СЛ 

Бакы, Ямиръан 
гяс. 4-ъц мядян 

кцч.27 

Сураханыннефтдя 
мянзил коммунал 

тяс. Сащя ряиси 
ЙАП 20-47-34 

30 
Шащбазов Иса 

Мящяммяд оьлу 
1964 

ХХЫЫЫ-ЖГ 
№ 566061 

Бакы, 8 м/р, Щ.Щц-
сейнов 19, м.43 

Ы №-ли Тибб 
мяк. мцяллим 

ЙАП 61-88-61 

31 
Иманов 

Низами Муса 
оьлу 

1955 
ХП-БА 

№ 
547843 

Рясулзадя, хутор 
Ы ъярия 241 

Дизайнерляр 
иттифагы вя 6 №-ли 
тикинти идаря ряиси 

ЙАП 
69-92-88 
220-99-

36 

32 
Кяримов Мяъид 

Щямид оьлу 
  

Хутор Ы шимал 
кцч. 52 

Халаъ ширкяти 
сядр 

ЙАП 69-80-19 

33 
Алыйев Иса 

Щцсейн оьлу 
   

Асийа универ-
ситети проректор 

ЙАП  

34 
Мяммядов 
Сцлейман 

Аббас оьлу 
1938  

М.Рясулзадя 
гяс. Дадашов 

кцч. 10 

АДПУ-да 
кафедра мцдири 

профессор 
ЙАП 69-07-08 

35 
Ялякбяров 

Пярвиз байрам 
оьлу 

1957 
Паспорт 
ХЫ-ЖГ № 
548038 

8 м/р ев Ы, м. 57 
Дювлят Ямлак 
назирлийи шюбя 

ряиси 
ЙАП 

215-84-
74 

 

  ИМЗА:    Щ.И.МИРЗЯЙЕВ 



 497 

22 САЙЛЫ  ИКИНЪИ  БИНЯГЯДИ  СЕЧКИ  ДАИРЯСИ 

AZЯRBAYCAN RESPUBLИKASI MИLLИ MЯCLИSИNИN 

DEPUTATLIЬINA NAMИZЯD 

ЩЯСЯН ИБРАЩИМ ОЬЛУ МИРЗЯЙЕВ 
 

Hяsяn Иbrahim oьlu Mirzяyev 1927-

ci ildя Azяrbaycaнын qяdim torpaьы olan 

Dяrяlяyяzin Qovuшuq kяndindя anadan 

olmuш, 1948-ci ildя orta mяktяbi bitirmiшdir. 

Ali tяhsilli, филолоэийа елмляри доктору, дилчи-

тцрколог, профессор, кафедра мцдиридир. 

Азярбайъан Respublikaсы Милли Мяълисинин 

депутаты, ЙАП-ын Сийаси Шурасынын цзвцдцр. 

Республика ali mяktяb яlaъыsы, Ямяк 

ветераны, Республика Аьсаггаллар Шурасы 

идаря Щейятинин цзвц, 91-лярин 

тяшкилатчыларындан биридир. Evlidir, 4 uшaьы var  

1950-ci ildя Naxçыvan Dюvlяt 

Mцяllimlяr Иnstitutunu, 1955-ci ildя 

Azяrbaycan Dюvlяt Pedoqoji 

Universitetini, 1977-ci ildя Marksizm-Leninizm Universitetini fяrqlяnmя 

diplomlarы ilя bitirmiшdir. 

1950 − 1951-ci illяrdя orta mяktяbdя dяrs hissя mцdiri, 1951 − 

1955-ci illяrdя ADPU-da tяlяbя (1953 − 1954-cц tяdris ilindя universitet 

tяlяbя hяmkarlar tяшkilatыnыn sяdri), 1955 − 1957-ci illяrdя Dяrяlяyяzin 

Яzizbяyov vя Yexeqnadzor rayonlarы цzrя tяhsil шюbяsinin inspektoru, 

1957 − 1959-cu illяrdя Qovuшuq kяnd orta mяktяbindя direktor, 1959 − 

1962-ci illяrdя ADPU-da яyani aspirant, 1962-ci ildяn bu gцnя qяdяr 

hяmin universitetdя mцяllim iшlяyir. 

1965-ci ildя namizяdlik, 1987-ci ildя doktorluq dissertasiyasы 

mцdafiя etmiш, 1967-ci ildяn dosent, 1988-ci ildяn professor vяzifяlяrini 

tutmuшdur. 1977 − 1987-ci illяrdя filologiya fakцltяsindя dekan mцavini, 

1989-cu ildяn bu gцnц qяdяr «Mцasir Azяrbaycan dili» kafedrasыnыn 

mцdiri vяzifяsindя чalышыr. 100-дян артыг елми ясярин, o cцmlяdяn 7 

kitabыn (6-ы monoqrafiyadыr), 4 proqramыn mцяllifidir. Bir ъox елми 

ясярлярин редактору вя ряйчисидир. Хейли namizяdlik vя doktorluq 

dissertasiyasы mцdafiя eтмиш шяxslяrя opponent olmuш, узун мцддят 

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндя, Елмляр Akademiyaсында, 
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БДУ-да Иxtisaslaшdыrыlmыш Мцdafiя Шurasыnыn цzvц олмушдур. Щямишя 

иътимаи ишлярдя фяал олмуш, хейли ряьбятляндирмяляри вардыр.  

1959-ъу илдя кянд советиня, 1990-ъы илдя  Бакы Шящяр Советиня, 

1998-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня депутат 

сечилмишдир. 1990 вя 1995-ъи иллярдя мяскун олдуьу Бинягяди району 

яразисиндян 18 вя 21 сайлы сечки даиряляриндян сечиъилярин арзу вя тякиди 

иля можаритар йолла намизядлийи иряли сцрцлмцш вя намизядлийи гейдя 

алынмышдыр. 

Депутат  олдуьу  иллярдя  эюрдцйц ишлярдян бир неъя мягам: 

1. 1990-cы ilin dekabrыnda Bakы Шяhяr Сovetinin I (XXI) 

sessiyasыnda Daьlыq Qarabaьы Иttifaqыn (Qorbaчovun) ixtiyarыna 

vermяmяk vя ittifaq mцqavilяsini imzalamamaq цчцn bяyaнnamя qяbul 

etmяyi tяklif etmiш, sessiyanыn gediшindя щямин bяyannamяni юzц 

yazmыш, bunun qяbul edilmяsinя vя «Bakы», «Baku»  (31 декабр) 

qяzetlяrindя чap olunmasыna nail olmuшdur. 

2. 1991-ci ilin dekabrыnda keчirilяn sessiyada Azяrbaycanыn 

uzaqgюrяn aьсaqqalы мющтярям Щейдяр Ялийеви  пайтахта эятирмяйи, 

Ермянистандан говулан вя Бакы шящяриндя мяскунлашан гачгынлары heч 

bir шяrt qoймадан гейдя алмаьы Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиндян 

тякидля tяlяb etmiш vя ikinci tяlяbiнин yerinя yetirilmясиня наил олмушдур. 

3. Deputat olduьu яrazidя юz шяxsi tяшяbbцсц ilя gюzяl bir 

istirahяt  parkы saldыrmыш, бурада чoxlu aьac яkdirmiш вя бу иши давам 

етдирмякдядир. 

4. Щямишя сечиъиляринин гайыьылары иля марагланмыш вя юз 

сялащийятляри чярчивясиндя онлара кюмяк эюстярмишдир. 

5. 1998−2000-ъи илляр арасында Милли Мяълисдяки обйектив, 

ящямиййятли, ядалятли вя тянгиди чыхышлары щамыйа мялумдур. 

Xalqыn ziyalыsы kimi gюrdцйц iшlяrdяn  bяzi мягалляр: 

1. Respublikamыz parчalanmaq tяhlцkяsi qarшыsыnda qalanda, Zяn-

gilan hadisяlяrindя, 4 окйабр 1994 vя 1995-ъи ил март дювлят чеврилишлярин-

дя вя digяr gяrgin anlarda dяfяlяrlя televiziya vя radio vasitяsilя xalqы 

ayaьa qalxmaьa, torpaqlarыmыzы, мцстягиллийимизи, дювлятчилийимизи mцda-

fiя etmяyя, aьsaqqallarыmыzыn lяyaqяt vя шяrяfini qorumaьa чaьыrmышdыr. 

2. Azяrbaycanы aьыr vяziyyяtdяn qurtarmaq цчцn 91 ziyalы ilя birlikdя 

hюrmяtli prezidentimiz Ъяnab Heydяr Яliyevi Bakыya dяvяt etmiш, toplan-

tыlarda, yыьыncaq vя konfranslarda, информасийа васитяляриндя respublikamыzda 

yaшayan bцtцn xalqlarы, el aьsaqqallarыnы, rяhbяr iшчilяri bir yumruq halыnda 

birlяшmяyя чaьыrmышdыr. 
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3. 1997-ъи илин нойабрында республика сарайында ЙАП-ын беш иллик 

йубилей конфрансында йердян айаьа галхыб 15 няфяр 91 адындан чыхыш 

етмяк цчцн 3 дягигя сюз истямяси, чыхышынын залда мцсбят гаршыланмасы 

телевизийа тамашачыларына мялумдур. 

4. 1998-ъи ил мартын 23-дя Тцркийянин Бурса шящяриндя тцрк халгларынын 

6-ъы гурултайынын йекун иъласында йердян сюз алыб трибунайа чыхмасы, бурада 

Хоъалы сойгырымыны гурултайын гярарна салдырмасы, бу тяклифин залда бюйцк 

щярарятля гаршыланмасы Азярбайъандан эедян игтидар вя мцхалифят 

нцмайяндяляринин, щямчинин телевизийа тамашачыларынын эюзц гаршысында баш 

вермишдир.  
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DEPUTATLIЬA   NAMИZЯDИN   SEЧKИQABAЬI 

ПЛАТФОРМАСЫ 

 

Azяrbaycan Respublikasыnыn яrazi bцtюvlцйц, mцstяqilliyi, suve-

renliyi, inkiшafы vя gяlяcяyi uьrunda gecя-gцndцz yorulmadan чalышan, 

dцnyanыn bюyцk siyasяtчisi mюhtяrяm Heydяr Яliyevин yeritdiyi daxili 

vя xarici siyasяtи dцzgцn  dяrk etmяyяnlяrя baшa salmaq; 

− Dюvlяtчiliyimizin mюhkяmlяndirilmяsi vя inkiшafы цчцn zяruri olan 

qanunlarыn Мilli Мяclisdя tez bir zamanda qяbul edilmяsinя чalышmaq vя 

bu mяsяlяdя tяшяbbцs gюstяrib faydalы tяkliflяr vermяk; 

− Вятяндашларда ганунларын алилийиня, мцгяддяслийиня щюрмят щисси 

ашыламаг мягсядиля телевизийа, радио вя мятбуатда тяблиьат-тяшвигат ишини 

эенишляндирмяк, рespublika зийалыларыны бу ишя ъялб етмяк;  

− Ермяни ишьалы алтында олан торпагларымызын тамамиля азад олмасы, 

гачгын вя кючкцнлярин тез бир заманда юз йурд-йувасына гайытмасы 

цчцн депутат сялащиййятиндян, информасийа васитяляриндян истифадя едиб 

ермянилярин ишьалчы, тяъавцзкар, щийляэяр, хяйаняткар олдуьуну дцнйа 

ичтимаиййятиня чатдырмаг;  

− Мющтярям президентимиз Щейдяр Ялийевин депортасийа, сойгырым 

вя диэяр мясяляляр щаггында вердийи фярманлардан иряли эялян тялябляри 

щяр ан йериня йетирмяйя чалышмаг; 

− Милли дювлятчилик тяфяккцрцня, эениш дцнйаэюрцшя малик олан, 

халгымызын кечмишиня, индисиня вя эяляъяйиня, адят-яняняляриня гайьы иля 

йанашан адамлара, хцсусян эянъляря кюмяк етмяк; 

− Дювлят мцстягиллийимизин мющкямлянмяси, иътимаи-сийаси сабитлийин 

горунуб сахланмасы вя демократийанын инкишафы цчцн вар гцввя иля чалыш-

маг, бир сюзля ЙАП-ын сечки платформасында иряли сцрцлян мцддяаларын 

щяйата кечмясиня кюмяк эюстярмяк;  

− Вятянпярвяр, савадлы, принсипиал, гейрятли, ъясарятли, ишэцзар, йцк-

сяк интеллектуал сявиййяси, идаряетмя тяърцбяси, эцтля ичярисиндя нцфузу 

олан адамларла ялагяляри эенишляндирмяк вя онлара гайьы эюстярмяк; 
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− 22 сайлы икинъи Бинягяди seчki dairяsindя йашайан vяtяndaшlarыn 

гайьылары ilя даим марагланмаг вя ганун чярчивясиндя онлара кюмяк 

етмяк; 

− Azяrbaycanda yaшayan bцtцn vяtяndaшlarыn, xцsusяn gяnclяrin 

Вятян tarixini Azяrbaycanын кечмишини, индисини, гядим ъографийасыны йах-

шы юйрянилмяси цчцн зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня сяй эюстяр-

мяк;  

− Конститусийадакы ганунлары виъданла йериня йетирмяйя сяй эюс-

тярмяк, дювлятчилийимиз, милли мцстягиллийимиз ялейщиня сюйлянян фикирляря 

вахты-вахтында ъаваб вермяк вя онларын гаршысыны алмаьа чалышмаг. 

  

12 октйабр 2000-ъи ил 

Йыьылмаьа верилиб13. 10. 2000 

Йыьылма, корректура, дизайн «Сяда» 

няшриййаты. Тел:   92- 84- 59 

Чапа имзаланыб 14. 10. 2000 

«Ябилов, Зейналов вя оьуллары» компанийасынын 

мятбяясиндя чап олунуб. Тел: 97- 36- 23 

тиражы 200 ядяд формат 60х84  1/2 

Сифаришчиляр:  Щ. Мирзяйев 
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5 noyabrda  seçkilərə  gəlməyi  unutmayın! 

 

HÖRMƏTLİ  SEÇİCİLƏR! 

 

Sizi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 22 saylı ikinci Binə-

qədi seçki dairəsindən namizəd olan Mirzəyev Həsən İbrahim oğluna 

səs verməyə çağırırıq.  

Əgər Siz 1927-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalının 

Qovuşuq kəndində anadan olan, 1950-ci ildə Naxçıvan Dövlət 

Müəllimlər İnstitutunu, 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetini, 1977-ci ildə Marksizm-Leninizm Universitetini fərqlənmə 

diplomları ilə bitirən, 1965-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq 

dissertasiyası müdafiə edən, 100-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 7 

kitabın müəllifi olan, orta məktəbdə dərs hissə müdiri, direktor, təhsil 

şöbəsində inspektor, universitetdə dekan müavini, kafedra müdiri və bir 

çox ictimai işlərdə işləyən, yarım əsr müddətində müxtəlif sahələrdə 

böyük təcrübə qazanan, həyatı dərindən dərk edən, Azərbaycanın 

görkəmli alimi, dilçi-türkoloqu kimi tanınan, sərrast məntiqə, respublika 

ziyalıları arasında böyük nüfuza malik olan, haqqı nahaqqa verməyən, 

sözü üzə deyən, qorxmaz, mübariz, obyektiv, işgüzar, prinsipial, 

vətənini və xalqını ürəkdən sevən, siyasətdən yaxşı baş çıxaran, yüksək 

mədəniyyət sahibi, mərd, xeyirxah, alicənab, Azərbaycanda yaşayan 

xalqlar arasında dostluq əlaqələrini möhkəmlətməyə daim səy 

göstərən, respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində yaşayan adamların, el 

ağsaqqallarının, nüfuzlu rəhbər işçilərin bir yumruq halında birləşməsinə 

çalışan, zəhmət adamlarının, ziyalıların ürək sözlərini televiziyada, 

radioda, mətbuatda, toplantılarda daim açıq və kəskin şəkildə deyən, 

hamını yalnız və yalnız Azərbaycan Dövlətinin müstəqilliyini, 

suverenliyini, ərazi bütövlüyünü göz bəbəyi kimi qoruyan HÖRMƏTLİ 

PREZİDENTİMİZ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVİN ətrafında birləşməyə, 

onun xətti-hərəkətini müdafiə etməyə çağıran, Azərbaycanda 

mədəniyyəti, təhsili, elmi, incəsənəti inkişaf etdirmək üçün  əlindən 
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gələni əsirgəməyən, zəbt olunmuş torpaqlarımızın geri qaytarılmasını, 

qaçqınların öz yurd-yuvasına qayıtmasını birinci dərəcəli iş hesab edən, 

milliyyətindən, dinindən, qulluq mövqeyindən, siyasi partiyalara 

münasibətindən asılı olmayaraq hamıya eyni gözlə baxmağı bacaran, 4 

uşaq böyüdüb tərbiyə edən, 1959-cu ildə Kənd Sovetinə, 1990-cı ildə 

Bakı Şəhər Sovetinə,1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinə deputat seçilən və hal-hazırda deputat kimi fəaliyyət 

göstərən, YAP Siyasi Şurasının, Respublika Ağsaqqallar Şurası idarə 

heyətinin üzvü, Respublika Ali Məktəb əlaçısı, Əmək veteranı, kafedra 

müdiri, 91-lərin təşkilatçılarından biri, el ağsaqqalı, professor HƏSƏN 

İBRAHİM oğlu MİRZƏYEVƏ səs versəniz səhv etməzsiniz. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə namizədin vəkilləri: 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu- Azərbaycan Tibb Universitetində tədris 

işləri üzrə prorektor, İnsan anatomiyası kafedrasının müdiri, Beynəlxalq 

kadrlar akademiyasının professoru; Dünyamalıyev Məhəmməd Ağamir-

zə oğlu- Azərbaycan Texniki Universitetində Riyaziyyat kafedrasının 

professoru; Əliyev Rəhim İbrahim oğlu - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetində tarix fakültəsinin dekanı, dosent. 

 

12 oktyabr 2000-ci il 

Sifarişçi - Mirzəyev H.,  Tiraj  3000,   

Yığılmağa  verilib 13/10/2000,                                                                                  

«SƏDA» nəşriyyatı  dizayn, yığılıb korrektura,  tel. 928459. 

Çapa imzalanıb 14/10/2000,  

«ƏBİLOV, ZEYNALOV VƏ OĞULLARI» kompaniyası 

Tel.: (99 412) 973623, 953569,943320  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ МЯЪЛИСИНЯ  

МИЛЛЯТ ВЯКИЛИ СЕЧИЛМЯК ЦЧЦН НАМИЗЯД  

МИРЗЯЙЕВ ЩЯСЯН ИБРАЩИМ ОЬЛУНУН  

СЕЧКИГАБАЬЫ ПРОГРАМЫ 

(сечиъилярля эюрцшдя сюйлядийи чыхышдан) 

 

Щюрмятли сечиъиляр! Яняняйя уйьун олараг сечкигабаьы Сизи про-

грамымла таныш етмяк ниййятиля эюрцшцнцзя эялмишям. Милли Мяълися гар-

шыдакы сечкиляр чохясрлик тарихимиздя яламятдар щадисядир. Кювряк аддым-

ларыны атмагда олан Мцстягил Азярбайъан дювлятчилийинин бу эцнкц вя 

сабащкы талейи сечкилярин обйектив вя там демократик шякилдя кечирилмя-

синдян асылыдыр. Яввялляр, 1995-ъи иля гядяр кечирилян сечкилярдяки сахта-

карлыглар адамларын инамыны  бир гядяр юлдцрмцшдцр. 

Лакин миллятин атасы, ясрин бюйцк  дювлят хадими, мцдрик президен-

тимиз Щ.Ялийев ъянабларынын гятиййятля сюйлядийи, вердийи  зяманят вя Милли 

Мяълисин гябул етдийи «Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня Сеч-

киляр щаггында» Ганун сечкилярин там обйектив кечириляъяйиня инам йа-

радыр. Мян буна инанырам. Сечки Ганунунда нязярдя тутулан механизм 

бцтцн негатив щалларын гаршысына сипяр чякир. 

 

Сийаси мясяляляр сащясиндя програмым 

Сечкиляр республикамызда чятин тарихи шяраитдя кечриляъякдир.  Ермя-

ни тяъавюзкарлары тяряфиндян ишьал олунмуш торпагларымыз эери гайтарыл-

майыбдыр. Милйондан артыг гачгынымыз, он минляря ишсизимиз вардыр. Гон-

дарма Гарабаь проблеми щялялик щялл едилмяйибдир.  Сизин щяр бириниз бу 

чятинликляри билирсиниз. Щюрмятли президентимиз халга мцраъиятляриндя вя 

чыхышларында республикамызын дахилиндяки вязиййят щаггында даща ятрафлы 

мялумат верир. Бунунла беля бядбинлик щиссиня гапылмаьа щаггымыз 

йохдур. Щяр шейдян юнъя она эюря ки, кечирдийимиз аьыр сынаглар бизя 

ибрят дярси верди. Милляти ойатды. Халг талейини етибар етдийи, гялбян инандыьы 

вя севдийи, архасында мющкям дайандыьы щягиги рящбярини, лидерини тапды. 

О, «Аллащын бу халгы хилас етмяк цчцн эюндярдийи» Щ.Ялийевдир. онун 

дярин зякасы, зянэин тяърцбяси, гятиййяти, бейнялхалг нцфузу вя диэяр 

мязиййятляри щяр биримизи инандырыр ки, республиканы дцшдцйц аьыр вязий-
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йятдян хилас едя биляъяк, онун мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц гору-

муш вя бундан сонра да горуйа биляъякдир. Милляти хошбяхт эяляъяйя 

апараъагдыр. 

Мяндян яввял мцдриклярин гейд етдийи кими бу ишдя миллятин бцтцн 

тябягяляри президентин ятрафында йумруг кими бирляшмялидир. Щамы чякиъи 

ейни нюгтяйя вурмалыдыр. Вятяндаш щямряйлийи йаранмалыдыр. Щяр бир 

вятяндаш юзцнц бу торпаьын ювлады щесаб етмяли, щяр бир кяс пешяси вя 

габилиййяти даирясиндя дювлятиня вя халгына  ъан йандырмалыдыр. Бу бахым-

дан миллят вякили сечиляъяк адамларын цзяриня даща бюйцк, даща  чятин 

вязифяляр дцшцр. 

Мяня етимад эюстярсяниз, миллят вякили шяряфиня наил олсам, милляти-

мин милли сярвяти олан дювлятчилийимизин талейи вя мянафейи иля баьлы програ-

мымда нязярдя тутдуьум ваъиб проблемлярин щяллиня чалышаъаьам. Билик 

вя баъарыьымы, тяърцбями ясирэямяйяъяйям.  

Щямин проблемляр башлыъы олараг дювлят мцстягиллийимизин даща да 

мющкямляндирилмяси, сярщядляримизин вя ярази бцтювлцйцмцзцн тохунул-

мазлыьы, Гарабаь проблеминин щялл едилмяси, ишьал олунмуш торпаглары-

мызын азад едилмяси, гачгынларын ата-баба йурдларына гайтарылмасы, игти-

сади вя сийаси сабитлийин тямин едилмяси, вятяндаш щямряйлийинин бяргярар 

едилмяси, иргиндян, мяншяйиндян, миллийятиндян, дилиндян, дининдян асылы 

олмайараг республикада йашайан вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына 

щюрмят едилмясиндян вя с. ибарятдир. Мян дювлятчилийин мющкямляндирил-

мясиндя вятяндаш щямряйлийиня вя мцтярягги гцввялялрин саьлам ясас-

да бирляшдирилмясиня цстцнлцк верирям. 

Игтисади проблемляр сащясиндя програмым: Инкар едилмяз дя-

лилдир ки, республикамыз игтисади бющранын мянэянясиндя сыхылыр. Лакин 

бюйцк йараданын сяхавятиндян юлкямиз (йурдумуз) тцкянмяз йералты вя 

йерцстц сярвятляря, чох зянэин сянайе, кянд тясяррцфаты вя интеллектуал 

потенсиала, ясаслы истещсал фондларына, ихтисаслы ишчи гцввясиня, тцкянмяз 

енержи мянбяляриня маликдир. Она эюря дя тянзимлянян базар игтисадий-

йаты шяраитиндя республиканын милли тарихи яняняляриня ясасланан радикал 

ислащатларын кечирилмяси йолу иля щямин сярвятлярдян вя мянбялярдян ся-

мяряли истифадя етмякля халгы игтисади бющрандан хилас етмяк мцмкцн-

дцр. Милли Мяълисдя аграр сащядя вя дювлят мцяссисяляринин юзялляшди-
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рилмяси щаггында тарихи ганунлар гябул едилди. Торпаг язяли сащибиня, ону 

якиб-беъярянляря гайтарылыр. Бцтцн эцъцмц, сяйими азад сащибкарлыг йолу 

иля истещсалын йцклянмясиня, ислащатлар щаггындакы ганунларын дцзэцн 

иърасына, адамларын рифащынын йахшылашмасына наил олмаьа чалышаъаьам. 

Програмда эюряъяйим ишлярин конкрет механизми вардыр. Вахтын мящ-

дудлуьундан онларын щамысыны бурада шярщ етмяйя имканым йохдур. Бу 

механизмдя илк нювбядя базар инфраструктурунун формалашмасына вя 

йцксяк сямяряли технолоэийанын йарадылмасына хцсуси ящямиййят вери-

рям. Мяндя инам вардыр ки, игтисади сащядя радикал ислащатлары щяйата 

кечирмяк, бу щагда лазыми ганунлар гябул етмякля биз  бющрандан чых-

маьа вя ящалинин эцзяраныны йахшылашдырмаьа наил ола биляъяйик. 

Сосиал вя мядяниййят проблемляри сащясиндя програмым: Беля 

щесаб едирям ки, тянзимлянян базар игтисадиййатына кечид дюврцндя ъя-

миййятин бцтцн сфераларында сосиализмин принсипляри вя яняняляри даьыл-

дыьындан (позулдуьундан) сосиал-щуманитар, мядяниййят сащясиндя дя 

мцтляг радикал ислащатларын кечирилмяси лабцддцр. Беля ислащатларын кюмяйи 

иля цмумбяшяри дяйярлярин варислийи зямининдя халгымызын мин илляр яр-

зиндя милли мядяниййятин бцтцн сащяляриндя вя мянявиййатда газандыьы 

наилиййятляри тякамцл йолу иля тякмилляшдирмяк, тярягги етдирмяк ваъибдир. 

Базар игтисадиййатына кечидин индики мярщялясиндя сящиййя, елм, 

тящсил, идман, мятбуат, ядябиййат, инъясянят вя мядяниййятин диэяр са-

щяляри бющранын эцълц зярбясиня даща чох мяруз галмышдыр. Чятин малий-

йя проблеми иля цзляшилмишдир. Мян ихтисасъа мцяллимям. 40 илдян артыгдыр 

али мяктябдя елми вя йцксяк ихтисаслы мцяллим кадрларынын щазырланмасы 

иши иля мяшьулам. Кифайят гядяр тяърцбяйя маликям. Маарифин, тящсилин, 

кадр щазырлыьынын, сящиййянин бу эцнкц вязиййяти мяни хцсусиля наращат 

едир. Республикада тящсилин вя кадр щазырлыьынын сявиййяси мяни гане 

етмир. Тяхирясалмадан щялли ваъиб олан чохлу проблемляр вар. Щямин 

проблемляри щялл етмяк цчцн сямяряли радикал тяклифлярим вардыр.  

          2000-ъи ил. 
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СЕЧИЪИЛЯРИН  МЯНТЯГЯЛЯРИ  СЯЩВ  САЛМАМАСЫ  ЦЧЦН  

НАМИЗЯДИН НЯЗАРЯТЧИЛЯРИНЯ  ВЕРИЛМИШ 

Й А Д Д А Ш 

22 сайлы Бинягяди 2-ъи Сечки Даиря цзря мянтягялярин 

Д И С Л О К А С И Й А Л А Р Ы 

 
№ Мянтягянин нюмряси Мянтягянин йерляшдийи цнван Телефон 

1 Мянтягя № 1 М.Я. Рясулзадя адына мядяниййят еви 66-02-11 

2 Мянтягя № 2 «Бинягядинефт» НГЧИ МТК-нин бинасы 61-22-08 

3 Мянтягя № 3 39 сайлы Амбулаторийа 61-22-34 

4 Мянтягя № 4 39 сайлы Амбулаторийа 61-22-34 

5 Мянтягя № 5 100 сайлы орта мяктяб 61-26-13 

6 Мянтягя № 6 100 сайлы орта мяктяб 61-26-13 

7 Мянтягя № 7 НГЧИ «Бинягядинефт»ин йатагханасы  

8 Мянтягя № 8 99 сайлы орта мяктяб 61-26-40 

9 Мянтягя № 9  143 сайлы орта мяктяб 61-17-31 

10 Мянтягя № 10 Бинягяди Ишыг Истещсалат Ващид. Клубу   61-14-71 

11 Мянтягя № 11 Бинягяди Ишыг Истещсалат Ващид. Клубу 61-14-71 

12 Мянтягя № 12 20 сайлы ушаг поликлиникасы 69-12-80 

13 Мянтягя № 13 20 сайлы ушаг поликлиникасы 69-12-80 

14 Мянтягя № 14 115 сайлы орта мяктяб 69-04-94 

15 Мянтягя №15 115 сайлы орта мяктяб 69-04-94 

16 Мянтягя № 16 Щямкарлар Иттифагы Комитясинин бинасы 63-05-56 

17 Мянтягя № 17 Щямкарлар Иттифагы Комитясинин бинасы 63-05-56 

18 Мянтягя № 18 «Азяргушсянайе» Дювлят Ширкятинин бинасы  

19 Мянтягя № 19 «Азяргушсянайе» Дювлят Ширкятинин бинасы  

20 Мянтягя № 20 30 сайлы орта мяктяб 68-17-84 

21 Мянтягя № 21 30 сайлы орта мяктяб 68-17-84 

22 Мянтягя № 22 М.Я.Рясулзадя гясябяси Хутор й/с акт залы 69-62-04 

23 Мянтягя № 23 М.Я.Рясулзадя гясябяси Хутор й/с акт залы 69-62-04 

24 Мянтягя № 24 Эенетика вя селексийа институту 62-95-41 

25 Мянтягя № 25 Эенетика вя селексийа институту 62-86-95 

26 Мянтягя № 26 267 сайлы орта мяктяб 30-42-43 

27 Мянтягя № 27 267 сайлы орта мяктяб 68-19-36 

28 Мянтягя № 28 267 сайлы орта мяктяб 68-19-36 

29 Мянтягя № 29 37 сайлы Йаньындан Мцщафязя Идаряси 68-14-19 

30 Мянтягя № 30 144 сайлы орта мяктяб 68-46-56 

31 Мянтягя № 31 144 сайлы орта мяктяб 68-4656 

32 Мянтягя № 32 157 сайлы орта мяктяб 68-68-94 

33 Мянтягя № 33 157 сайлы орта мяктяб 68-68-94 

34 Мянтягя № 34 9 сайлы поликлиника 68-08-30 

35 Мянтягя № 35 21 сайлы ушаг поликлиникасы 68-66-98 

 
6 ийун 1998-ъи ил. 
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БАКЫ - 2000 

 

22  САЙЛЫ  ИКИНЪИ  БИНЯГЯДИ  СЕЧКИ  ДАИРЯСИНДЯН 

ДЕПУТАТЛЫЬА  НАМИЗЯД  ВЯ  СЕЧКИЛЯРДЯ  ИШТИРАК  ЕТМИШ  

МИРЗЯЙЕВ  ЩЯСЯН  ИБРАЩИМ  ОЬЛУНУН  МАЛИЙЙЯ   

 ЩЕСАБАТЫ 

 

 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  МИЛЛИ  МЯЪЛИСИНЯ 

СЕЧКИЛЯР  ЦЗРЯ  22  САЙЛЫ  ИКИНЪИ  БИНЯГЯДИ 

СЕЧКИ   ДАИРЯСИНИН   ДАИРЯ   СЕЧКИ    КОМИССИЙАСЫНА 

 

Азярбайъан  Республикасынын  Милли  Мяълисиня депутат  

сечилмяк  цчцн имза топламыш  Мирзяйев  Щясян  Ибращим оьлунун    

мялуматы 

 

 

Намизядлийимин гейдя алынмасы цчцн мяня имза топлайанлар бу иши 

кюнцллцлцк ясасында эюрдцйцндян бунларла мцгавиля баьламаьа ещтийаъ 

олмамыш вя бу сябябя эюря дя мяним сечки фондумдан вясаит 

хярълянмишдир. 

                                                         

Имза:                              /Щ.И.Мирзяйев/ 

11 сентйабр  2000-ъи ил   
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22   САЙЛЫ  БИНЯГЯДИ  ИКИНЪИ  СЕЧКИ ДАИРЯСИНЯ 

АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  МИЛЛИ  МЯЪЛИСИНЯ  ЙАП  

СИЙАСИ  ПАРТИЙАСЫ ТЯРЯФИНДЯН  22  САЙЛЫ  ИКИНЪИ  БИНЯГЯДИ      

СЕЧКИ   ДАИРЯСИНДЯН  НАМИЗЯДЛИЙИ  ИРЯЛИ  СЦРЦЛЯН ВЯ 

НАМИЗЯДЛИЙИ ГЕЙДЯ  АЛЫНАН  

 МИРЗЯЙЕВ    ЩЯСЯН   ИБРАЩИМ    ОЬЛУНУН    

МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫ 

  

Мяним шяхси щесабымда олан ианя пулундан (БУСБ- Бинягяди 2)  

мян  индийя гядяр йалныз платформа вя тяръцмейи-щал буклетим цчцн 

хярълямишям. Галан эюрцлмцш ишлярин щамысы кюнцллцлцк ясасында щяйата 

кечирилмишдир. 

1.     200(ики йцз) ядяд платформа вя 3000(цч мин) ядяд платформа 

типли буклет цчцн 13 октйабр 2000-ъи илдя «Сяда няшриййаты»иля мцгавиля 

баьламыш ( щесаб № 50, Бакы шящяри 370004, Б.Гала кцчяси 28 АББ 

Йасамал шюбяси, м/щ 000133 АЗМ 1048-01, щ/щ 710624 АЗМ 3244-01) 

5 700 000(беш милйон йедди йцз мин) манат онларын щесабына пул  

кючцрмцшям. Бу малиййя ямялиййатыны наьды юдямя йолу иля дейил, 

щесабдан щесаба кючцрмя йолу щяйата кечирмишям. 

 2.  20 октйабр 2000-ъи илдя 3000(цч мин)буклет щазырламаг цчцн 

тякрарян щямин няшриййатла мцгавиля баьламыш /щесаб51/ вя онларын 

щесабына (МБА Ясамальское  отделение г.Баку, кор./с 000133 AZM  

104801, р/с 710624 AZM 3307-01) 4 500 000 (дюрд милйон беш йцз 

мин) манат пул кючцрмцш вя буклетляри алмышам. Бу малиййя иши дя наьд 

йолла дейил, кючцрмя йолу иля щяйата кечирилмишдир. 

Бунлардан башга малиййя ямялиййаты апармамыш вя щеч бир йеря 

пул хярълямямишям. Бундан сонракы дюврляр цчцн дя Сизя мялумат 

веряъяйям.  

 

 

Имза:        /Щ.И.МИРЗЯЙЕВ/ 

25  октйабр  2000-ъи ил   
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22   САЙЛЫ  БИНЯГЯДИ  ИКИНЪИ 

СЕЧКИ ДАИРЯСИНЯ 

 

Бу даирядян депутатлыьа  намизяд 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун малиййя  щесабаты 

 

25 октйабр 2000-ъи илдя Сизя вердийим икинъи малиййя щесабатындан 

бу эцня гядяр щеч бир малиййя ямялиййаты апармамышам. Лакин 

нязяринизя чатдырмаг истярдим ки, дювлят бцдъясиндян мяним цчцн 

айрылан пул  индийя гядяр мяним щесабатыма кючцрцлмямишдир. Инди мян 

малиййя ъящятдян чятинлик гаршысындайам. Беля ки, 03октйабр 2000ъи илдя 

тяшвигат мяркязи вя гярарэащ цчцн «Хягани ширкяти» иля мцгавиля баь-

ланмыш, цмуми сащяси 100(йцз)м2 ики отаьы арендя эютцрмцш вя бу бир 

ай мцддятиндя тяшвигат ишлярини, ясасян, бурада апармышам. Мян щямин 

ширкятя 1 300 000 (бир милйон цч йцз мин) манат пул кючцрмялийям. 

Лакин щесабымда олан пул буна кифайят етмир. Сечки щаггында ганунун 

61-ъи маддясинин 3-ъц бяндиня ясасян бу пулу сонра да кючцря 

билярям. Бу сябябдян мян Сизя малиййя щесабатыны там вя вахтында 

веря билмирям. Буну цзцрлц щесаб етмяйинизи Хащиш едирям. 

 

 

Имза:           /Щ.И.МИРЗЯЙЕВ/ 

  04 нойабр  2000-ъи ил.   
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АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  МИЛЛИ  МЯЪЛИСИНЯ 

СЕЧКИЛЯР  ЦЗРЯ  22  САЙЛЫ  ИКИНЪИ  БИНЯГЯДИ 

СЕЧКИ  ДАИРЯСИНИН  ДАИРЯ  СЕЧКИ  КОМИССИЙАСЫНА 

Азярбайъан   Республикасынын  Милли  Мяълисиня  ЙАП   

сийаси  партийасы тяряфиндян 22 сайлы икинъи  Бинягяди  

сечки даирясиндян намизядлийи иряли сцрцлян вя  

сечкилярдя иштирак едиб хейли сяс топлайан 

МИРЗЯЙЕВ ЩЯСЯН ИБРАЩИМ ОЬЛУНУН  

малиййя щесабаты 

 

Билдийиниз кими, мян индийя гядяр Сизя цч дяфя (11.IX.2000,  25.X. 

2000,  04. XI. 2000 ) малиййя щесабатыны вермишям. Лакин мяндян асылы 

олмайан сябябя эюря йекун малиййя щесабатыны веря билмямишям. 

Сизя мялумдур ки, дювлят бцдъясиндян мяним цчцн айрылан 

малиййя вясаити  сечки эцнцня гядяр мяним щесабыма кючцрцлмямишди. 

Сонра мялум олду ки, бу вясаит 07 нойабр 2000-ъи илдя мяним 

щесабыма эялиб чатмышдыр. Бу вясаитин мяним щесабыма кючцрцлмясини 

16(он алты) нойабр 2000-ъи ил саат 200 дя мяня хябяр вердиляр. Щямин 

эцн банк малиййя ямялиййаты апармады вя сонра да цч эцн (17.-XI; 18.-

XI.; 19.-XI) банк ишлямяди. Сечкиляр щаггында ганунун 61-ъи маддя-

синин 3-ъц бяндиня ясасян малиййя ямялиййатыны 20 .XI. 2000-ъи илдя 

апармаг мцмкцн олду.  

Мялумунуз олсун ки, сечкиляр яряфясиндя мяним шяхси щесабыма 

(7333070000) 11 565 000 (он бир милйон беш йцз алтмыш беш мин) манат 

пул кечирилмишдир. Онун бир милйонуну дювлят, галаныны ися физики шяхсляр 

ианя йолу иля кечирмишдир. 

Йухарыда эюстярилян бу пулдан 11 500 000 (он бир милйон беш йцз 

мин) манат хярълянмиш, 65000(алтмыш беш мин) мини ися хярълянмямиш 

вя шяхси щесабымда галмышдыр. Гейд етмялийям ки, мян бу малиййя 

ямялиййатларынын щамысыны наьды юдямя йолу иля дейил, бир щесабдан баш-

га щесаба кючцррмяк йолу иля щяйата кечирмишям. Малиййя ямялиййатыны 

бу йолла щяйата кечирмяйимин сябяби одур ки, дювлятин айры-айры тяшки-

латларына юдяниляъяк пулларда (мябляь фаизляриндя) сящвя йол верилмясин, 

мянимсямя щаллары олмасын. 
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Сечки мцддятиндя мяним щесабымда олан пуллар ашаьыдакы 

мягсядляр цчцн ашаьыдакы йерляря хярълянмишдир: 

1. Имза  топлама мцддятиндя эюрцлян ишляр кюнцллцлцк ясасында 

щяйата кечирилмиш вя буна эюря дя щямин вахт сечки фондундан  пул 

хярълямямишям. 

2. 13 октйабр 2000-ъи илдя «Сяда няшриййаты» иля мцгавиля баьлан-

мыш, 200(ики йцз) ядяд платформа, 3000(цч мин) ядяд платформа типли бук-

лет чап емяк цчцн онларын щесабына 5 700 000(беш милйон йедди йцз 

мин) манат пул кючцрмцш вя щазырланмыш бу плакатлары алыб истифадя 

етмишям. 

3. 20 октйабр 2000-ъи илдя  «Сяда няшриййаты» иля тякрарян мцгавиля 

баьламыш вя 3000(цч мин)буклет щазырламасы цчцн йенидян онларын 

щесабына 4 500 000(дюрд милйон беш йцз мин) манат пул кючцрмцш вя 

щазырланмыш буклетляри алыб сечиъиляря пайламышам.  

4. 03 октйабр 2000- ъи илдя «Хягани ширкяти» иля мцгавиля баьламыш, 

тяшвигат мяркязи вя гярарэащ цчцн цмуми сащяси 100 (йцз) м2 олан ики 

отаьы кирайя эютцрмцш, сечкийя гядяр олан мцддятдя тяшвигат ишлярини 

бюйцк бир щиссясини бурада щяйата кечирмиш вя 20 нойабр 2000-ъи илдя 

онларын щесабына 1 300 000( бир милйон цч йцз мин) манат пул кючцр-

мцшям.  

Бу йухарыда эюстярилянлярдян башга щеч бир малиййя ямялиййаты 

апармамышам. 

Малиййя ямялиййатына даир 18(он сяккиз) сящiфя суряти чыхарылмыш 

банк сянядляри вя бундан яввял Сизя вердийим цч малиййя щесабатынын 

сурятини бу щесабата ялавя едирям. 

        

                                     

Имза:      /Щ.И.МИРЗЯЙЕВ/ 

20 нойабр 2000-ъи ил.   
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ЙАП-ын иърачы катиби  ЯЛИ ЯЩМЯДОВА 

Депутатлыьа намизяд ЩЯСЯН МИРЗЯЙЕВИН 

 

М Я Л У М А Т Ы 
 

22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даирясиндя олан сечиъилярин шикайят, 

арзу вя тяклифляри, ясасян, ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. М.Рясулзадя гясябясиндя (Хуторда) хейир-шяр, топланты йери тикмяк. 

Билдийиниз кими, Бинягяди району яразисиндяки хутор ики бюйцк щиссядян 

ибарятдир. Бурада кцчяляр дардыр вя евляр бир-бириня битишик шякилдя тикилмишдир. Бу 

яразидя чохлу ящали йашамасына бахмайараг щяр щансы бир тядбири кечирмяк 

цчцн йер йохдур. Хуторун бир щиссясиндя йалныз кичик щяъмли, сыныг-сахлаг клуб 

вардыр ки, бурада 50-60 няфяр эцъля йерляшир. Яэяр бу бярпа едилиб икинъи 

мяртябяси дя тикилися тядбирляри бир тящяр йола вермяк олар. Хуторун о бири 

щиссясиндя дя беля хейир-шер йеринин тикилмяси зяруридир. Бунлар тикился ъамаат 

дар йолларда вя ачыг щавада тядбир кечирмяйя  мяъбур олмазлар. 

2. Хутор яразисиндя бир мяктяб бинасы тикмяк. Чохлу ящали йашайан вя 

эениш бир яразини ящатя едян хуторда щеч бир мяктяб бинасы йохдур. Бурада 

олан мяктяблиляр мяъбур олуб чох-чох узагларда йерляшян мяктябляря эет-

мяли олурлар. Аъынаъаглы щал одур ки, валидейнляр бцтцн эцнц иш-эцълярини бура-

хыб кичик йашлы ушагларыны узагда йерляшян мяктябляря апарыб эятирирляр. Бу-

рада щеч олмаса ибтидаи мяктяб шакирдляри цчцн бир мяктяб бинасы тикилмялидир. 

Бу заман валидейнляр шящярин истянилян йериндя иш тапыб ишляйя билярляр. 

3. Рясулзадя гясябясиндя йашайан ящали ишыг проблеминдян шика-

йят едир.  

а/ Бурада ишыг пайлайыъы йерляр кифайят етмир, чцнки бурада яввялляр аз 

ящали йашамыш, аз йашайыш бинасы олмушдур. Инди ися бу щяддиндян артыг чох-

дур. Ишыг пайлайыъы гурьулар енержини чохлуьуна дюзмцр, йаныр вя ишыг кясилир.  

б/ Бурада ишыг кабелляринин чоху столбалардадыр. Буна эюря дя тез-

тез гырылыр, итки чохалыр вя чох заман ящали токвурма тящлцкяси иля цзляшир. 

Вязиййятдян чыхмаг цчцн  бурада тез бир заманда бир неъя енержи 

пайлайыъы гурьулар гойулмалы вя тядриъян кабелляр йер алтына кечирилмялидир. 

4. Гясябядяки бязи мящялляляриндя /мяс, хуторда/ судан корлуг 

чякянляр вар. Су хятти чякмяк цчцн мадди имканлары йохдур. 
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5. Хуторда мянзил сарыдан язиййят чякянляр дя вар. Хуторда клубун 

йанында йашайан вя онларын аьсаггалы сайылан Сямяд кишикил /гачгын/ юзц вя 

алты аиляли оьлу /ермянистандан  гаъгындырлар/ тяхминян 30 квм сащяси олан бир 

мянзилдя йашайырлар. Чарпайы-чарпайыйа сюйкяниб вя араларындан кярдяк 

асыблар ки, бир яр-арвад о бири яр-арвады эюрмясин. Чох дящшятли бир мян-

зярядир. Беля адамлары йа мянзилля, йа да торпагла тямин етмяк зяруридир. 

Нязяринизя чатдырырам ки, Бинягяди районунун яввялки иъра щаким-

ляри о ъцмлядян (мяс: Ингилаб Надиров) йухарыда йазылан мясялялярля вя 

еляъя дя абадлыг ишляри иля баьлы  щеч бир иш эюрмямишдир. 

Йухарыда эюстярилян проблемлярин щялли цчцн Бакы шящяр Иъра 

Щакимиййяти мцтляг ишя гошулмалы вя бунлары щялл етмялидир. 

6. М.Рясулзадя гясябясиндяки транвай хяттини эютцрмяк. Яввялляр 

шящярин уъгар бир йери щесаб олунан бу сащя инди шящярин мяркязиня 

чеврилмишдир. Инди бурадакы транвай ящалинин тялябатыны юдямир. 

а/ Эеъ-эеъ эялир;  

б/ Ишыг олмайанда ишлямир;  

в/ Хяттин цстцня чохлу зир-зибил йыьылыр вя еколоэийаны корладыр;  

г/ Тагга-туггу ъамаатын истиращятини позур;  

ь/ Ятраф евлярдя титрямя йарадыр вя с. Буна эюря дя ятрафда йа-

шайанларын яксяриййяти танвайын эютцрцлцб ону йа автобус, йа да тролей-

бусла явяз олунмасыны истяйир. 

Яэяр транвай хятти эютцрцлярся бунун йериня йол салынар вя эениш 

олан бу йолун щяр ики тяряфиндян бюйцк, узун йашыллыг золаьы салынар ки, бу 

да бу яразидя йашайанлар цчцн истиращят паркына чевриляр. 

7. Хуторда бир чох проблемляри щялл етмяк цчцн мянъя узаг 

эяляъякдя бурада йенидянгурма ишляри апарылмалыдыр. Шящярин ян эюр-

кямли йери олан бу яразидя сыныг-салхаг, бир мяртябяли дахмалар шящяр-

салма тялябляриня ъаваб вермир. Бунлар сюкцлцб йериндя чохмяртябяли 

эюзял биналар тикилмяли вя бурада йашайан ящали биналарда йерляшдирил-

мялидир. Буну бюйцк ширкятляр дя щяйата кечиря биляр вя бош галан торпаг 

сащяляри ися башга тядбирляр цчцн истифадя едиля биляр. 
 

Имза:    Щ.И.МИРЗЯЙЕВ       

                                                                             10.ХЫ.2000-ъи ил 
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Азярбайъан Республикасы Мяркязи 

Сечки Комиссийасынын Сядри 

№10/20-1071 25 нойабр 2000-ъи ил 

370066 Бакы, Лермонтов кцч. 68 

Тел, факс: 92-79-27 

 

Азярбайъан Республикасы 

Милли Мяълисинин депутаты 

ъянаб Щ.И.Мирзяйевя 

 

Щюрмятли  Мирзяйев Щясян Ибращим ольу! 

Сиз 2000-ъи ил нойабрын 5-дя Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-

синин депутаты сечилмисиниз. 

Нязяринизя чатдырыгыг ки, Азярбайъан Республикасы Конститусийа-

сынын 85-ъи маддясинин тялябиня ясасян иъра Щакимиййяти системиндя 

гуллуг едян, елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла, баш-

га юдянишли фяалиййятля мяшьул олан шяхсляр Милли Мяълисин депутаты ола 

билмязляр. Она эюря сечилмиш депутатлар «Азярбайъан Республикасы Милли 

Мяълисиня сечкиляр щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 77-

ъи маддясинин тялябиня уйьун олараг ян эеъи 25 эцн мцддятиндя, йяни 

30 нойабр 2000-ъи ил тарихядяк, депутат статусу иля бир арайа сыьмайан 

вя Конститусийанын гейд олунан 85-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиндя эюс-

тярилян вязифядян азад олундуглары барядя ямрин сурятини (бу вязифядян 

азад олунмаг барядя 3 эцн мцддятиндя яризя веряъяклярини тястиг едян 

сянядин сурятини) вя йа фяалиййятляриня хитам верилмяси барядя ющдялийи 

нязярдя тутан яризяни Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки Комис-

сийасына тягдим етмялидирляр. 

                                                        

М. ПЯНАЩОВ. 
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Азярбайъан   Республикасынын   Милли  Мяълисиня   5  нойабр    

2000-ъи  илдя  кечирилмиш  сечкилярдя  бирмандатлы  сечки  даиряляри  

цзря  вя  ващид Чохмандатлы сечки даиряси цзря сечилмиш 

депутатларын с и й а щ ы с ы 
 

Бирмандатлы сечки даиряляри цзря: 
 

1 сайлы Шярур – Сядяряк сечки даиряси  Талыбов Васиф Йусиф оьлу 

2 сайлы Шярур – Бабяк сечки даиряси  Худийев Низами Манаф оьлу 

3 сайлы Нахчыван шящяр сечки даиряси  Ахундзадя Анар Сейран оьлу 

4 сайлы Бабяк – Шащбуз сечки даиряси  Ялирзайев Яли Гямбяряли оьлу 

5 сайлы Ъулфа – Ордубад сечки даиряси       Рящимзадя Вцгар Ъянъяли оьлу 

6 сайлы Йасамал биринъи сечки даиряси    Мяммядова Эцлчющря Щцсейн гызы 

8 сайлы Йасамал – Нясими сечки даиряси Ящмядова Ъцляр Микайыл гызы 

11 сайлы Хятаи цчцнъц сечки даиряси  Сейидов Сямяд Исмайыл оьлу 

12 сайлы Низами сечки даиряси       Гурбанов Шамил Дцнйамалы оьлу 

13 сайлы Низами – Хятаи сечки даиряси  Тябризли Сирус Худадат оьлу 

14 сайлы Гарадаь сечки даиряси       Ибращимов Назим Щцсейн оьлу 

15 сайлы Сабунчу сечки даиряси      Йагубов Зялимхан Йусуб оьлу 

16 сайлы Сабунчу – Сураханы сечки даиряси    Хялилов Сялащяддин Сядряддин оьлу 

17 сайлы Сабунчу – Язизбяйов сечки даиряси Мяммядова Ясмятханым  

18 сайлы Язизбяйов сечки даиряси   Ялийев Шаитдин Сярдар оьлу 

19 сайлы Сураханы биринъи сечки даиряси     Мяммядханов Анар Ъамали оьлу 

20 сайлы Сураханы икинъи сечки даиряси  Ибращимбяйов Магсуд 

Мяммядибращим оьлу 

21 сайлы Бинягяди биринъи сечки даиряси  Ясядов Октай Сабир оьлу 

22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиряси  Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу  

23 сайлы Бинягяди – Гарадаь сечки даиряси Мусайев Мадяр Ялясэяр оьлу 

24 сайлы Няриманов биринъи чески даиряси Новрузов Самур Щясян оьлу 

25 сайлы Няриманов икинъи сечки даиряси     Аллащвердийев Рафаел Ханяли оьлу 

26 сайлы Нясими биринъи сечки даиряси   Шащтахтинскайа Наиря Ялиаббас гызы 

27 сайлы Нясими икинъи сечки даиряси     Тимошенко Владимир Василйевич 

28 сайлы Сябаил сечки даиряси        Аббасов Яли Мящяммяд оьлу 

29 сайлы Яли Байрамлы–Салйан сечки даиряси       Фяттайев Мирмащмуд Миряли оьлу 

30 сайлы Йевлах шящяр сечки даиряси     Аьамалыйев Фязаил Рящим оьлу 
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31 сайлы Кяпяз сечки даиряси      Ябдцлязимов Наьы Кярим оьлу 

32 сайлы Низами сечки даиряси   Пянащова Амалйа Ялиш гызы 

33 сайлы Кяпяз-Низами сечки даиряси  Щаъыйев Асяф Щаъы оьлу 

34 сайлы Тяртяр-Йевлах-Аьдаш-Эюйчай Гяндилов Бящруз Сейфяддин оьлу 

сечки даиряси 

35 сайлы Лянкяран шящяр сечки даиряси  Шярифов Аьакярим Ширяли оьлу 

36 сайлы Лянкяран кянд сечки даиряси  Ряъябли Щади Муса оьлу 

37 сайлы Минэячевир сечки даиряси    Мирзязадя Айдын Бюйцккиши оьлу 

39 сайлы Сумгайыт икинъи сечки даиряси  Аловлу Хыдыр Биннят оьлу 

40 сайлы Сумгайыт цчцнъц сечки даиряси Щцсейнли Тофиг Эцлмалы оьлу 

41 сайлы Шуша-Хоъалы-Хоъавянд-Тяртяр   Мяммядов Елман Ъамал оьлу 

вя Кялбяъяр сечки даиряси 

43 сайлы Шяки шящяр сечки даиряси       Ващабзадя Бяхтийар Мащмуд оьлу 

44 сайлы Шяки кянд – Гах сечки даиряси   Мащмудов Йагуб Микайыл оьлу 

45 сайлы Тяртяр-Кялбяъяр сечки даиряси         Ясэяров Шащлар Гачай оьлу 

46 сайлы Абшерон сечки даиряси    Мещбалыйев Сяттар Сулиддин оьлу 

47 сайлы Аьдам шящяр сечки даиряси  Ялийев Бяхтийар Щямзя оьлу 

48 сайлы Аьдам кянд сечки даиряси  Садыгов Бяхтийар Йусиф оьлу 

49 сайлы Аьдаш сечки даиряси   Сяфяров  Сяттар Исмайыл оьлу 

50 сайлы Аьстафа сечки даиряси   Ъяфяров Низами Гулу оьлу 

52 сайлы Аьъабяди сечки даиряси    Щясянов Фяхряддин Яййуб оьлу 

54 сайлы Балакян сечки даиряси    Асланова Рябиййят Нуруллащ гызы 

55 сайлы Бейляган сечки даиряси   Гулийев Новруз Мящяммяд оьлу 

57 сайлы Бярдя-Аьъабяди сечки даиряси Бахшялийева Эювщяр Бахшяли гызы 

58 сайлы Билясувар сечки даиряси     Казымлы Ханщцсейн Щцсейнаьа оьлу 

59 сайлы Газах сечки даиряси   Вякилов Вагиф Сямяд оьлу 

60 сайлы Гах-Загатала сечки даиряси  Кяримли Азяр Шямшид оьлу 

61 сайлы Гябяля сечки даиряси               Щейдяров Фяттащ Сямяд оьлу 

62 сайлы Гобустан-Сийязян-Хызы        Ханларова Зейняб Йящйа гызы 

сечки даиряси  

63 сайлы Губа сечки даиряси  Бахышов Щцсейнаьа Ейнулла оьлу 

64 сайлы Губа-Дявячи сечки даиряси Османов Щикмят Салещ оьлу 

66 сайлы Загатала-Балакян сечки даиряси      Рамазанов Щаъымяммяд  

Йусиф оьлу 
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67 сайлы Зярдаб - Имишли сечки даиряси  Салащлы Сеййад Адил оьлу 

69 сайлы Исмайыллы сечки даиряси   Аббасов Мирмювсцм Камил оьлу 

70 сайлы Йардымлы-Масаллы сечки даиряси          Камалов Тапдыг Ъалал оьлу 

71 сайлы Лачын – Эялбяъяр сечки даиряси     Тящмязов Елбрус Щалай оьлу  

72 сайлы Кцрдямир сечки даиряси     Ъябийев Ризван Исрафил оьлу 

73 сайлы Эядябяй сечки даиряси     Гулийев Низами Йусиф оьлу 

74 сайлы Ъоранбой- Нафталан сечки даиряси  Щаъыйева Эцлтякин Йунис гызы 

75 сайлы Эюйчай сечки даиряси   Рзайев Анар Рясул оьлу 

76 сайлы Лерик – Лянкяран сечки даиряси Гямбяров Мири Ящяд оьлу 

77 сайлы Масаллы шящяр сечки даиряси  Абыйев Ящяд Микайыл оьлу 

78 сайлы Масаллы кянд – Лянкяран  Язизов Вясадят Яли оьлу 

сечки даиряси 

79 сайлы Нефтчала – Салйан сечки даиряси Рящимзадя Ариф Гафар оьлу 

80 сайлы Оьуз-шяки-Гябяля сечки даиряси  Гящряманов Елдар Явяз оьлу 

81 сайлы Саатлы сечки даиряси   Ялийев Ъялал Ялирза оьлу 

82 сайлы Сабирабад сечки даиряси          Гафаров Ряфаел Ибращим оьлу 

83 сайлы Сабирабад-Саатлы сечки даиряси        Щцсейнов Ъащанэир Щцсейн оьлу 

84 сайлы Салйан сечки даиряси      Аьаларов Рифят Нуряддин оьлу 

85 сайлы Самух-Шямкир-Эоранбой     Ялясэяров Халис Яляс оьлу 

сечки даиряси 

86 сайлы Зянэилан – Губадлы сечки даиряси        Исмайылов Имамверди Ибиш оьлу 

87 сайлы Товуз шящяр сечки даиряси  Зейналов Закир Ялихан оьлу 

88 сайлы Товуз кянд – Эядябяй   Исайев Ибращим Мирзя оьлу 

сечки даиряси 

89 сайлы Уъар сечки даиряси     Мяммядов Елтон Арзуман оьлу 

90 сайлы Физули сечки даиряси      Мурадова Бащар Явяз гызы 

91 сайлы Ханлар – Дашкясян сечки даиряси Ялийев Йашар Тофиг оьлу 

92 сайлы Хачмаз шящяр сечки даиряси  Юмяров Исмайыл Аббас оьлу 

93 сайлы Хачмаз – Дявячи сечки даиряси     Сцлейманов Тащир Сцлейман оьлу 

95 сайлы Ъябрайыл – Фцзули сечки даиряси Ялийев Кярям Гара оьлу 

96 сайлы Ъялилабад шящяр сечки даиряси     Щцсейнов Яли Мящяммяд оьлу 

97 сайлы Ъялилабад кянд сечки даиряси       Казымов Мирказым Мящяммяд оьлу 

98 сайлы Шамахы – Аьсу сечки даиряси        Яййубов Ширзад Шащбаз оьлу 

100 сайлы Шямкир кянд сечки даиряси Гурбанлы Мцбариз Гящряман оьлу 
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Ващид чохмандатлы сечки даиряси цзря: 

Йени Азярбайъан Партийсындан: 

1. Ялийев Илщам Щейдяр оьлу 

2. Ящмядов Яли Ъавад оьлу 

3. Новрузов Сийавуш Дцнйамалы оьлу 

4. Ялясэяров Муртуз Няъяф оьлу  

5. Забелин Михаил Йурйевич  

6. Манафова Асйа Сярдар гызы 

7. Ибращимов Елдар Рза оьлу 

8. Гаралов Защид Ибращим оьлу  

9. Кяримов Кярим Щаъыхан оьлу 

10. Ясэяров Аьабяй Мяммяд оьлу 

11. Имамвердийев Судейиф Бяшир оьлу 

12. Щясянова Мялащят Ибращим гызы 

13. Гулийев Муса Иса оьлу 

14. Ясэяров Зийафят Аббас оьлу 

15. Мусайев Муса Щязи оьлу 

16. Софийева Айнур Мяммядиййя гызы 

Азярбайъан Халг Ъябщяси Партийасындан: 

1. Кяримов Яли Ямирщцсейн оьлу 

2. Ялийев Гуламщцсейн Сурхай оьлу 

3. Моллазадя Асим Назим оьлу 

4. Щясянов Ъямил Поладхан оьлу 
 

Вятяндаш Щямряйлийи Партийасындан: 

1. Рцстямханлы Сабир Худу оьлу 

2. Ибращимли Фязаил Фейруз оьлу 

3. Щцсейнов Ряфаел Баба оьлу 
 

Азярбайъан Коммунист Партийасындан: 

1. Ящмядов Рамиз Щамыш оьлу 

2. Гурбанов Рауф Мцслцм оьлу 

     

Азярбайъан Республикасынын 

   Мяркязи  Сечки  Комиссийасы 
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Азярбайъан  Республикасынын  Милли  Мяълисиня  5 нойабр  2000-ъи 

илдя кечирилмиш сечкилярдя бирмандатлы сечки даиряляри цзря вя  

ващид чохмандатлы сечки даиряси цзря сечилмиш депутатларын  

 СИЙАЩЫСЫ 

 

21 сайлы Бинягяди биринъи сечки даиряси Ясядов Огтай Сабир оьлу. 

22 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиряси Мирзяйев Щясян Ибиращим оьлу 

23 сайлы Бинягяди-Гарадаь сечки даиряси Мусайев Мадяр Ялясэяр оьлу 

 

              «Азярбайъан» гязети,  

23 нойабр, 2000, №:569 (2681)  
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ДЕПУТАТ СЕЧИЛМЯЙИМ МЦНЕАСИБЯТИЛЯ  

МЯНЯ ЭЯЛЯН ТЕЛЕГРАМЛАРДАН 

БЯЗИ НЦМУНЯЛЯР 
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N 420/4684 

09.12.2000 

Allahın adı ilə! 

 

Binəqədi seçki dairəsindən Milli Məclisin deputatı  

cənab Həsən MIRZƏYEV 

 

Salam. 

Cənabınızı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

seçilməyiniz münasibətilə səmimiyyətlə təbrik edirəm. 

Ümidvaram, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fəaliyyətinin 

yeni dövründə və Cənabınızın konstruktiv səyləri sayəsində iki 

müsəlman qardaş, qonşu ölkə olan İran İslam Respublikası-Azərbaycan 

Respublikası münasibətləri bütün aspektlərdə daha da möhkəmlənib 

inkişaf edəcəkdir. 

Ulu Tanrıdan Cənabınıza millət vəkilliyi kimi mühüm vəzifənin 

həyata keçirilməsində can sağlığı və günbəgün artan müvəffəqiyyətlər 

diləyirəm. 

Azərbaycan Respublikası xalqına səadət və xoşbəxtlik arzusu, 

işğal olunmuş Qarabağ torpağının işğalçılardan azad edilməsi, 

qaçqınların öz yurd-yuvalarına qayıtması ümidilə 

 

Əhəd QƏZAYI 

İran İslam Respublikasının  

Azərbaycan Respublikasında 

Fövqəlada və Səlahiyyətli Səfiri 
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Naxçıvan Azərb 801   125   5/8   1802 

 

Bakı Ü.Hacıbəyov küçəsi 34, Tusi adına ADPU-nin Müasir 

Azərbaycan Dili kafedrası professoru Həsən Mirzəyevə 

Əziz və Hörmətli Həsən müəllimi Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinə deputat seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edir, 

müstəqil dövlətimizin möhkəmləndirilməsi, xalqımızın azadlığı və 

firəvanlığı, torpaqlarımızın bütövlüyü, elmimizin inkişafı uğrunda 

mübarizədə böyük uğurlar arzulayıram. Sinəsində millət qeyrətini 

həmişə daşıyan, qəlbən vətənə, elə bağlı olan bir şəxsiyyət kimi Siz 

indiyə qədər də böyük arzular, amallar uğrunda mübarizədə çoxlu 

davamçılar yetişdirmisiniz. 

Bu səlahiyyətdən istifadə edərək daha böyük işlər görəcəyinizə 

əminik. Bu etimadı qazandığınıza görə Sizi bir daha özümün, ailə 

üzvlərimin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedaqoji fakültəsi professor-

müəllim heyəti və tələbə kollektivi adından ürəkdən təbrik edir, Sizə, ailə 

üzvlərinizə, işlədiyiniz və böyük uğur qazandığınız kollektivinizə, 

seçicilərinizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram.  

Hörmətlə   Sevindik Vəliyev, pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 

 

1934 HHHH 1958 

AZƏRBAYCAN, BAKI 05089821                                       104 

 

 

 

Bərdə Azərb 159864   30   26/11   1630. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatı H.Mirzəyevə 

Hörmətli Həsən müəllim! Sizi Milli Məclisin deputatı seçilməyiniz 

münasibətilə təbrik edir, can sağlığı və fəaliyyətinizdə uğurlar 

arzulayıram. 

Hörmətlə  Həsən Sarıyev            Ağdam rayonu   
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HHHH 1823 

 

Azərbaycan, Mərkəzi poçt   26110018                            64 

 

Naxçıvan Azərb    3901   35    7/11   1745 

 

Bakı, Üzeyir Hacıbəyov küç.34, Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri prof. Həsən Mirzəyevə 

Xalqımızın, vətənimizin böyük etimadını qazanmağınız Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilməyiniz münasibətilə Sizi 

ürəkdən təbrik edir, can sağlığı, uğurlar arzulayıram. 

Sevindik Vəliyeva 

1815   HHHH  1823                                                   

 

Azərbaycan Mərkəzi poçt   07110018                    25 

 

 

Бalakən Azərb    062267    26    8/11    1640. 

 

Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyov 34, ADPU-nun professoru H.Mirzəyevə 

Çox  hörmətli Həsən müəllim, yenidən Milli Məclisə üzv 

seçilməyiniz məni hədsiz sevindirdi. Sizə uğurlar diləyirəm. 

Balakən  Şirzad 

 

HHHH   1655 

Mərkəzi poçt   08110016                                19 

 

 

Masallı Azərb 180953   40   28/11    1100. 

 

Bakı şəhəri Milli Məclisin deputatı Həsən Mirzəyev cənablarına. 

Hörmətli müəllim və əziz dostum Həsən Mirzəyev Sizi yenidən 

deputat seçilməyiniz və ilk milli Məclisin sədrliyini aparmağınız 
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münasibəti ilə təbrik edir, işinizdə uğurlar, həyatınızda sağlamlıq 

arzulayıram. 

Masallı rayon  Xəlfələr kəndi 

Həşimov Yunus 

HHHH  1150 

 

Masallı Azərb    180951    37   27/11   1301 
 

Bakı Şəhəri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı 

Həsən Mirzəyevə 
 

Sizi millət vəkili seçilməyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizi 

yenidən Milli Məclisdə gördükdə qürur hissi duyuram. 

Hörmətlə Babazadə Elxan Təvəkkül oğlu  

Masallı rayonu Qəriblər ərazisi Şıxlar kəndi 

HHHHH 1354                                               

Azərbaycan   2711019                          009 

 

 

Bakı 54/103808    70   23/11    1550. 
 

Milli Məclisin Deputatı Həsən Mirzəyev cənablarına 
 

Binəqədineft NQCI-nın kollektivi 5 noyabr 2000-ci il tarixdə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilməyiniz 

münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, can sağlığı 

arzulayırıq. Ümidvarıq ki, əməksevər Binəqədi neftçilərinin Sizə 

göstərdiyi etimadı doğruldacaq sivil cavanların qəbul olunmasında bilik 

və təcrübəsindən istifadə edərək xalqımızın rifahı naminə əlinizdən 

gələni əsirgəməyəcəksiniz. Binəqədineft  NQSI rəisi İ.İ.Əliyev, baş 

mühasib V.İ. Əsgərov . 

0935 HHHH 0938 

Azərbaycan        24110816                             001 

 

 



 530 

Baku 53/103019    39   25/11    1101 
 

Teleqrafla bildiriş Bakı şəhəri Milli Məclis Mirzəyev Həsən 

cənablarına  
 

Sizi Milli Məclisə deputat seçilməyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən 

təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər 

arzulayıram.  
 

Binəqədi qəsəbəsi, 2 Mədən, korpus 70, ev 128  Əliyeva Gülnaz 

Qasım qızı. 

1142  HHHH  1207 

Azərbaycan  Mərkəzi poçt    25110012                         23   

BAKI  ŞƏHƏRİ  M.Ə.RƏSULZADƏ  BƏLƏDİYYƏSİ 

1999 

Azərbaycan Respublikası Binəqədi Rayonu 

M.Ə. Rəsulzadə Bələdiyyəsi 

BANKI-1 saylı BUSB   Binəqədi filialı, h/h 33333070000  kod: 

501714 

VÖEN  1 0 0 0 6 2 5 8 2 

Poçt indeksi:       370054                                            kod__tel    

62-28-40 

ünvan: H.Ağamalıyev, 5                                             faks  61-13-

46 

 

№  102                                                                   « 30 »   noyabr  

2000 il  

 

Azərbaycan Respublikasının 

Milli    Məclisinin    deputatı 

cənab  H.  Mirzəyevə 

 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 
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Sizi yenidən Milli Məclisin deputatı seçilməyiniz münasibətilə yerli 

idarəetmə orqanı olan M.Ə. Rəsulzadə bələdiyyəsi adından təbrik 

edirik. 

Ümid edirik ki, qanunvericilik sahəsində əvvəlki  təşəbbüskar 

mövqeyinizi daha da gücləndirəcək və bələdiyyələrin fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi üçün mühüm qanunların qəbul edilməsi sahəsində 

səyinizi davam etdirəcəksiniz. 

 

Hörmətlə, 

sədr:                                   M.İ. ƏLIYEV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

Rusiyada yaşayan bacım Məlahətin yanına getdiyimə görə 

seçkilərdə Bakıda olmadım, azacıq olsa da mənəvi köməkliyim dəysin. 

Anam başda olmaqla ailə üzvlərimizin adından Milli Məclisə Millət Vəkili 

seçilməyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, sizə can sağlığı 

və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Milli Məclisdən televiziya ekranı 

vasitəsilə sizin səsinizi eşitdikcə mənəvi fəxr duyur, sevinir, eyni 

zamanda Dərələyəz mahalının el ağsaqqalının məsləhətlərindən zövq 

alır və nəticə çıxarırıq. Bir daha təbrik edirik.  

 

 

Hörmətlə:         QƏLƏNDƏR 

29 noyabr   2000-ci il. 
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HÖRMƏTLİ HƏSƏN MÜƏLLİM! 

  

Mənim 70 yaşımın tamam olması ilə əlaqədar olaraq 

Prezidentimizə göndərdiyim «ƏMƏK  FƏALİYYƏTİM  VƏ  

YARADICILIĞIMIN  NAXIŞLARI » sənədinin bir surətini XATİRƏ olaraq 

Sizə verirəm. 

Oxuyun, tanış olun, İnsan necə də poladdan möhkəm olarmış… 

Mən çox şadam ki, Siz Milli Məclisimizə Xalqın Vəkili seçilmisiniz. 

Sizi təbrik edirəm. 

Mən bilirəm ki, Respublikanın bu ağır günündə xalqımız  üçün 

xeyrxah fəaliyyət göstərəcəksiniz. Sizə uğurlar, uzun ömür, can sağlığı 

arzulayıram. 

Qarşıdan gələn « NOVRUZ-2001 » bayramınız mübarək! 

 

HÖRMƏTLƏ:                         BAĞIROV K.M. 

BAKI şəhəri. 

12 Mart 2001-ci il. 
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SEÇICILƏRIN, TƏŞKILAT VƏ VƏTƏNDAŞLARIN MƏNƏ 

ÜNVANLADIĞI ƏRIZƏ, ŞIKAYƏT VƏ MÜRACIƏTLƏRLƏ 

BAĞLI ƏLAQƏDAR ŞƏXSLƏRƏ  GÖNDƏRDIYIM YAZILI 

MƏKTUBLARDAN BƏZI NÜMUNƏLƏR 

 

Binəqədi rayon  İcra Hakiminin 

tikinti üzrə müavini Qocayev 

Əvəz yoldaşa Bakı Şəhər 

Sovetinin  sabiq deputatı 

Mirzəyev 

Həsən  İbrahim   oğlunun  

sorğusu 

 

Mənim şəxsi təşəbbüsüm, böyük zəhmətim, iqtisadi və digər 

köməyim, həmçinin Binəqədi rayon İcra Hakiminin və Bakı şəhərində 

olan bir çox müəssisələrin yaxından köməyi sayəsində 1987-1992-ci 

illərdə M.Rəsulzadə qəsəbəsinin  (Vorovskinin) 2-ci, 5-ci Binəqədi 

küçələri ilə sovet ordusunun 40 illiyi adına küçənin kəsişdiyi yerdə gözəl 

bir park salınmışdır.  

1950-1955-ci illərdə Vorovski qəsəbəsi inşa edilməyə başlarkən, 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin planlaşdırma sənədlərində uşaq 

meydançası ( uşaq parkı ) kimi inşa edilməsi nəzərdə tutulan bu yer 40 il 

müddətində zibilxanaya, zibil təpəliklərinə, qurbağalar gölünə, 

mişovullar yuvasına çevrilmiş olan bu sahə indi yaşıllıq mərkəzinə 

çevrilmişdir. Abadlıq işləri aparılan zaman yaxına gəlməyib kənardan 

baxan, şəxsi mənafeyini ictimai mənafedən üstün tutan bir qrup adamlar 

rüşvət vasitəsilə buranı ələ keçirməyə çalışdılar. 

Bəzisi burada xüsusi ev, bəzisi pekarnı, bəzisi meyvə-tərəvəz 

anbarı tikmək, bəzisi məişət  xidməti guşəsi açmaq, bəzisi avtomaşın 

dayanacağı etmək, bəzisi ticarət köşkləri qoymaq üçün təşəbbüs 

göstərdi. Bunlara rüşvətxor rəhbər işçilərdən havadarlar da tapıldı. Hətta 
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park hazır olandan sonra  Bakı Şəhər Soveti parkı söküb yerində 

kimlərəsə kiçik pekarnı tikmək üçün qərar verdi. Qəsəbədəki əhalinin, 

Binəqədi rayon İcra Hakimi Nadir Əhmədovun və mənim haqlı tələbim 

ilə Bakı şəhər soveti öz qərarını ləğv etdi. Parkı öz şəxsi mənafeyi üçün 

ələ keçirmək istəyənlərin hamısı yerində oturduldu. Bu parkda hal-

hazırda 5 yüzdən artıq zeytun, şam ağacı, qızılgül kolları, müxtəlif bəzək 

ağacları vardır. 

Parkın içərisinə üzlük daş döşənmiş, su çəkilmiş, böyük oturacaq 

stulları qoyulmuş, yağış sularının təmizlənməsi üçün kanalizasiya 

çəkilmiş, işıq üçün qiymətli yeraltı kabellər salınmış və xeyli böyük 

çilçıraqlar asılmışdır. Bir sözlə parkda xeyli vəsait xərclənmişdir. Bu park 

qəsəbədə və xutorda 21 min əhalinin yeganə istirahət yeridir. Hər gün 

burada onlarla yaşlı qadın və kişi, pensiyaçı, uşaqlı ana istirahət edir. 

Yüzlərlə məktəbli parkda və onun ətrafında idmanın ayrı-ayrı növü ilə 

məşğul olur. 

Aldığım qeyri-rəsmi məlumata görə kimsə bu parkda nəsə tikmək, 

nəsə etmək istəyir. Nəzərinizə çatdırım ki, mən 50-ci dairədən 

M.Rəsulzadə ( Vorovski ) qəsəbəsi, xutor və 6-cı mikrorayondan 

deputat seçilmişəm və ona görə də seçildiyim bu ərazidə yaşayan 

əhalinin ümumi mənafeyini qorumağa, dövlətin ekalogiya, sağlamlıq 

haqqındakı qərarlarını yerinə yetirməyə borcluyam. 

Böyük zəhmət və vəsait hesabına başa gələn bu parkın içərisində 

və ətrafında tikinti tikmək, köşklər qoymaq, yaxud da parkdan başqa 

məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz. Əgər rayon və şəhər icra 

hakimiyyəti belə bir addım atsa böyük səhv etmiş olar. Qəsəbədəki 

əksər əhalinin narazılığına səbəb olar. Sizdən xahiş edirəm ki, bu 

məsələ haqqında təcili surətdə mənə yazılı və ətraflı cavab verəsiniz və 

Bakı şəhər icra hakimiyyətini işdən xəbərdar edəsiniz. Cavabı poçt ilə 

göndərməyin. Özüm gəlib götürərəm. 

 

Hörmətlə:                                                        professor 

H.İ.MIRZƏYEV 
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Ünvan : 5-ci Binəqədi küçəsi, ev 

№ 1. 

Telefon : 69-15-00 

30 iyul 1994-cü il. 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 15 »    may  2001 il.                                  

014/11-152 

014/11-153 

 

Azərbaycan Respublikası Əmək və 

əhalinin  

sosial müdafiəsi naziri cənab 

Ə.Nağıyevə 

(Məlumat üçün surəti: Bakı şəhəri, Biləcəri  

qəsəbəsi, 5057, 68-ci məhəllə, ev 2, 

mənzil 40,  

Əsədov Qorxmaz Namaz oğluna) 

 

Hörmətli Əli müəllim! 

 

Qarabağ müharibəsinin I qrup əlili (vəsiqə №3862) Əsədov 

Qorxmaz Namaz oğlu Milli Məclisə mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət 

etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, onun evi yoxdur, kirayədə yaşayır. Binəqədi 
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rayonunda mənzil növbəsindədir. Növbədənkənar ev və maşınla təmin 

olunmasına köməklik göstərilməsinə xahiş edir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Nəticəsi 

barədə Milli Məclisə və ərizəçiyə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 2 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                                      

H.MIRZƏYEV. 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 
AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 27 »   avqust  2001 il.                                  

014/11-207                                                                      

                                                                         

 

 
 

Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin 

                                başçısı   cənab  Hüseyn   Hüseynova 
 

                  Surəti:   Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin rəisi 

                                cənab  Cavadağa  Sultanova 
 

                  Surəti:   Binəqədi   Rayon   İcra   Hakimiyyəti 

                                başçısının M.Rəsulzadə qəsəbəsi üzrə  

                                nümayəndəsi  cənab  Əziz  Əliyevə 
 

M.Rəsulzadə qəsəbəsinin (Vorovskinin) Ənvər Əlixanov küçəsinin 45 

saylı binasında yerləşən 211 saylı Uşaq bağçasının müdiri Hüseynova 

Tamilla ərizə ilə mənə müraciət etmişdir. O, ərizəsində və şifahi şəkildə 

göstərir ki, 1994-cü ildə Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İnqilab 

Nadirov mənə göstəriş verdi ki, sən bağçanın əsas binasını (6 otağı) 

boşaltmalısan. Burada 4 ay müddətində qonşu binada yaşayan Cəfərov 

Çingiz Mirzəli oğlu yaşayacaqdır. O, öz evini tikib qurtardıqdan sonra 

bağçadan çıxacaqdır. Bu 4 ay 4 il çəkdi. Müxtəlif bəhanələrlə bağçadan 

çıxmadılar. Bağçanın əsas 6 otağı tutulduğu üçün və burada xüsusi ailə 

yaşadığı üçün bağça uşaqlarının sayı həddindən artıq azaldı. 

Nəhayət, 1997-ci ildə Çingiz Cəfərov evini tikib qurtardı və öz evinə 

köçdü. Hal-hazırda 2 mərtəbəli və geniş sahəsi olan öz evində yaşayır. Lakin 

o, bağçanın otaqlarını yenə də boşaltmadı. Əksinə, bu otaqların hamısına 

taxta-parket materialları doldurub qapısını da bağladı. Bu vəziyyət 3 ildir belə 

davam edir. Qəsəbə sovetinin sabiq sədri Ədalət Seyidov bağçanı boşaltmaq 

istədisə də, ona nail ola bilmədi. 

Mən bağça müdirinin ərizəsi ilə bağlı olaraq, həmin Uşaq 

bağçasına getdim. Bağça müdirinin, buradakı müəllimlərin və ətrafda 

Binəqədi rayon İcra 

Hakimiyyəti 
Başçısının M.Ə.Rəsulzadə 

qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi 

daxil olma № « 184 » Vərəq                                                                                            
«27»   avqust  2001 il.   
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yaşayan sakinlərin dedikləri tamamilə düz çıxdı, belə ki, bağçadakı 

otaqların hamısına taxta məmulatı doldurulub, qapısı da qıfıllanıbdır. 

Vəziyyəti belə gördükdə icra hakimiyyətinin M.Rəsulzadə 

qəsəbəsi üzrə nümayəndəsini və onun işçilərini həmin bağçaya dəvət 

etdim. Həmin adamlarla birlikdə bağçanı zəbt etmiş Cəfərov Çingizlə 

söhbət apardıq və ona başa saldıq ki, bağçada yerin az olmasından 

çətin şərait yaranmışdır. Otaqları tez bir zamanda boşaldın. O, söz verdi 

ki, 2 gün müddətində otaqları boşaldacağam. Sözünə əməl etmədiyi 

üçün mən 2 dəfə də onunla görüşüb söhbət apardım. O, yenə də baş 

üstə-baş üstə deyib bağçanın otaqlarını boşaltmadı. 

O, belə bir söz işlətdi ki, anam qaçqındır, bu otaqları da yaşamaq 

üçün ona veriblər. Mən bu faktı dəqiqləşdirmək üçün M.Rəsulzadə qəsəbə 

nümayəndəliyinə getdim. Nümayəndəliyin işçiləri sənədləri araşdırdıqdan 

sonra mənə məlumat verdilər ki, həmin yer  heç bir qaçqına verilməyib və 

heç kim o bağçada qeydiyyata alınmayıbdır. M.Rəsulzadə qəsəbəsinin 

Vorovski hissəsində Kəlbəcər rayonundan gəlmiş cəmi 2 qaçqın ailəsi 

vardır. ( 1-ci Kazımov Əli İbrahim oğlunun ailəsi – Musabəyov küçəsi, 7 

saylı evdə məskunlaşmışdır, 2-ci Kərimov Vaqifin ailəsi – bu da Amangəldi 

küçəsinin 30 saylı evində məskunlaşmışdır. ) 

M.Rəsulzadə qəsəbə nümayəndəliyinin işçiləri əlavə etdilər ki, Ədalət 

Seyidov qəsəbə sovetinin sədri işləyən zaman həmin Çingiz Cəfərov gəlib 

bizdən xahiş etdi ki : « Mənə bir arayış verin və orada yazın ki, anam 

qaçqındır və hal-hazırda 211 saylı bağçada qeydiyyatdadır ». Ədalət 

Seyidov onun bu xahişini rədd etdi və ona qətiyyətlə dedi ki, sən tez bir 

zamanda bağçanı boşaltmalısan. 

Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, Çingiz Cəfərov bağçanın otaqlarına 

yığdığı taxta məmulatlarını götürmür. Hətta o, mənimlə söhbətində çox yüksək 

tonda elə bir ifadə işlətdi ki, əgər bu bağça başqa adamlara verilsə, bomba 

qoyub oranı partladacağam. Görünür bu bağçanı ələ keçirmək üçün müəyyən 

adamlar arasında yarış gedir. 

Lakin həmin adamlar nəzərə almırlar ki, 30 min nəfərə yaxın əhalisi olan 

Rəsuladə qəsəbəsinin Xutor və Vorovski hissəsində  bundan başqa Uşaq bağ-

çası yoxdur. Buada yaşayan iş adamları uşaqları özləri ilə iş yerinə aparmalı-

dırlarmı? Belə bir vəziyyət xalq kütləsində iqtidara qarşı ciddi narazılıq yaradır, 

bunun qarşısı təcili alınmalıdır. 
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Bir neçə gün bundan öncə təhsil işçilərinin respublika 

müşavirəsində Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri möhtərəm cənab 

R.Mehdiyev öz çıxışında belə hallara kəskin münasibətini bildirdi və 

qeyd etdi ki, müxtəlif yollarla zəbt olunan bağçalar boşaldılmalı və bağça 

yaşlı uşaqların istifadəsinə verilməlidir. 

Məni maraqlandıran əsas cəhət odur ki, nə üçün uzun bir müddət 

ərzində bu bağça boşaldılmır, nə üçün iqtidara qarşı yönəldilən bu 

hərəkətin qarşısı alınmır? Şəxsi mənafeyi dövlət mənafeyindən üstün 

tutan kimlərdir və belə adamlara kimlər havadarlıq edir? 

Sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı təcili tədbir görəsiniz. 
 

Dərin hörmət və ehtiramla, 

Binəqədi rayonunun 22 saylı 

dairəsi üzrə Milli Məclisin deputatı                          Həsən 

MIRZƏYEV.   

İKİNCİ  ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

       « 05 »  oktyabr 2001 il. 

         014 / 11-226 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

                                                        başçısı cənab H.Hüseynova 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

 

M.Rəsulzadə qəsəbəsinin (Xutorun) sakinləri yazılı şəkildə mənə 

müraciət etmişlər. Onlar yazırlar ki, Xutorda mənzillər balaca, küçələr 

dardır. Hər hansı bir hüzür olanda çadır qurmağa yer tapılmır və onun 

pulunu verməyə imkanımız olmur. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün 

Xutorda bir xeyir-şər yeri ayırmağınızı xahiş edirik. 

Mənim fikrimcə, qəsəbə sakinlərinin müraciəti və tələbi haqlıdır. 

Onlara xeyir-şər yeri tikmək üçün torpaq sahəsi ayırmaq çox vacibdir. 

Hətta müəyyən bir dövlət tədbiri keçirmək istədikdə də Xutorda ona yer 
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tapılmır. Bu həm xeyir-şər yeri olar, həm də müəyyən dövlət tədbirini 

keçirəndə bu yerdən istifadə etmək olar. Nəzərinizə çatdırım ki, Xutorda 

boş sahə vardır.  

Xahiş edirəm ki, qəsəbə sakinlərinə xeyir-şər yeri tikmək üçün 

sahə ayırasınız. 

Müraciət məktuba əlavə olunur. 

 

Hörmətlə,  

 

Milli Məclisin deputatı                                             Həsən 

MIRZƏYEV. 
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İKİNCİ  ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

       «05»  oktyabr 2001 il. 

         014/11-224 

         014/11-226 

 

Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin sədri 

                      cənab Hüseyn Hüseynova 

 

Hörmətli Hüseyn Hüseynov, 

 

M.Rəsulzadə qəsəbəsinin (Xutorun) sakinləri yazılı şəkildə mənə 

müraciət etmişlər. Onlar yazırlar ki, Xutorda mənzillər balaca, küçələr 

dardır. Hər hansı bir hüzür olanda çadır qurmağa yer və onun pulunu 

verməyə imkaımız olmur. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün Xutorda bir 

xeyir-şər yeri ayırmağınızı xahiş edirik. 

Mənim fikrimcə qəsəbə sakinlərinin müraciəti və tələbi haqlıdır və 

onlara xeyir-şər yeri tikmək üçün torpaq sahəsi ayırmaq çox vacibdir. 

Hətta müəyyən bir tədbiri keçirmək istədikdə də Xutorda ona yer 

tapılmır. Bu həm xeyir-şər yeri olar, həm də müəyyən dövlət tədbiri 

keçirəndə də bu yerdən istifadə etmək olar. 

Nəzərinizə çatdırım ki, Xutorda boş sahə vardır. 

Xahiş edirəm ki, qəsəbə sakinləri üçün xeyir-şər yeri tikmək üçün 

sahə ayırasınız. 

Müraciət məktuba əlavə olunur. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                              Həsən 

MIRZƏYEV. 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 05 »    oktyabr  2001 il.                                  

014/11-227 

 

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 

müavini, Azərbaycan Respublikası 

Qaçqınlar Komitəsinin sədri cənab Ə. 

Həsənova 

 

(Məlumat üçün surəti: Sumqayıt ş., 9-cu 

kvl, ev 8, mənzil 32, Məmmədxan 

Nəsirova) 

 

Hörmətli Əli müəllim! 

Sumqayıtda yaşayan qaçqın Nəsirov Məmmədxan yazılı şəkildə 

mənə müraciət etmişdir. O, müraciətində bildirir ki, rabitə işçiləri onun 

qaçqın statusunu nəzərə almır və onun telefonunu kəsiblər. O, hətta 

Sizə də müraciət etmişdir. Mübahisənin kəsilməsi üçün mütəxəssislərin 

və bu işləri yaxşı bilənlərin fikri çox vacibdir. 

Sizdən xahiş edirəm ki, qaçqının haqlı olub-olmadığını 

müəyyənləşdirək işinə kömək göstərəsiniz. 

Qaçqının mənə göndərdiyi sənədlərin hamısını məktubuma əlavə 

edirəm. 

 

 

Dərin hörmət və ehtiramla, 

Milli Məclisin deputatı                           Həsən 

MIRZƏYEV. 
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İKİNCİ  ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

         « 05 »  oktyabr 2001 il. 

            014 / 11-127 
 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.Hüseynova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., Xutor 

qəsəbəsi, 5-ci sıra, ev № 34, Yusifov 

Səməd Məmməd oğluna)  

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 
 

Binəqədi rayonunun M.Rəsulzadə qəsəbəsində (Xutorda) yaşayan 

Yusifov Səməd Məmməd oğlu ərizə ilə mənə müraciət etmişdir. O, 1988-ci il 

hadisələrində Ermənistan Respublikasının Quqark rayonundan qaçqın 

düşərək bu qəsəbədə məskunlaşmışdır. 20 nəfər ailə üzvü 40 kv.m sahəsi 

olan bir mənzildə yaşayır. Səmədin 6 oğlu var. Bunların hamısı evlidir və 

hamısı da bu mənzildə yaşayır. 

Mən bunların ev şəraitinə baxmışam. Dəhşətli bir mənzərədir.Hər 

kiçik otaqda iki ailə yaşayır. Çarpayıların arasına pərdə ( gərdək ) 

çəkiblər. Sanki bu adamlar ibtidai icma dövründə həyat sürürlər. Bu 

vəziyyət uşaqların tərbiyəsinə çox pis təsir edir. 

Bu ailənin mənə təqdim etdiyi şəkilləri ( ailə üzvlərinin, otaqların, 

gərdəklərin foto surətlərini ) də məktuba əlavə edirəm ki, vəziyyətlə 

yaxından tanış olasınız. Ailə başçısı Səməd Yusifov  Sizdən qabaqkı icra 

başçılarına dəfələrlə müraciət etsə də heç bir müsbət nəticə hasil 

olmamışdır. 

Ev tikmək üçün bu ailəyə torpaq sahəsi ayırmaq zəruridir. 

Sizdən xahiş edirəm ki, bu ailəyə kömək edəsiniz. 

Qoşma: 1 vərəqə ərizə və 3 şəkil. 
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Hörmətlə, 

 

Milli Məclisin deputatı                                                  Həsən 

Mirzəyev. 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 05 »    oktyabr  2001 il.                                  

014/11-225 

014/11-227 

 

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 

müavini, Azərbaycan Respublikası 

Qaçqınlar Komitəsinin sədri cənab 

Ə.Həsənova 

 

( Məlumat üçün surəti: Sumqayıt ş., 9-cu 

kvl, ev 8, mənzil 32, Məmmədxan 

Nəsirova) 

 

Hörmətli Əli müəllim! 

Sumqayıtda yaşayan qaçqın Nəsirov Məmmədxan yazılı şəkildə 

mənə müraciət etmişdir. O, müraciətində bildirir ki, rabitə işçiləri onun 

qaçqın statusunu nəzərə almır və onun telefonunu kəsiblər. O, hətta 

Sizə də müraciət etmişdir. Mübahisənin kəsilməsi üçün mütəxəssislərin 

və bu işləri yaxşı bilənlərin fikri çox vacibdir. 

Sizdən xahiş edirəm ki, qaçqının haqlı olub-olmadığını 

müəyyənləşdirmək işinə kömək göstərəsiniz. 

Qaçqının mənə göndərdiyi sənədlərin hamısını məktubuma əlavə 

edirəm. 
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Dərin hörmət və ehtiramla, 

Milli Məclisin deputatı                           Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 16 »    noyabr  2001 il.                                  

014/11-267 

014/11-267 

 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı   cənab  H.B. Hüseynova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., Xutor 

qəsəbəsi, Birinci şimal şitilliyi, 6/6 

ünvanında yaşayan Allahyarov İbad 

Murad oğluna) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

Xutor qəsəbəsi, Birinci şimal şitilliyi, 6/6 ünvanında yaşayan 

Allahyarov İbad Murad oğlu Milli Məclisə mənim ünvanıma ərizə ilə 

müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, o, 9 nəfərdən ibarət böyük bir 

ailənin başçısıdır, ailəsində 4 ali savadlı övladı var, heç birisi işləmir. 

Dərdini demək üçün bir ildir ki, Sizin qəbulunuza düşə bilmir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılmaq üçün Sizə göndərir, İbad 

Allahyarovu qəbul edib ona köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: ərizə 1 vərəqdə. 

 

Hörmətlə,                                Həsən MIRZƏYEV. 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 14 »    yanvar  2002il.  

014/11-61 

014/11-62 

 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

cənab H.Abutalıbova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., 9-cu mikro-

rayon, Mir Cəlal küçəsi, ev 103-ün sakin-

lərinə) 

 

Hörmətli Hacıbala müəllim! 

 

Seçicilərim olan 9-cu mikrorayon, Mir Cəlal küçəsi, ev 103-ün 

sakinləri Milli Məclisə mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişlər. 

Ərizədə bildirilir ki, binanın birinci mərtəbəsində «Zeytun» şadlıq evi 

yaradılıb və binanın istilik borularını kəsib atıblar. «Zeytun» şadlıq evinin 

müdirinə dəfələrlə müraciət olunsa da bir nəticə yoxdur. Bu binada 

yaşayan 160 ailə istilik sisteminin yararsız hala düşməsindən əziyyət 

çəkir. Binəqədi rayonunun İstilik İdarəsinin işçiləri ilə telefon danışığım 

oldu (68-98-12), istilik borularının kəsilib atıldığını təsdiq etdilər və istilik 

borularının bərpasına onların imkanlarının çatmadığını bildirdilər. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılıb tədbir görülməsi üçün Sizə 

göndərirəm. 

Nəticəsi barədə Milli Məclisə və ərizəçilərə məlumat verilməsini 

xahiş edirəm. 

Qoşma: 17 nəfərin imzası ilə ərizə 1 vərəqdə. 
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Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                                       Həsən 

MIRZƏYEV                                 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 14 »    yanvar  2002il.   

014/11-03 

014/11-04 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.B.Hüseynova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., Xutor qəsə-

bəsi, E.Babayev küçəsi, ev 32 ünvanında 

yaşayan E.Əliyevə) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

 

Xutor qəsəbəsi, ev 32 ünvanında yaşayan Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyasında dosent vəzifəsində işləyən E.Əliyev Milli Məclisə 

mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, onun 

ailəsi böyükdür, ailədə işləyən isə tək özüdür. Oğlu N.Əliyev 1997-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini əla qiymətlərlə bitirib, ali təhsil 

alıb, hərbi xidməti də keçib qurtarıb, lakin 3 ildir ki, işsizdir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm və 

N.Əliyevin işlə təmin olunmasına imkanlarınız daxilində köməklik 

göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: ərizə 1 vərəqdə. 

 

Hörmətlə,  

Milli Məclisin deputatı                            Həsən 

MIRZƏYEV               
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 16 »    aprel  2002il.                                  

014/11-88 

014/11-89 

014/11-90 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.Hüseynova 

 

Surəti: Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 

naziri cənab Ə.Nağıyevə 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

Rəsulzadə qəsəbəsi, C.Cabbarlı küçəsi, 

ev № 18, Pənahov Azər Həsən oğluna) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, C.Cabbarlı küçəsi, ev № 

18-də yaşayan I qrup Qarabağ Müharibəsi əlili Pənahov Azər Həsən 

oğlu mənə ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, onun 

yaşamağa yeri yoxdur, müvəqqəti olaraq qohumunun həyətində 

yaşamaq üçün yararsız olan şəraitsiz bir tikilidə məskunlaşıb. 

Pənahov Azər Həsən oğlunun I qrup Qarabağ Müharibəsi əlili 

olduğunu və ailə vəziyyətini nəzərə alıb onun mənzillə təmin 

olunmasına köməkdarlıq etməyinizi xahiş edirəm. 
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Ərizəni baxılması üçün Sizə göndərir və nəticəsi barədə ərizəçiyə 

və mənə məlumat verilməsini rica edirəm. 

Qoşma: ərizə 1 vərəqdə. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                       Həsən MIRZƏYEV 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 16 »    aprel  2002il.                                  

014/11-91 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

naziri cənab M.Mərdanova 

 

Hörmətli Misir müəllim! 

Xocalı soyqırımından təsadüfən sağ qalmış sakinlərdən 158 

nəfərin imzası ilə Milli Məclisə mənim ünvanıma müraciət 

ünvanlanmışdır. Bu müraciəti aidiyyatı üzrə Sizə göndərirəm. 

Müraciətdə yazılanları araşdırıb Nəbiyev Əli İbad oğluna cavab 

verməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 9 vərəq. 

 

 

Hörmətlə,                                Həsən MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 02 »     may  2002il.      

014/11-107 

014/11-108 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H. Hüseynova 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi r-nu, 6-cı m/r, 

İ.Cümşüdov küçəsi, ev 15, mənzil 98, 

Xəlilova Sücayət Həmid qızına) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

Binəqədi rayonundan vətəndaş Xəlilova Sücayət Həmid qızı Milli 

Məclisə mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, 

o, ali təhsillidir, neft kimyası ixtisası üzrə aspiranturanı bitirib, ailə 

vəziyyətinə görə elmi yaradıcılığını davam etdirə bilməyibdir. Hal-

hazırda işləmək istəyir, lakin heç bir iş tapa bilmir və ahıl yaşlarında olan 

valideynlərinin himayəsində yaşayır. 

Ərizəni aidiyyəti üzrə Sizə göndərirəm və Sücayət Xəlilovanın 

münasib işlə təmin olunmasına köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Nəticəsi barədə mənə və ərizəçiyə məlumat verməyinizi rica 

edirəm. 

Qoşma: ərizə 1 vərəq. 

 

Hörmətlə,                                Həsən MIRZƏYEV     
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 15 »     may  2002il.  

014/11-125 

014/11-126 

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 

nazirinin birinci müavini cənab 

S.Kərimova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., Binəqədi r-

nu, Rəsulzadə qəsəbəsi, L.Şmidt küçəsi, 

ev № 9, Beydulla Həbibova) 

 

Hörmətli Sərdar müəllim! 

 

Binəqədi rayonundan vətəndaş Həbibov Beydulla mənim 

ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, o, I qrup əlildir, 

ailə vəziyyəti ağırdır, özünün və xəstə qızının müalicə olunmasına maddi 

vəziyyəti imkan vermir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. 

İmkan daxilində və qanun çərçivəsində Beydulla Həbibova 

köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: ərizə 1 vərəqdə. 

 

Hörmətlə,  

Milli Məclisin deputatı                           prof. Həsən 

MIRZƏYEV                            
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 30 »    oktyabr  2002il.                                  

014/11-186 

014/11-187 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.Hüseynova 

 

(Məlumat üçün surəti: Xutor qəsəbəsi, 

Birinci sıra, ev № 109, şəhid atası 

Həsənov Nəcəf Bəkir oğluna) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

 

Şəhid atası Həsənov Nəcəf Bəkir oğlu Milli Məclisə mənim 

ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə göstərilir ki, onun oğlu 

Həsənov Binnət torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə 

qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

Nəcəf Həsənovun 10 nəfərdən ibarət olan ailəsinin yaşayış 

vəziyyəti ağır olduğuna görə məskunlaşdığı rayonun ərazisində torpaq 

sahəsinin ayrılmasını istəyir. Bu barədə Binəqədi rayon İcra 

Hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etdiyini bildirir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Nəticəsi 

barədə ərizəçiyə məlumat verilməsini xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə,                                       Həsən MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 01 »    noyabr  2002il. 

014/11-188 

014/11-189 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.Hüseynova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., Binəqədi 

rayonu, 9-cu mk/r, Mir Cəlal küçəsi, ev № 

127, mənzil № 63, Paşayev Məmmədəli 

İsmayıl oğluna) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

 

Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsi, 127, 145, 103 saylı binaların 

sakinləri adından seçicim Paşayev Məmmədəli İsmayıl oğlu Milli Məclisə 

mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə göstərilir ki, adları 

çəkilən binaların qarşısında 80-ci illərdə inşa olunmuş istirahət 

meydançası indi dağılmaqdadır (daha doğrusu dağıdılmaqdadır), onun 

abadlaşdırılmasına ciddi ehtiyac vardır. Bu barədə sakinlərin dəfələrlə 

əlaqədar təşkilatlara müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir tədbir 

görülməyibdir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması və tədbir görülməsi üçün Sizə 

göndərirəm. 

Nəticəsi barədə Milli Məclisə və ərizəçilərə məlumat verilməsini 

xahiş edirəm. 
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Qoşma: 3 vərəq. 

 

Hörmətlə,                                  Həsən MIRZƏYEV                                   

 

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 01 »    aprel  2003il.  

014/11-43 

014/11-44 

 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

cənab Ə.Həsənova 

 

Hörmətli Əli müəllim! 

 

Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün hal-hazırda Bakı şəhəri, 

M.Rəsulzadə qəsəbəsi, 1285-ci keçiddə yerləşən HGMXİ-nin 

yataqxanasında məskunlaşmiş Abdullayev Həbib Məhəmməd oğlu Milli 

Məclisə ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, onun ailəsi 1996-

cı ildən bu ünvanda, Su anbarının üstünə qoyulmuş dəmir-maşın 

qarajda məskunlaşmışdır. İnsan yaşayışı üçün minimum kommunal 

şəraiti olmayan bu yerdə xəstə qocalar və körpə uşaqlar əlacsız qalaraq 

yaşayırlar. 

Mən bir millət vəkili kimi həmin yerdə olmuşam və bu ailənin 

dözülməz şəraitdə yaşadığının şahidiyəm. 

Ərizəni baxılması üçün Sizə göndərirəm və Həbib Abdullayevin 

ailəsinin bu cür dözülməz şəraitdə yaşadıqlarını nəzərə alaraq köməklik 

göstərməyinizi xahiş edirəm. 
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Qoşma: 2 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                      prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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 576 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 13 »      may   2003 il.  

014/11-60 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.Hüseynova 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

 

Binəqədi rayonundan vətəndaş Sevil Əsgərova Milli Məclisə 

mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, 5 ildir 

onun evi dağılıb, imkansızlıqdan kirayədə qalır, işləmir, pensiyaçıdır. 

S.Əsgərova yazır ki, o, ailə başçısıdır, həyat yoldaşı 17 ildir vəfat edib, 

oğlu xəstədir, maddi köməklik göstərilməsinə ehtiyacı vardır. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Ailə 

vəziyyətinin ağırlığını nəzərə alıb, Sevil Əsgərovaya imkan daxilində 

köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                               Həsən 

MIRZƏYEV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 577 



 578 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 23 »     may  2003il. 

014/11-68 

014/11-69 

 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

cənab Ə.Həsənova 

 

Hörmətli Əli müəllim! 

 

Dərələyəz mahalının Köçbək kəndindən qaçqın düşmüş Kamalova 

Məhluqə Şahmar qızı Milli Məclisə mənim adıma ərizə ilə müraciət 

etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, o, 1988-ci ildə Dərələyəzdən Şuşa 

rayonunun Malıbəyli kəndinə pənah gətirmiş, sonra isə Zaqulba 

sanatoriyasında, hazırda isə  Mərdəkanda müvəqqəti məskunlaşmışdır. 

Məhluqə Kamalova qaçqınlar üçün tikilmiş evlə təmin olunmaq üçün 

sənədlərini 1 il bundan əvvəl Qaçqınlar Komitəsinin işçilərinə təqdim 

etmiş, lakin tələb olunan sənədlərin olmadığını bəhanə edərək (20 may 

2003-cü il tarixdə ona bildirilib) ona ev verilməyibdir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Məhluqə 

Kamalovanın qaçqın, tənha qadın, II dərəcəli Qarabağ əlili olduğunu 

nəzərə alaraq onun evlə təmin olunmasına köməklik göstərməyinizi və 

nəticəsi barədə Milli Məclisə məlumat verilməsini xahiş edirəm. 

Qoşma: 3 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                      prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 07 »    iyun  2003il. 

014/11-98 

014/11-99 

 

Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

cənab İ.Ə.Mehdiyevə 

 

(Məlumat üçün surəti: Xətai rayonu, 

B.Süleymanov küçəsi, ev 63 q, 

Məmmədov Abdulla Şirin oğluna) 

 

Hörmətli İbrahim müəllim! 

  

Vətəndaş Məmmədov Abdulla Şirin oğlu Milli Məclisə mənim 

ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, məlum 

hadisələrə görə 1988-ci ildə Ermənistandan qaçqın düşmüş, birgə 

yaşayan 15 nəfərlik ailə üzvü yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün 1997-

ci ildə fərdi mənzil tikintisinə başlamış, ailənin maddi vəziyyəti ağır 

olduğuna görə tikinti yarımçıq qalmışdır. 

Ailənin qaçqın olduğunu, ailədə 1941-45-ci il müharibə 

iştirakçısının 101 yaşlı arvadının yaşadığını və maddi şəraitin çətinliyini 

nəzərə alaraq ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Bu 

çoxuşaqlı böyük ailəyə köməklik göstərməyinizi və nəticəsi barədə 

ərizəçiyə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 



 581 

 

 

 



 582 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 07 »    iyun  2003il.   

014/11-96 

014/11-97 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

naziri professor M.Mərdanova 

 

( Məlumat üçün surəti: Biləcəri qəsəbəsi, 

5035-ci məhəllə, Y.Hüseynov küçəsi, ev 

2, mənzil 67, Səmayə Vəkilovaya) 

 

Hörmətli Misir müəllim! 

 

Biləcəri qəsəbəsi 284 №-li məktəbin nəzdində yerləşən Şuşa 3 

saylı orta məktəbin rus dili müəllimi Vəkilova Səmayə İsmayıl qızı Milli 

Məclisə mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, 

o, əvvəllər rus dili müəllimi olmuş, 2002-ci ildə Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı ixtisası üzrə tam yenidənhazırlanma kursunu bitirmişdir. 

Məktəblərdə rus dili dərslərinin saatı azaldığına görə,əlavə olaraq bu 

fənlərdən də dərs demək istəyir. 

Ərizəni aidiyyəti üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. 

Məcburi köçkünlüyünü nəzərə alıb müəllimə Səmayə Vəkilovaya 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatından dərs saatlarının verilməsinə 

köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 07 »    iyun  2003 il. 

014/11-95 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.Hüseynova 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

 

M.Rəsulzadə qəsəbəsinin sakinləri Milli Məclisə mənim ünvanıma 

72 nəfərin imzaladığı ərizə ilə müraciət etmişlər. Ərizədə bildirilir ki, 

əhalinin qaz və su ilə təchiz olunması yarıtmaz vəziyyətdədir. 

Şikayətçilərdən müharibə veteranı, şəhid ailəsi, əlil, məcburi köçkün və 

qaçqın ailələri mənə deputat olduğum üçün müraciət edirlər və məndən 

kömək gözləyirlər. 

Qəsəbə sakinlərinin su və qaz ilə təmin olunmadıqları barədə 

haqlı narazılıqları nəzərə alıb təcili tədbir görəcəyinizə inanıram və 72 

nəfərin imzaladığı ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. 

Nəticəsi barədə ərizəçilərə və Milli Məclisə məlumat verməyinizi 

xahiş edirəm. 

Qoşma: 3 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 

 

 



 584 

 

 

 

 

 



 585 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 20 »    iyun  2003il. 

014/11-104 

014/11-105 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı cənab H.Hüseynova 

 

(Məlumat üçün surəti: M.Rəsulzadə 

qəsəbəsi, C.Cabbarlı küçəsi, ev 54 a, 

Kərimov İsa Ramiz oğluna) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

 

M.Rəsulzadə qəsəbəsindən seçicim Kərimov İsa Ramiz oğlu Milli 

Məclisə mənim üvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, 

o, 1966-cı ildə tikilmiş, hazırda yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşmüş 

evini söküb yerində ev tikmək istəyir. Evin sənədləri və çertyoju da 

ərizəyə əlavə olunubdur. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. 

Kərimov İsa Ramiz oğlunun yaşayış üçün yararsız hala düşmüş 

evinin yerində yenidən ev tikməsi üçün icazə verməyiniz xahiş olunur. 

Qoşma: 8 vərəq. 

 

Hörmətlə, Milli Məclisin deputatı       prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 30 »     iyun   2003il. 

014/11-122 

014/11-124 

 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

cənab Ə. Həsənova 

 

Hörmətli Əli müəllim! 

 

Ermənistanın Krasnoselski rayonunun Gölkəndindən qaçqın 

düşmüş, hazırda Nəsimi rayonunda yaşayan Zəlihə Qurbanova Milli 

Məclisə mənim adıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, 

onun ailəsi Ermənistandan qaçqın düşüb məskunlaşan vaxtlarda 

Z.Qurbanova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin tələbəsi 

olduğundan Bakıda yataqxanada qeydiyyatda olmuş və ali məktəbi 

bitirdikdən sonra yataqxanadan qeydiyyatdan çıxarılmışdır. Hal-hazırda 

ailəlidir, lakin həyat yoldaşının yaşadığı ünvanda qeydiyyatda olanların 

sayı çoxdur, ona görə də Z.Qurbanova 2 övladı ilə birlikdə heç bir yerdə 

qeydiyyata düşə bilməmişdir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Qaçqın və 2 

uşaq anası Z.Qurbanovanın qeydiyyat məsələsinin araşdırılmasına və 

onun məskunlaşmasına köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə,  

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 

 



 588 

 

 



 589 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 10 »     fevral  2004il. 

014/11-37 

014/11-38 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

əhalinin sosial müdafiəsi naziri cənab 

Ə.Nağıyevə 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

Xutor qəsəbəsi, 8-ci sıra, mənzil 7, 

Cəfərov İmran Eynulla oğluna) 

 

Hörmətli Əli müəllim, 

 

Binəqədi rayonundan Cəfərov İmran Eynulla oğlu Milli Məclisə 

mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, 

o,Ermənistandan qaçqın düşmüş I qrup əlildir, yaşadığı mənzil 

həddindən artıq darısqaldır. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə Sizə göndərirəm. Cəfərov İmran Eynulla 

oğlunun mənzil növbəsində olduğunu və yaşadığı mənzil şəraitinin 

ağırlığını nəzərə alıb onun mənzillə təmin olunmasına köməklik 

göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 3 vərəq. 

 

Hörmətlə,                                  Həsən MIRZƏYEV                                  
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 02 »     mart  2004il. 

014/11-45 

014/11-46 

 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Nəqliyyat 

Departamentinin Sədri cənab 

N.Y.Əsgərova 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

Rəsulzadə qəsəbəsi, Musabəyov küçəsi, 

3222-ci məhəllə, 18 saylı, 9 mərtəbəli, 71 

mənzilli evin sakinlərinə, MTK sədri 

İ.M.Xəlilova) 

 

 

Hörmətli Nazim müəllim! 

 

Binəqədi rayonundan Musabəyov küçəsi, 18 saylı binada yaşayan 

seçicilər Milli Məclisə mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişlər. 

Ərizədə bildirilir ki, bu bina magistral yoldan aralı yerləşdiyinə görə 

sakinlər nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə bilmir, Bakı şəhərində 

marşrut bolluğu olduğu halda, onlar iş yerlərinə və təhsil müəssisələrinə 

gedib-gəlməkdə çox çətinlik çəkirlər. Binanın sakinləri bəzi təkliflərlə 

nəqliyyat departamentinə dəfələrlə müraciət ediblər və bir nəticəsi 

olmayıb. Bu isə onların ciddi narahatçılığına səbəb olubdur.  
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Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Nəticəsi 

barədə mənə və ərizəçilərə məlumat verilməsini xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                           prof. Həsən 

MIRZƏYEV                                  

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 07 »    may  2004il. 

014/11-64 

014/11-65 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Fidumə xanım Hüseynovaya 

 

(Məlumat üçün surəti: Xutor qəsəbəsi, 

sıra 1, mənzil 10, Cəfərov İdris Bəşir 

oğluna) 

 

Hörmətli Fidumə xanım, 

 

Binəqədi rayonu, Xutor qəsəbəsindən seçici Cəfərov İdris Bəşir 

oğlu Milli Məclisə mənim adıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə 

bildirilir ki, 1988-ci ildə Xutor qəsəbəsi, sıra 2, ev № 20 ünvanında bir 

otaq almış və indiyə qədər bu evdə oğlu yaşayır. Ermənistandan qaçqın 

düşmüş İdris Cəfərov oğlunun həmin ünvanda qeydiyyata alınmasında 

maneələrlə üzləşibdir. 
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Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Nəticəsi 

barədə mənə və ərizəçiyə məlumat verilməsini xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                           prof. Həsən 

MIRZƏYEV        
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 07 »    may  2004il.                                  

014/11-66 

014/11-67  

   

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 

naziri general R.Usubova 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

A.Gəraybəyli küçəsi, ev 31 «A», mənzil 

29, Orucova Kamilə Süleyman qızına) 

 

 

Hörmətli cənab General, 

Binəqədi rayonundan seçici Orucova Kamilə Süleyman qızı Milli 

Məclisə mənim adıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, 

onun oğlu Orucov Emil 2002-ci ildə Moskva şəhərində Polis 

Akademiyasına təhsil almaq üçün göndərilmişdir. Təhsil ödənişlidir, 

ailənin təhsil haqqını ödəməyə imkanı yoxdur və Emil Orucovun təhsilini 

davam etməsi üçün maddi yardıma ehtiyacı vardır. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə Sizə göndərirəm. Nəticəsi barədə mənə və 

ərizəçiyə məlumat verilməsini xahiş edirəm. 

Qoşma: 4 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 02 »    sentyabr  2004il. 

014/11-88 

 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev cənablarına 

 

Çox hörmətli İlham Heydər oğlu! 

Xalqımızın ümummilli lideri möhtərəm Heydər Əliyev cənabları 

respublikamıza rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ziyalılarımızın qayğısına 

qalmış, onların ləyaqətlə yaşaması və fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür 

tədbirlər görmüşdür. Ölkəmizin müstəqillik qazandıqdan sonra yaranmış 

obyektiv iqtisadi çətinliklər dövründə də bu xeyirxah işlər daim böyük 

öndərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Son illər respublikamızın mədəni-

siyasi həyatında xüsusi xidmətləri olan insanlara Prezident təqaüdünün 

verilməsi xalqımız tərəfindən razılıqla qarşılanmışdır. 

Möhtərəm Prezident! 

Belə qayğıya ehtiyacı olan ziyalılarımızdan biri də şair Bəhmən 

Kalış oğlu Abbasovdur (Bəhmən Vətənoğlu). Bəhmən Vətənoğlu 1932-

ci ildə Kəlbəcər rayonunun Seyidlər kəndində anadan olmuşdur. Ali 

təhsilli müəllim olmaqla, 1965-ci ildə pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 1967-

ci ildən Kəlbəcərin işğalına qədər Seyidlər kənd orta məktəbinin 

direktoru işləmiş, hazırda isə Kəlbəcər rayon təhsil şöbəsində fəaliyyət 

göstərir. 

Bəhmən Vətənoğlu orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə şer yazmağa 

başlamışdır. Şerləri ictimai quruluşa və zamana qarşı olduğundan uzun 

illər çap olunmamışdır. Lakin xalq tərəfindən sevilmiş, toy məclislərində 
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və şənliklərdə sevilə-sevilə oxunmuşdur. Bu gün də onun şerlərinə 

bəstələnmiş çoxsaylı mahnılar bütün şənliklərin yaraşığı olmaqla xalqımız 

tərəfindən böyük məhəbbətlə qarşılanır. «Haqqa qardaş yaranmışam» 

adlı ilk kitabı 1985-ci ildə çap olunmuşdur. Sovetlər birliyi dağılandan 

sonra şairin  «Allahsız dünya», «Vətən bizi bağışlamaz», «Qaldı 

ürəyimdə dağı dağların», «Bir ömrün bir ili», «Nə yaman aldatdın 

Bəhməni dünya», «İnsana yazığım gəlir» və s. kitabları çap 

olunmuşdur. Bəhmən Vətənoğlu haqqında müxtəlif qəzet və jurnallarda 

yüzlərlə dəyərli və ciddi yazılar çap edilmişdir. Onun yaradıcılığı 

haqqında monoqrafiya çap olunmuş, araşdırmalar aparılmış və elmi işlər 

müdafiə edilmişdir. 

Çox hörmətli Prezident! 

Bəhmən Vətənoğlu rəsmən xalq şairi adını almasa da, xalqın 

sevimli şairidir və sağlığında klassikə çevrilmiş nadir sənətkarlardandır. 

Cəsarətlə demək olar ki, Bəhmən Vətənoğlu türk dünyasının tanınan 

şairidir. Şairin «Haqqa qardaş» kitabı İran İslam Respublikasında da çap 

olunmuşdur. 

Möhtərəm Prezident! 

Bu gün Siz ulu öndərimiz Heydər Əliyev irsini cəsarətlə davam 

etdirirsiniz. Xalqımız Sizin gördüyünüz böyük işləri ürəkdən dəstəkləyir. 

Məlumat üçün Sizə bildiririk ki, xalqımızın böyük sənətkarı, 72 yaşlı qaçqın 

şair Bəhmən Vətənoğlu keçid dövrünün yaratdığı iqtisadi çətinliklərdən 

əziyyət çəkir. Xalqımızın qabaqcıl ziyalılarının qayğıkeşi olmanızı bilərək 

böyük ümüdlə Sizdən xahiş edirik ki, Bəhmən Vətənoğluna da Prezident 

təqaüdü verəsiniz. Bu xeyirxah işlə Siz şair Bəhmən Vətənoğlunu və onun 

şerlərinin vurğusu olan çoxminli oxucuları, şersevərləri və bütün 

Azərbaycan xalqını sevindirmiş olarsınız. 

Məktubu şair Bəhmən Vətənoğlunun 19 oktyabr 2003-cü ildə Sizin 

prezident seçilməniz münasibəti ilə Gəncədə yazdığı və 4 dekabr 2003-

cü ildə «İki sahil» qəzetində çap olunan şerinin bir parçası ilə qurtarırıq: 

 

Yetirək bu Müjdəni, Kəndlərə..., Şəhərlərə, 
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Apar, apar bizləri Günəşli səhərlərə. 

Kamalınla yetişək Zəfərdən, Zəfərlərə. 

Qüdrətli Vətənimin, Vətənə Sərdar oğlu, 

Haqq oğlu, Heydər oğlu. 

Atası Heydər kimi, 

Xalqın Müzəffər oğlu! 

 

Dərin hörmət və ehtiramla, 

Milli Məclisin deputatları                                  Həsən 

MIRZƏYEV 

Zəlimxan YAQUB 

Şahlar ƏSGƏROV 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 03 »    sentyabr  2004il. 

014/11-96 

014/11-97 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Fidumə xanım Hüseynovaya 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 7-

ci mikrorayon, İ.Hacıyev küçəsi, Alıyeva 

Elba Mansur qızına) 

 

Hörmətli Fidumə  xanım, 

Binəqədi rayonundan müəllimə Alıyeva Elba Mansur qızı Milli 

Məclisə mənim adıma 816 №-li, 27.08.2004-cü il tarixli ərizə ilə 

müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, ailəsinin maddi vəziyyəti ağır 

olduğuna görə yaşadığı evi satmış və Binəqədi bələdiyyəsinin qərarı ilə 
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torpaq sahəsi almışdır. Lakin E.Alıyevanın bu torpaq sahəsində tikdirdiyi 

evdə yaşamasına imkan verilmir, evinin sökdürülməsi ilə qorxudulur. 

Ailəsinin acınacaqlı vəziyyətini nəzərə alıb qaldırılan məsələnin 

araşdırılması və həll edilməsi üçün ərizəni Sizə göndərirəm. 

Nəticəsi barədə mənə və ərizəçiyə məlumat verilməsini xahiş 

edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                           prof. Həsən 

MIRZƏYEV 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 22 »    noyabr  2004il. 

014/11-135 

014/11-136 

 

Binəqədi rayonu Rəsulzadə 

qəsəbəsinin bələdiyyə sədri cənab 

M.Əliyevə 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

Rəsulzadə qəsəbəsi, 1-ci döngə, 6-cı 

sıra, ev 6, Cabbarlı Hatəm Qulu oğluna) 
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Hörmətli Məcnun müəllim! 

1988-ci ildə Ermənistandan qaçqın düşmüş, hal-hazırda Binəqədi 

rayonunda məskunlaşan Cabbarlı Hatəm Qulu oğlu Milli Məclisə mənim 

adıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, o, 1991-1993-cü 

illərdə cəbhə bölgələrində hərbi xidmətdə olmuşdur və Qarabağ 

müharibəsi veteranıdır. Cabbarlı Hatəm 1999-cu ildən Binəqədi rayon 

icra hakimiyyətində torpaq sahəsi almaq üçün növbəyə yazılıb, lakin bu 

günə kimi müsbət cavab almayıbdır. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Nəticəsi 

barədə mənə və ərizəçiyə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 5 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                               prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 22 »    noyabr  2004il. 

014/11-137 

014/11-138 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Fidumə xanım Hüseynovaya 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

Rəsulzadə qəsəbəsi, 1-ci döngə, 6-cı 

sıra, ev 6, Cabbarlı Hatəm Qulu oğluna) 

 

Hörmətli Fidumə xanım, 

1988-ci ildə Ermənistandan qaçqın düşmüş, hal-hazırda Binəqədi 

rayonunda məskunlaşan Cabbarlı Hatəm Qulu oğlu Milli Məclisə mənim 

adıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, o, 1992-1993-cü 

illərdə cəbhə bölgələrində hərbi xidmətdə olmuşdur və Qarabağ 

müharibəsi veteranıdır. Cabbarlı Hatəm 1999-cu ildən Binəqədi rayon 

icra hakimiyyətində torpaq sahəsi almaq üçün növbəyə yazılıb, lakin bu 

günə kimi müsbət cavab almayıbdır. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. Nəticəsi 

barədə mənə və ərizəçiyə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 5 vərəq. 

 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                     prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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 601 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 22 »    noyabr  2004il. 

014/11-139 

014/11-140 

 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

cənab H.Abutalıbova 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

Rəsulzadə qəsəbəsi, Musabəyov küçəsi, 

3222-ci məhəllə, 18 saylı, 9 mərtəbəli, 71 

mənzilli evin sakinlərinə, MTK sədri 

İ.M.Xəlilova) 

 

Hörmətli Hacıbala müəllim! 

Binəqədi rayonundan Musabəyov küçəsi, 18 saylı binada yaşayan 

seçicilər Milli Məclisə mənim ünvanıma təkrar olaraq ərizə ilə müraciət 

etmişlər. Ərizələrdə bildirilir ki, bu bina magistral yoldan aralı 

yerləşdiyinə görə sakinlər nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə bilmir, 

Bakı şəhərində marşrut bolluğu olduğu halda, onlar iş yerlərinə və təhsil 

müəssisələrinə gedib-gəlməkdə çox çətinlik çəkirlər. Binanın sakinləri 

bəzi təkliflərlə nəqliyyat departamentinə dəfələrlə müraciət ediblər və 

bir nəticəsi olmayıb. Bu isə onların ciddi narahatçılığına səbəb olubdur. 

Birinci ərizəni 02 mart 2004-cü il tarixdə 014/11-45 №-li məktubla 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Nəqliyyat Departamentinin sədri cənab 

N.Y.Əsgərova göndərmişəm. Lakin bir nəticəsi olmayıbdır. 

Eyni məzmunda ikinci ərizəni isə aidiyyatı üzrə baxılması üçün 

Sizə göndərirəm. 

Nəticəsi barədə mənə və ərizəçiyə məlumat verilməsini xahiş 

edirəm. 
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Qoşma: 3 vərəq.  

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 23 »    dekabr  2004il. 

014/11-149 

014/11-150 

 

Binəqədi Rayon Təhsil Şöbəsinin 

müdiri cənab H.Əsgərova 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

S.Bəhlulzadə küçəsi, I keçid, ev 131, 

Nağıyev Əziz Abbas oğluna) 

 

Hörmətli Hüseyn müəllim! 

Binəqədi rayonundan seçici, şəhid atası Nağıyev Əziz Abbas oğlu 

Milli Məclisə mənim ünvanıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə 

bildirilir ki, onun ailəsində 4 nəfər ali təhsilli var, lakin heç biri işləmir. 

Qızı Nağıyeva Zəminə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin «İbtidai 

təhsilin pedaqogikası və metodikası» fakültəsini bitirib, işlə təmin 

olunmaq üçün Sizə də müraciət edibdir, lakin hələ də işsizdir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. 

Bu ailənin şəhid olduğunu nəzərə alaraq, Nağıyeva Zəminə Əziz 

qızının ixtisasına uyğun münasib işlə təmin olunmasına köməklik 

göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Nəticəsi barədə mənə və ərizəçiyə məlumat verilməsini rica 

edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                              prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 27 »    yanvar  2005il. 

014/11-22 

014/11-23 

 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Fidumə xanım Hüseynovaya 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi r-nu, 

Azadlıq prospekti, ev 156, Tənzilə 

Sərdarovaya) 

 

Hörmətli Fidumə xanım, 

Binəqədi rayonundan seçici Tənzilə Sərdarova Milli Məclisə 

mənim adıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, o, atasız iki 

uşaq böyüdür, bir oğlu hərbi xidmətdədir, ikinci övladı xəstədir və 

işləmədiyinə görə də maddi vəziyyəti çox çətindir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. T. 

Sərdarovanın ailə vəziyyətini nəzərə alıb, onun münasib bir işlə təmin 

olunmasına köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə,  

Milli Məclisin deputatı                         prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 16 »    mart  2005il. 

014/11-51 

014/11-52 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

naziri professor  M. Mərdanova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., Binəqədi 

rayonu, 272 saylı körpələr evi-uşaq 

bağçasının müdiri Ş.Əliyevaya) 

 

Hörmətli Misir müəllim, 

Binəqədi rayonu 272 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının müdiri 

Ş.Əliyeva tərəfindən Milli Məclisə mənim adıma ərizə daxil olmuşdur. 

Ərizədə bildirilir ki, onun rəhbərlik etdiyi uşaq bağçasının əsaslı təmirə 

böyük ehtiyacı vardır. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm və imkan 

daxilində bu bağçanın təmir olunmasına köməklik göstərməyinizi xahiş 

edirəm. 

Qoşma: 1 vərəq. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                      prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 05 »    aprel  2005il. 

014/11-55 

014/11-56 

 

Binəqədi rayonu Rəsulzadə 

qəsəbəsinin Bələdiyyə sədri cənab 

M.Əliyevə 

 

(Məlumat üçün surəti: Binəqədi rayonu, 

Rəsulzadə qəsəbəsi, Xutor sahəsi 13, ev 

22-də yaşayan Ələkbərov İbrahim Dadaş 

oğluna) 

 

 

Hörmətli Məcnun müəllim! 

1988-ci ildə Ermənistandan qaçqın düşmüş, hal-hazırda Binəqədi 

rayonunda məskunlaşan Ələkbərov İbrahim Dadaş oğlu Milli Məclisə 

mənim adıma ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, onun ailəsi 

1991-ci ildən bu günə kimi 3 azyaşlı uşaqları ilə kirayədə yaşayır. Ev 

tikmək üçün torpaq sahəsi də yoxdur. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. İbrahim 

Ələkbərovun evi olmadığını nəzərə alıb, ona ev tikmək üçün torpaq 

sahəsi verilməsinə köməklik göstərməyinizi, nəticəsi barədə mənə və 

ərizəçiyə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 2 vərəq. 

 

Hörmətlə, 
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Milli Məclisin deputatı                           prof. Həsən 

MIRZƏYEV 

 

 

 

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 22 »    aprel  2005il. 

014/11-64 

014/11-65 

 

 

Bakı Şəhər Baş Maliyyə İdarəsinin 

müdiri cənab E.Əliyevə 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı şəhəri, 

T.İsmayılov adına Uşaq-Gənclər 

Yaradıcılıq Sarayının direktoru 

B.İ.Ramazanovaya) 

 

Hörmətli Elçin müəllim! 

T.İsmayılov adına Bakı şəhəri Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının 

direktoru B.İ.Ramazanova Milli Məclisə mənim ünvanıma məktubla 

müraciət etmişdir. Məktubda bildirilir ki, Yaradıcılıq Sarayının təmirə 

ciddi ehtiyacı vardır. Pedaqoji kollektiv və valideynlər 2000-ci ilin noyabr 

ayında baş verən zəlzələdən sonra binanın daha təhlükəli vəziyyətə 

düşdüyünə görə çox narahatdırlar. Binanın təmiri üçün dəfələrlə müvafiq 

idarələrə müraciət olunmasına baxmayaraq     müsbət bir cavab ala 

bilmirlər. 
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Məktubu aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndərirəm. 

Respublikamızda ən iri məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi olan bu 

Sarayın təmir olunması üçün maliyyə vəsaitinin ayrılmasına köməklik 

göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: 2 vərəq. 

 

Hörmətlə,                               prof. Həsən MIRZƏYEV 

 

 

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 16 »    may  2005il. 

014/11-49 

014/11-50 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

naziri professor M.Mərdanova 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı., Binəqədi 

rayonu, 248 saylı ümumtəhsil məktəbinin 

nəzdində fəaliyyət göstərən qiyabi 

qrupların müəllim kollektivinə) 

 

Hörmətli Misir müəllim, 

Binəqədi rayonu 248 saylı ümumtəhsil məktəbinin nəzdində 

fəaliyyət göstərən qiyabi qrupların müəllim kollektivi tərəfindən Milli 

Məclisə mənim adıma ərizə daxil olmuşdur. Ərizədə bildirilir ki, 4 aydır 

ki, müəllimlər əmək haqqı almırlar, müəllim kollektivinin vəziyyəti 

acınacaqlıdır. 
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350 nəfər şagirdin və müəllim kollektivinin taleyinə biganəlik məni 

narahat etdiyinə görə ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə 

göndərirəm. Müəllimlərin vəziyyətini nəzərə alıb onlara köməklik 

göstərməyinizi və nəticəsi barədə Milli Məclisə məlumat verməyinizi 

xahiş edirəm. 

Qoşma: 4 vərəq. 

  

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 24 »    may  2005il. 

014/11-71 

 

Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı  

cənab A. Qocayevə 

 

Surəti:  Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 6-cı 

mikrorayon, S.Məmmədova küçəsi, 207 

saylı evin 105-ci mənzilində yaşayan 

Babayev Mustafa Abuzər oğluna 

 

Hörmətli Alı müəllim! 
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Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 6-cı mikrorayon, S.Məmmədova 

küçəsi, 207 saylı evin 105-ci mənzilində yaşayan Babayev Mustafa 

Abuzər oğlunun yaşadığı mənzilin qarşısında tikinti işinin aparılmasına 

etiraz etməsi barədə şikayətləri ilə əlaqədar tədbir görülməməsinə dair 

müraciəti baxılmaq üçün Sizə göndərilir. 

Ərizədə qeyd olunanların araşdırılmasını, nəticəsi barədə mənə və 

ərizə sahibinə məlumat verilməsini xahiş edirəm. 

Qoşma: mətn üzrə 14 vərəqdə. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 30 »    may  2005il. 

014/11-73 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

naziri                                                                                

cənab M.Mərdanova 

 

Hörmətli Misir müəllim! 
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Ordu sıralarından qayıtmış bir qrup gəncin Binəqədi rayonundakı 

248 saylı məktəbin nəzdindəki qiyabi qrupların fəaliyyətinin bərpasına 

köməklik göstərilməsi barədə müraciəti baxılmaq üçün Sizə göndərilir. 

Ərizədə qeyd olunanların araşdırılmasını, nəticəsi barədə mənə və 

ərizə sahibinə məlumat verilməsini xahiş edirəm. 

Qoşma: müraciət 1 vərəqdə. 

 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 07 »    iyun  2005il. 

014/11-74 

014/11-75 

014/11-76 

014/11-77 

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 

müavini cənab A. Şərifova 
 

Surəti: Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil   naziri cənab M.Mərdanova 
 

Surəti: Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə  naziri cənab Ə.İnsanova 
 

Surəti: Abşeron rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı cənab 

M.Novruzova 
 

Abşeron rayonu Mehdiabad bələdiyyəsinin sədri N.Dünyamalıyev 

rəsmi və orada yaşayan əhali mənə şifahi müraciət edərək Mehdiabad 

qəsəbəsində yarımçıq qalmış məktəb binasının tikilərək başa 

çatdırılması, yeni təcili yardım və tibb məntəqəsinin tikilməsi, yaşayış 

binaları və uşaq bağçasının təmir edilməsinə köməklik göstərilməsini 

xahiş etmişlər. 

20 min nəfərə yaxın əhalisi olan qəsəbənin 2000-dən artıq məktəb 

yaşlı uşaqlarının təhsil aldığı orta məktəblərinin acınacaqlı vəziyyətdə 

olmasını, onlardan birinin yararsız vəziyyətdə olan qəsəbə klubunun 

binasında yerləşməsini, digər məktəb binasının isə istifadəyə yararlı 

vəziyyətdə olmamasını nəzərə alaraq, yarımçıq qalmış yeni məktəb 

binasında tikinti işlərinin davam etdirilməsinə, qəsəbədə yeni bir tibb 
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məntəqəsinin tikilməsinə və uşaq bağçasının təmir edilməsinə köməklik 

göstərməyinizi xahiş edirəm. 

Qoşma: müraciət 2 vərəqdə. 

Hörmətlə, 

Milli Məclisin deputatı                              prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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İKİNCİ   ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

MİLLİ  MƏCLİSİNİN  DEPUTATI 

« 05 »    sentyabr  2005il. 

014/11-98 

014/11-99 

014/11-100 

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili 

işlər naziri cənab R.Usubova 

 

Surəti: Abşeron Rayon Polis İdarəsinə 

 

(Məlumat üçün surəti: Bakı ş., Ənvər 

Əlixanov küçəsi, ev 92, Məmmədov Səfər 

Məhərrəm oğluna) 

 

Məlum hadisələrə görə Ermənistan Respublikasından qaçqın 

düşmüş Məmmədov Səfər Məhərrəm oğlu Milli Məclisə mənim adıma 

ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə bildirilir ki, o, hal-hazırda Novxanı 

kəndində məskunlaşmışdır, heç bir yerdə işləmir, qeydiyyatı 

olmadığından şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmir. 

Ərizəni aidiyyatı üzrə baxılması üçün Sizə göndəririk. 

Məmmədov Səfər Məhərrəm oğlunun qaçqın olmasını, hələ də 

qeydiyyatda olmadığını nəzərə alıb, onun qeydiyyata alınmasına 

göstəriş verməyinizi və nəticəsi barədə ərizəçiyə məlumat verilməsini 

xahiş edirəm. 

Qoşma: ərizə 1 vərəqdə. 

 

 

Hörmətlə, 
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Milli Məclisin deputatı                          prof. Həsən 

MIRZƏYEV 
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MƏNƏ ÜNVANLANMIŞ ƏRIZƏ, ŞIKAYƏT VƏ 

MÜRACIƏTLƏRLƏ BAĞLI ƏLAQƏDAR TƏŞKILAT VƏ 

ŞƏXSLƏRƏ GÖNDƏRDIYIM MƏKTUBLARA VERILƏN 

CAVABLARDAN BƏZI NÜMUNƏLƏR 

 

 

BAKI ŞƏHƏR SOVETİNİN DEPUTATI 

H. İ. MİRZƏYEVƏ 

 

Sizin Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinə daxil olmuş 12/365 №-li 

01 avqust 1994-cü il tarixli sorğunuzla əlaqədar olaraq bildiririk ki, 

M.Ə.Rəsulzadə adına qəsəbə, 2-ci, 5-ci Binəqədi küçələri ilə Ə.Əlixanov 

küçəsinin kəsişdiyi yerdə, şəxsən Sizin təşəbbüsünüz ilə göstərilən 

ərazidə yaşayan sakinlərin vəsaiti hesabına abadlaşdırılıb-yaşıllaşdırılmış 

istirahət meydançasında Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 

gələcəkdə heç bir tikinti işlərinin aparılması planlaşdırılmayıb və həmin 

torpaq sahəsini hər hansı bir təşkilat və ya şəxsə ayrılması nəzərdə 

tutulmayıb. 

 

 

İCRA  HAKİMİYYƏTİ  BAŞÇISININ 

M Ü A V İ N İ:                                                         Ə. QOCAYEV 

 

 

Ümumi şöbənin müdiri:                                          Ş. Vəliyev 

 

ƏSLİ İLƏ DÜZDÜR. 
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Azərbaycan Respublikası                                                       M I N I S 

T E R 

Əmək və Əhalinin                                                           of Labour and 

Social 

Sosial Müdafiəsi                                                        Protection of 

Population 

N A Z İ R İ                                                                 of  Azerbaijan  

Republic                             

Bakı,  Hökumət  evi                                                                     Baku,    Goverment    

House                                                                

№  07 / 9-345                                                                  « 26 »   aprel  

2000-ci il 

Azərbaycan Respublikası 

Milli  Məclisinin deputatı 

                                                                  cənab H.Mirzəyevə .   

Sizin 16 aprel 2002-ci il tarixli 

014/11-90 saylı məktubunuza 

 

 

 

 

Hörmətli Həsən müəllim !   

 

Sizin məktubunuzla Binəqədi rayon sakini Azər Pənahovun 

mənzillə təmin olunması barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinə göndərilmiş ərizəsinə Nazirlikdə baxılmışdır. 

Bildiririk ki, Nazirliyin sifarişi ilə Abşeron rayonunun Xırdalan 

qəsəbəsində Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri üçün 36 mənzilli yaşayış 

binasının yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəyi planlaşdırılır. 

İstifadəyə veriləcək həmin mənzillər yaşayış yeri üzrə mənzil 

növbəsində dayanan Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri sırasında ən zəruri 

ehtiyacı olanlar arasında ədalətli bölüşdürməsini təmin etmək məqsədilə 

Nazirlikdə xüsusi komissiya yaradılmışdır. Həmin komissiyanın tərkibinə 

Nazirliyin məsul işçiləri, Sumqayıt şəhər, Bakı və Abşeron rayon İcra 

Azərbaycan 

Respublikası 

Milli  Məclisinin  Apara-

tı Daxil  №         815      

d  

« 30 »        IV          

2002   
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Hakimiyyəti başçılarının müavinləri, Respublika Qarabağ Əlilləri, 

Müharibə Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin sədri daxil 

edilmişlər. 

Mənzil növbəsində dayanan Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri ilə 

yanaşı A.Pənahovun da mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələsinə 

komissiyada baxılacaqdır. 

A.Pənahova bu barədə Nazirlikdən ətraflı izahat verilmişdir. 

 

Hörmətlə,                                                           Ə.NAĞIYEV 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN 

SOSİAL   MÜDAFİƏSİ                       Azərbaycan Respublikası 

Milli 

                                                                Məclisinin deputatı 

NAZİRİN  BİRİNCİ                             cənab H. MIRZƏYEVƏ 

MÜAVİNİ 

 

«  30  »         may      2001 il 

№  07 / 9-430 

 

  

Bakı, Hökumət evi 

15 may 2001-ci il tarixli 

014/11-152 saylı məktubunuza 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

Bakı şəhəri, Biləcəri qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, 2 saylı evin 40-

cı mənzilində yaşayan, Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı 

əlil olmuş Əsədov Qorxmaz Namaz oğlunun pulsuz avtomaşınla və 

imtiyazlı şəxs kimi mənzillə təmin olunmasına köməklik göstərilməsi 

barədə Sizə ünvanlanmış ərizəsinə məktubunuz əsasında Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində baxılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №   1124      d 

 « 01 »      V        2001 
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Məlumunuz oluğu kimi 1991-1996-cı illərdə Respublikaya əlillər 

üçün dövlət vəsaiti hesabına avtomaşın alınıb gətirilməsi mümkün 

olmamış, nəticədə Qarabağ əlillərinin sayı xeyli çoxalmışdır. 

Bilavasitə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Möhtərəm H.Əliyev 

cənablarının diqqət və qayğısı nəticəsində son üç ildə Respublikaya 796 

ədəd OKA markalı avtomaşın alınıb gətirilmiş, həmin avtomaşınlardan 

700 ədəd qanunvericiliyə uyğun olaraq 15 dekabr 1994-cü ilə kimi 

növbədə dayanmış Qarabağ və 20 yanvar əlillərinə, qalan 96 ədədi isə 

Respublika Veteranlar Şurasının təklifi də nəzərə alınmaqla dövlət 

quruculuğunda, eləcə də gənc nəslin təlim-tərbiyəsində xüsusi 

xidmətləri olmuş respublikamızın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak 

edən Böyük Vətən müharibəsi əlillərinə verilmişdir. 

Əsədov Qorxmaz Namaz oğlu isə pulsuz avtomaşın almaq üçün 

27 mart 1998-ci ildən 508-ci sıra nömrə ilə Nazirlikdə növbədədir. 

Növbəsi çatdıqda pulsuz avtomaşınla təmin olunacaqdır. 

Mənzillə təmin olunması məsələsinə gəldikdə isə bildiririk ki, 

Nazirliyin sifarişi ilə Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində 

Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri üçün 50 fərdi yaşayış evləri tikilib 

istifadəyə verilmişdir. 

Həmin evlərin yaşayış yeri üzrə mənzil növbəsində dayanan 

Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri sırasında ən zəruri ehtiyacı olanlar 

arasında ədalətli bölüşdürülməsini təmin etmək məqsədi ilə Nazirlikdə 

xüsusi komissiya yaradılmışdır. Həmin komissiyanın tərkibinə Nazirliyin 

məsul işçiləri, Sumqayıt şəhər, Bakı və Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti 

başçılarının müavinləri, Respublika Qarabağ Əlilləri, Müharibə 

Veteranları və Şəhid Ailələri Birliyinin sədri daxil edilmişdir. 

Nazirliyin müraciətinə əsasən Bakı və Abşeron rayon İcra 

Hakimiyyətlərində yaşayış yeri üzrə mənzil növbəsində dayanan 

Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin növbəlik siyahıları komissiyaya 

təqdim olunmuşdur. Təqdim olunmuş həmin siyahıda adları göstərilən 

və yaşayış yeri üzrə mənzil növbəsində dayanan 1215 nəfər Qarabağ 
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əlili və şəhid ailələrinin sırasında ən zəruri ehtiyacı olan 50 nəfərə 

komissiyanın qərarı ilə ev ayrılmışdır. 

Qorxmaz Əsədovun ərizəsi araşdırılarkən və komissiyada 

müzakirə olunarkən mənzil növbəsində 27 sentyabr 2000-ci il tarixdə 

dayanması, bacısına məxsus mənzildə hələlik yaşaması mümkün 

olduğu nəzərə alınmış və yaşayış şəraiti daha ağır olan əlil və şəhid 

ailələrinə ev ayrılmışdır. 

Müraciəti ilə əlaqədar Qorxmaz Əsədova Nazirlikdən məlumat 

verilmişdir. 

Nəzərə almağınızı xahiş edirik. 

 

 

Hörmətlə,                                       İ. RƏHIMOV 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Bakı şəhər Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 

370054, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti-185        Telefon: 61-15-53 

№  8-11/1 R                                                                            « 10 »       05         

2002 il 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli   Məclisin   Deputatı 

cənab   Həsən  Mirzəyevə 

014/11-88 saylı, 16.04.02 tarixli məktuba 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

Sizin, I qrup Qarabağ əlili Pənahov Azər Həsən oğlunun mənzillə 

təmin olunması barədə göndərdiyiniz məktuba baxılmışdır. 
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Məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, I qrup Qarabağ Müharibəsi 

əlili Pənahov Azər Həsən oğluna Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti 

Başçısının 473 saylı, 03.05.2002-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 

Xırdalan qəsəbəsi, H.Z.Tağıyev küçəsi, 36 mənzilli yaşayış binasının 1-ci 

mərtəbəsində yerləşən 2 otaqlı, sahəsi 39,64 kv.m. olan 26 saylı 

mənzilinə 035112 saylı, 06.05.2002-ci il tarixli orden verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

Hörmətlə                                                   H.HÜSEYNOV 

 

№        5046                                              

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Bakı şəhər Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 

370054, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti-185       Telefon: 61-15-53 

№  8-11/3-X                                                                     « 24 »       05         

2002 il 

 

 

Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisin deputatı, Millət vəkili 

cənab H.MIRZƏYEVƏ 

Surəti: Binəqədi rayonu 6-cı mkr 

 İ.Cümşüdov küç., ev 15 mən. 98-də 

Azərbaycan Respublikası  

Milli    Məclisin  Aparatı 

Daxil №          900  d 

« 10 »        V   2002 il 
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yaşayan Xəlilova Sücayət Həmid 

qızına 

 

Hörmətli Həsən müəllim!  

Sizin Binəqədi rayon  İcra Hakimiyyətinə ünvanladığınız Xəlilova 

Sücayət Həmid qızının ərizəsi ilə bağlı 014/11-107 saylı 02.05.2002-ci il 

tarixli məktubunuza müvafiq qaydada baxılmışdır. 

Belə ki, ərizə ilə əlaqədar araşdırma aparılmış və 

müəyyənləşmişdir ki, S.Xəlilova ali təhsillidir, Azərbaycan Neft 

Akademiyasının Neft və qazın kimyəvi emalı ixtisası üzrə təhsil almışdır 

və onun arzusu ancaq öz ixtisasına uyğun Neft Şirkətində işlə təmin 

olunmaqdır. S.Xəlilovanın ixtisasına uyğun iş olmadığına görə ona 

işsizlik müavinəti təklif edilmişdir. O bu təkliflə razılaşmışdır. 

S.Xəlilovanın iş məsələsi nəzarətdədir. Onun arzusuna uyğun iş 

yeri mövcud olarsa, o işlə təmin olunub, nəticəsi haqqında Sizə əlavə 

məlumat veriləcək. 

Xahiş olunur nəzərə alasınız. 

 

 

         

 

 

Hörmətlə,      H.Hüseynov 

№ :    5153 

48-03- 3782116 

12 /07 2002 

                                                   

                                             Bakı  Şəhər 

İcra Hakimiyyətinin Başçısı 

                                                            cənab H.Abutalıbova 

 

Hörmətli Hacıbala müəllim! 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №           1027 d 

« 27 »  V             2002  
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Məlumat üçün bildiririk ki, Binəqədi rayonunun M.Ə.Rəsulzadə 

qəsəbəsində (keçmiş Xutor qəsəbəsi) 22 mindən çox adam yaşayır və 

orada əhalinin sayı sürətlə artmaqdadır. Bu ərazidə hazırda nə məktəb, 

nə bağça, nə də bir tibb məntəqəsi yoxdur. Minlərlə məktəb yaşlı 

uşaqlar 2-3 km aralıda yerləşən məktəblərə getmək məcburiyyətində 

olurlar ki, bu da öz növbəsində şagirdlərin dərsə davamiyyətinə, onun 

keyfiyyətinə öz mənfi təsirini göstərir. Digər tərəfdən nəqliyyat 

vasitələrindən istifadə ediməsi məcburiyyətinə görə xeyli təhlükələr 

yaranır və bu da nəticədə valideynlərin narahatlığına və haqlı nara-

zılığına səbəb olur. 

Milli Məclisin üzvü Həsən Mirzəyevin və Binəqədi rayon İcra 

Hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə birlikdə bir neçə dəfə həmin qəsəbədə 

olunmuş, mövcud vəziyyət öyrənilmiş və qəsəbənin S.Bəhlulzadə 

küçəsi, 14 ünvanında yerləşən torpaq sahəsində məktəb binasının 

tikilməsi yararlı sahə hesab edilmişdir. Bu səbəbdən həmin ərazidə 

özəlləşdirilmiş üç təşkilat («Su Tikinti Sazlama» ATSC, «Turan-AP» 

Şirkəti, «DAEWOO SEVİCES» firması) tərəfindən istifadə olunan həmin 

torpaq sahəsi dövlət ehtiyacları nəzərə alınmaqla Binəqədi Rayon İcra 

Hakimiyyətinin 30.03.2001-ci il tarixli 255a nömrəli sərəncamı ilə geri 

alınmışdır. Ancaq orada yerləşən daşınmaz əmlakların köçürülməsi 

mümkün olmadığı üçün bu məsələ ilə bağlı Binəqədi Rayon İcra Ha-

kimiyyəti tərəfindən aidiyyəti instansiyalara məhkəmə orqanına 

müraciət olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası 1saylı Yerli İqtisad 

Məhkəməsinin 27 avqust 2001-ci il tarixli qətnaməsi ilə həmin sahədə 

yerləşən daşınmaz əmlakların satın alınması və satın alındıqdan sonra 

tikililərin sökülməsi qət edilmişdir. 

Əmlak sahibləri (cavabdehlər) qətnamədən razı olmadıqları üçün 

yuxarı instansiya məhkəmə orqanına apellyasiya şikayəti etmiş, şikayət 

məhkəmə tərəfindən icraata qəbul edilərək baxılmış və Azərbaycan 

Respublikası İqtisad məhkəməsinin 21 noyabr 2001-ci il tarixli qərarı ilə 

işin icraatı dayandırılmışdır. Lakin sonradan  Binəqədi rayon İcra 

Hakimiyyəti tərəfindən icraatın təzələnməsi ilə bağlı heç bir tədbir 
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görülməmiş və bu məsələ bu günə qədər həll edilməmiş qalmışdır. 

Həmçinin nazirlik tərəfindən həmin sahədə yerləşən daşınmaz əmlakın 

satın alınması ilə bağlı əmlakların bazar qiymətinin müəyyən edilməsi ilə 

əlaqədar müstəqil ekspertlər  cəlb edilmişdir. Ekspertlər tərəfindən özəl-

ləşdirilmiş təşkilatların daşınmaz əmlaklarına aşağıdakı bazar qiyməti 

müəyyən olunmuşdur: 

 

 « Su Tikinti Sazlama » ATSC                                     236167000 

manat 

« Turan-AP » Şirkəti                                                   235670000 

manat 

« DAEWOO SEVİCES » firması                               423337000 

manat 

 

Qeyd olunanların vacibliyini nəzərə alıb bu məsələdə köməklik 

göstərməyiniz xahiş olunur. 

 

Hörmətlə,                                                     Misir 

MƏRDANOV 
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Azərbaycan Respublikası 

Bakı şəhər Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 

370054, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti-179       Telefon: 61-15-53 

№  8-11/3-R                                                                       « 18 »       11         

2002 il 

 

                                                                                                

                      Azərbaycan Respublikası 

Milli  

                      Məclisin  deputatı  cənab    

                      Həsən  Mirzəyevə 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

M.Cəlal küçəsi 127, 145, 103 saylı binaların sakinlərinin 

«yaşadıqları evlərin qarşısındakı meydanın abadlaşdırılması barədə» 

sizə etdikləri müraciətlə əlaqədar olaraq RİH-nə daxil olmuş 014/11-188 

saylı, 01.11.2002-ci il tarixli məktubunuz araşdırılmışdır. 

Bildiririk ki, bir neçə ildir rayon ərazisində geniş abadlaşdırma, 

yenidənqurma işləri aparılması ənənəyə çevrilmişdir. Qeyd olunan 

ərazinin abadlaşdırılması gələn ildə nəzərdə tutulmuşdur. Bu barədə 

sakinlərə məlumat verilmişdir. 

Xahiş olunur nəzərə alasınız. 

 

 

Hörmətlə:      H.HÜSEYNOV 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №           2244 d 

« 18 »  XI    2002  
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№  5710  
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AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASI 

BAŞ  NAZİRİNİN  MÜAVİNİ 
QAÇQINLARIN  VƏ  KÖÇKÜNLƏRİN  İŞLƏRİ 

ÜZRƏ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN  SƏDRİ 
Bakı şəh., 370122, Tbilisi pr. 57  Tel: 300 924, 300 925; Faks: 315 136                   

№  ƏŞ -3194                                                               « 01 »    07     

2003-cü il 

 
Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin  üzvü,  millət   vəkili  

cənab  H.MIRZƏYEVƏ 

2003-cü il 23 may tarixli 

014/11-68 nömrəliyə 

 

Hörmətli Həsən müəllim,  

Vətəndaş Kamalova Məhluqə Şahmar qızının Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinə ünvanlanmış 23.05.2003-il tarixli 014/11-68 

nömrəli ərizəsinə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsində baxılmışdır. 

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 22 

avqust tarixli 562 nömrəli «Erməni millətçilərinin apardığı etnik 

təmizləmə nəticəsində Ermənistan ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından 

didərgin salınmış azərbaycanlıların məskunlaşması problemlərinin həlli 

haqqında» Fərmanına əsasən Bakı şəhəri, Əzizbəyov RİH tərəfindən 

vətəndaş Kamalova Məhluqə Şahmar qızı barəsində toplanmış və 

Dövlətqaçqınkoma təqdim olunmuş sənədlərə Komitənin 

məskunlaşdırma üzrə komissiyasında baxılmışdır. 

Kamalova Məhluqə Şahmar qızı barəsində təqdim olunmuş 

sənədlərdə onun qaçqın statusunu təsdiq edən sənədi olmadığı üçün 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 22 avqust tarixli 562 

nömrəli Fərmanı ona şamil olunmamışdır. 

Dəfələrlə M.Kamalovadan onun qaçqın statusunu təsdiq edən 

sənədi komissiyaya təqdim etməsi tələb olunmasına baxmayaraq 

həmin sənədi komissiyaya təqdim etməmişdir. 
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Xahiş edirik nəzərə alasınız. 

 

Hörmətlə,             Ə.HƏSƏNOV 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Bakı şəhər Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 

AZ-1114, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti-179       Telefon: 61-15-53 

№  8-11/2-nol                    « 03 »       07         

2003 il 
 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

deputatı  professor  H. MIRZƏYEVƏ 
 

Hörmətli Həsən müəllim! 
 

Sizin, 014/11-95 saylı, 07.06.2003-cü il tarixli məktubunuzla RİH-

nə daxil olmuş «M.Ə. Rəsulzadə  qəsəbəsi Ə.Əlixanov və Musabəyov 

küçələrində yaşayan bir qrup sakinin yaşayış evlərinin təbii qaz yanacağı 

və içməli su ilə təminatında yaranmış problemlər »lə bağlı etdikləri 

müraciəti rayonun Qaz İstismarı və Su İstehsalat İdarəsinin iştirakı ilə 

araşdırılmışdır. 

Bildiririk ki, qəsəbənin Ə.Əlixanov və Musabəyov küçələrinin təbii 

qaz yanacağı ilə təchizatında payız-qış mövsümündə bəzən 

məhdudiyyətlərə yol verilmişdir. Ona görə də qeyd edilən ünvanlarda 

qaz xətlərinə və avadanlıqlarına növbədən kənar profilaktik xidmət 

göstərilmiş və həmin ərazidə qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün 

tədbirlər planı işlənib hazırlanmışdır. 

Rayon Qİİ-də maliyyə imkanları yaranan kimi nəzərdə tutulan 

tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Hazırda göstərilən ünvanlarda qaz 

təchizatı normaldır. 

Qeyd edilən ünvanlarda yaşayış evlərinin içməli su ilə əlaqədar 

bildirilir ki, Ceyranbatan  su anbarından gələn xətdə baş vermiş qəza ilə 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №           2366  d 

« 03 »    VII            2003  
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əlaqədar bir neçə gün Musabəyov küçəsinə su fasilələrlə verilmişdir. 

Qəza işləri bərpa edildikdən sonra su təchizatı yaxşılaşmışdır. 

Qəsəbədə yaşayış evlərinin müntəzəm olaraq içməli su və təbii 

qaz yanacağı ilə təmin edilməsi İcra Hakimiyyəti tərəfindən nəzarətə 

götürülmüşdür. 

Xahiş olunur nəzərə alasınız. 

 

       Hörmətlə:           H.HÜSEYNOV 

                                                                                                                   

 

№

       6632                                                                                          

Azərbaycan Respublikası 

Bakı şəhər Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 

Цгван: 370110, Bakı şəhəri, Я.Ябдцррящманов кцч., 10  Tel.: 65-67-74, Факс: 65-

63-54 

№  12-06/79                                                                       « 16 »       март         

2004 il 

 

 

Икинъи чаьырыш Азярбайъан 

Республикасы Милли Мяълисин Депутаты 

профессор Щ.МИРЗЯЙЕВЯ 

 

Сизин Бинягяди районундакы Мусабяйов кцчяси 18 сайлы евин 

сакинляринин щяытыин кцчядян автобус Тнаршмтунун тяшкил едилмяси 

щаггмда яризяляри иля ялагядар мяктубунуза ъаваб олараг билдиририк ки, 

сакинлярин хащишиуи нязяря алараг 2003-ъц илдя 6 микрорайон - 

Мусабяйов кцчяси - Яъями метро стансийасы - Нефтчиляр хястяханасы 

сащялярини ялагяляндирян 165 сайлы автобус маршруту тяшкил едилмишдир. 

Лакин щямин сабядя тнцнтязям сямишин ахынмын олмамасы тяшкил 

олунынуш, маршруту игтисади ъящятдян сямярясиз етмыш, бу да нятиъядя 

маршрутун баьланмасма сябяб олмушдур. 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 
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Мялумат цчцн билдиририк ки, щцгуги вя физики шяхслярля бирликдя 

мювъуд маршрутлардан щяр щансы биринин Мусабяйов кцчясиндян тяшкил 

едилмяси цчцн тяклифляр йенидян арашдмщр. 

 

 

Сядр мцавини     Ш.ЪЯФЯРОВ 
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 

DAXİLİ  İŞLƏR  NAZİRLİYİ 

 

AZ 1005 – Bakı şəhəri                      tel: 90-

91-03 

H. Hacıyev   küçəsi   7                                                                faks: 

92-79-90 

« 20 »  May  2004 il                                                                                 № 1/0 

– 5380 

 

Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin deputatı,  professor 

cənab Həsən MIRZƏYEVƏ 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

Vətəndaş Orucova Kamilənin RF DİN-in Moskva Universitetində 

oxuyan oğlu Emilin təhsil haqqının ödənilməsində yaranmış çətinliklər 

barədə ünvanınıza yazdığı ərizəyə baxıldı. 

Emil Orucov RF DİN-in Moskva Universitetinə qəbul olunarkən, 

təhsilin ödənişli olması, təhsil haqqının təhsil alan müdavimin və ya 

onun valideynləri tərəfindən ödənilməsi barədə K.Orucovaya məlumat 

verilmiş və o, bununla razılaşmışdır. 

Qeyd olunanları, eləcə də ödənişli təhsil müəssisələrində oxuyan 

əməkdaşların təhsil haqqlarının DİN tərəfindən ödənilməsi üçün 

büdcədə vəsait nəzərdə tutulmadığından, vətəndaş K.Orucovanın 

xahişinin müsbət həlli imkan xaricindədir. 

Bu məsələ ilə əlaqədar K.Orucova DİN-də dəfələrlə qəbul 

edilərkən ona ətraflı məlumat verilmişdir. 

 

Hörmətlə, 
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Nazir müavini                                                        Əsgər 

ƏLƏKBƏROV 

 

 

 

 

 

Азярбайъан Республикасы Бинягяди Району  

М.Я.Рясулзадя Бялядиййяси 

________________________________________________________

_____ 

БАНКЫ - БУСБ-мн 1 сайлы Бинягяди фылиалы, щ/щ 1533080000; код 

200156 

ВЮИН:  1  0  0  0  6  2  5  8  2 

________________________________________________________

______ 

Почт индекси: АЗ 1054         тел 462-28-40 

цнван: Щ.Аэамалывев. 5                           Е - маил: 

Расулзадещмуниъипал@Йащоо.ъом 

 

№ 1280               «03»  12   2004-ъц 

ил 

 

 

Ыкинъи чаьырыш Азярбайъан Республикасы 

Милли Мяълисинин депутаты проф. Щясян 

МИРЗЯЙЕВЯ 

 

Сизин, вятяндаш ъаббарлы Щатям Гулу оьлунун яризяси ясасмда 

вятяндашм мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсядиля бялядиййя 

яразисиндян торпаг сащясинин айрылмасма кюмяклик эюстярилмяси барядя' 

М.Я.Рясулзадя бялядиййясиня цнванладыьмыз 22.11.2004-ъц ил тарихли, 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №            545  d 

« 20 »    V            2004  
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014/11-135 сайлы (дахилолма сайы 363,24.11.2004) мяктубунуз 

бялядиййядя ятрафлы арашдырылмышдыр. 

Билдиририк ки, М.Я.Рясулзадя гясябясинин шимал щиссясиндя, 

Бинягяди шоссесинин сол тяряфмдя йерляшян яразидян 300 кв.м. торпаг 

сащясинирт фярди йашайыш евинин тикинтиси цчцн äлгы - сатгы йолу иля вятяндаш 

Щ.Г.ъаббарлмм мцлкиййятиня верилмяси мягсядиб ряй верилмяси барядя 

Бакы шящяр Иъфа Щакимиййятинин Мемарлыг вя шящярсалма баш идарясиня 

30.11.2004-ъц ил тарихли, 1256 сайлы мяктубла мцраъият олунмушдур. 

Мювъуд гайдалара уйьуыы олараг мцвафыг ряй верилдикдян сонра 

вятяндаш Щ.Г.ъаббарлынын мцраъияти мцсбят щолл олунаъагдыр. . 

 

Щюрмятля,  

Сядр       М.И.ЯЛИЙЕВ 
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Бакы шящяр Иъра щакимиййятинин 

башчысы  

ъянаб   Щ.Абуталыбова 

суряти: 

Азярбайъан Республикасы 

Дювлят Торпаг вя      

Хяритячякмя Комитясинин Бакы шящяр    

чобясинЛы ныцдири ъянаб Н.Мяликова 

 

 

Щюрмятли Щаъыбала мцяллим, 

 

Гарабаь мцщарибяси ветераны Ъаббарщ Щатям Гулу оьлу яризя иля 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълис Апаратына мцраъият едяряк, 

мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсяди иля Бинягяди районунун 

яразисиндян фярди йашайыш евинин^тикинтисЩичцн она торпаг сащясинин 

айрылмасыны хащиш етмишдир. 

М.Я.Рясулзадя бябдиййясиндя вятяндаш Щ.Г.Ъаббарлымн 

яризясиня бахылмыш, М.Я.Рясулзадя гясябясинин шимал щиссясиндя, 

Бинягяди шоссесиыыин сол тяряфиндя йерляшян яразидян 300 кв.м. торпаг 

сащясинин фярди йашайыш евинин тикинтиси цчцн алгы-сатгы. йолу "илä онун 

мцлкиййятиня верилмяси мягсядяуйьун лыесаб едилныишдиф. 

Йухарыда эюстярибнляри нязяря алараг, М.Я.Рясулзадя гясябясинин 

шимал щиссясиндя, Бинягяди шоссесинин сол тяряфиндя. йерляшян оразидян 300 

кв.м. торпаг сащясинин фярди йашайыш евинин тикинтиси мягсядиля алгы-сатгы 

йолу иия ватяндаш Ъаубарлы Щатям Гулу оьлунун мцлкиййятиня верилмяси 

цчцн ганунвериъилийя уйьун олараг тядбир эюрцлмяси щагда мцвафиг 

эюстяриш вермяйинизи хащиш едирик. 
 

Щюрмятля,  

сядр        М.И.ЯЛИЙЕВ 
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«Цмуми шюбя»нин мцдири        Б.Ш.БАБАЗАДЯ 
 

Иърачы: 
 

«Мцлкиййятин идаря едилмяси  

шюбяси»нин мцдири     А.С.НАЬЫЙЕВ 

Azərbaycan Respublikası 

Bakı şəhər Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 

AZ-1114, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti-179       Telefon: 61-15-53 

№  8-11/2- C                                                «24 »     05    2004-cü  

il 

 

 

Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin 

deputatı,  professor  H.MIRZƏYEVƏ 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

Sizin Cəfərov Tahir İdris oğlunun yaşadığı M.Ə.Rəsulzadə 

qəsəbəsi, Xutor yaşayış sahəsi, 2-ci sıra, 20a saylı evin 

sənədləşdirilməsi barəsindəki 014/11-64 saylı, 07.05.2004-cü il tarixli 

müraciətinizə Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətində baxılmışdır. 

Araşdırmadan müəyyən olunmuşdur ki, Cəfərov Tahir İdris oğlu 

həqiqətəndə Ermənistan Respublikasından gəlmiş qaçqın ailəsidir və 

1989-cu ildən pasport qeydiyyatında olmadan həmin ünvanda yaşayır. 

Bu səbəbdən də, tərəfimizdən tələb olunan sənədlər toplanaraq 

baxılması üçün aidiyyatı üzrə BŞİHB-sı yanında Mənzil məsələləri üzrə 

İctimai Komissiyaya göndərilmişdir. 

 

 

Hörmətlə,                                                F.HÜSEYNOVA 
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№    0265 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Bakı şəhər Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 

AZ-1114, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti-179       Telefon: 61-15-53 

№  8-11/4- C                  « 10 »       yanvar        

2005 il 

 

 

 

İkinci Çağırış Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Deputatı professor 

H.MIRZƏYEVƏ 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

Sizin, 1988-ci ildə Ermənistandan qaçqın düşmüş, hal-hazırda 

Binəqədi rayonunda məskunlaşmış vətəndaş Cabbarlı Hatəm Qulu 

oğluna yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına icazə 

verilməsi barədə 01.4/11-137 saylı 22.11.2004-cü il tarixli məktubunuza 

baxılmışdır. 

Bildiririk ki, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsinin şimal hissəsində, 

Binəqədi şossesinin sol tərəfində yerləşən 300,0 kv.m torpaq sahəsinin 

yaşayış evinin tikintisi üçün alqı-satqı yolu ilə vətəndaş H.Q.Cabbarlının 

mülkiyyətinə verilməsinə rəy bildirilməsi  məqsədilə M.Ə.Rəsulzadə 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №            570   d 

« 26 »    V            2004  
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Bələdiyyəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 30.11.04-cü il tarixli 1256 

saylı məktubla müraciət etmişdir. 

Mövcud qaydalara uyğun olaraq müvafiq rəy verildikdən sonra 

vətəndaş H.Q.Cabbarlının müraciəti müsbət həll olunacaqdır. 

 

Hörmətlə,                                                        

F.HÜSEYNOVA  

 

   

 

 

 

 

 

№   0664  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

BİNƏQƏDİ RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİ 

AZ  1130  Bakı şəhəri, İ. Dadaşov küçəsi  79             Tel.: (+99412) 461-17-

79 

№   31                                                 « 28 »     yanvar   

2005 il 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

deputatı  professor  Həsən  Mirzəyevə 

Surəti: Binəqədi rayonu, S. Bəhlulzadə 

küçəsi, 

I  keçid ev 131ünvanında yaşayan    

Nağıyev Əziz Abbas   oğluna 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

Binəqədi rayonu, S.Bəhlulzadə küçəsi, I keçid, ev 131 ünvanında 

yaşayan Nağıyev Əziz Abbas oğlunun Sizə və Sizin də baxılmaq üçün 

bizə ünvanladığınız məktub Rayon Təhsil Şöbəsində geniş müzakirə 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №             14   

« 10  »   01             2005  
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edildi. Məlumat üçün bildiririk ki, ərizəçinin qızı Nağıyeva Zəminənin 

şəxsi işi bu günə kimi Rayon Təhsil Şöbəsinə təqdim edilmədiyindən 

hələlik konkret qərar qəbul edilməyib. Çünki Nağıyeva Zəminə Əziz qızı 

Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin « İbtidai təhsilin pedaqogikası 

və metodikası » fakültəsini bitirdiyindən onun bu universitetə Tələbə 

Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası xətti ilə daxil olub-olmaması bizə bəlli 

deyil. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmrinə əsasən, özəl 

ali məktəbləri bitirən mütəxəssislər yalnız həmin qurumdan (TQDK-dan) 

xüsusi arayış təqdim etdikdən sonra onların işə götürülməsi məsələsinə 

baxıla bilər. Heç şübhəsis ki, şəhid ailəsi üzvü olan Nağıyeva Zəminə 

Əziz qızının ixtisasına uyğun olan münasib işlə təmin olunmasına 

köməklik göstərilməsi bizim borcumuzdur. Digər tərəfdən belə bir əri-

zənin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin deputatı, ziyalı alimimiz 

Həsən Mirzəyev tərəfindən bizə göndərilməsi borc məsuliyyətimizi daha 

da artırır. 

Sizi əmin edirik ki, Nağıyeva Zəminə Abbas qızının sənədlərində 

çatışmazlıq olmasa, mütləq ixtisasına uyğun münasib bir işlə təmin 

olunacaqdır. 
 

Hörmətlə, 

Binəqədi Rayon Təhsil 

Şöbəsinin müdir əvəzi:                                              F. QULIYEV 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ 

 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi  

                                      F. Əliyevə 

                                      Təhsil Nazirliyi 

                                      M. Mərdanova 

                                      Səhiyyə Nazirliyi 

                                      Ə. İnsanova 

                                      Abşeron Rayon İH 
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                                      M. Novruzova 

                                      Xahiş edirəm baxasınız. 

 

                                      Milli Məclisin Deputatı 

                                      H. Mirzəyevə  

                                      Məlumat üçün. 

 

Ş. Salahova 

İ. Sadıqova 

 

 

A. Şərifov 

 

« 02 »      08    2005-ci il 

17/MM-34-12/11                                                                          3. 

08. 05 
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SEÇICILƏRIN, TƏŞKILAT VƏ VƏTƏNDAŞLARIN  

MƏNƏ  ÜNVANLADIĞI  ƏRIZƏ,  ŞIKAYƏT VƏ 

MÜRACIƏTLƏRINDƏN  BƏZI NÜMUNƏLƏR  

VƏ BUNLARIN HƏLLI 

 

ÇOX HÖRMƏTLI MILLƏT VƏKILI  

HƏSƏN MIRZƏYEV CƏNABLARINA 

 

Mən, Quliyev Cabbar Əli oğlu özüm haqqında Sizə aşağıdakıları deyə 

bilərəm: 

19 may 1922-ci ildə Ermənistan SSRİ Zəngibasar rayonu Zəhmət 

kəndində anadan olmuşam. 

1941-ci ildə Yerevan Dövlət Pedaqoji Texnikomunu bitirmişəm. 

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsinin fəal iştirakçısı 

olmuşam. 

Müharibə qurtardıqdan sonra doğma kəndimə qayıdıb, müəllimlik 

fəaliyyətinə başlamışam. 45 il müəllim işləmişəm, onun 27 ilini İrəvan 

Dövlət Pedaqoji İnstitutunda. Bu illər ərzində rəssamlıqla da məşğul 

olmuşam. 

1967-ci ildə Ermənistan SSRİ Əməkdar rəssamı fəxri adına layiq 

görülmüşəm. 

1988-ci ildə məlum hadisələrlə əlaqədar Bakıya gəlmişəm. 

Azərbaycan Rəssamlar Birliyinə üzv qəbul olmuşam. Bu illər ərzində 23 

dəfə fərdi sərgim təşkil olunub. Mindən artıq əsər yaratmışam. 

C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Dram Teatrında 10-dan artıq 

tamaşaya bədii tərtibat vermişəm. 

Dahi şəxsiyyətlərdən: Fizuli, Xəstə Qasım, Aşıq Ələsgər, Dədə 

Qorqud, Misgin Abdal və s. obrazlarını yaratmışam. 

Dünyanın 20-dən artıq ölkəsində myzey və şəxsi kolleksiyalarda 

əsərlərim var. 

Bu illər ərzində keçmiş hakimiyyət tərəfindən əməyim dönə-dönə 

qiymətlədirilib. 

20-dən artıq Orden və Medallarla təltif olunmuşam. 60-dan artıq 

fəxri diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşam. Haqqımda 200-dən 
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artıq qəzet və jurnallarda yazılar verilib. Neçə-neçə kitablarda həyat və 

yaradıcılığım haqqında böyük yazılar çap olunub, hətta mənə poema və 

şerlər həsr olunub. 

Mən 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət incəsənət İnstitutunu 

Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 

 Yaradıcılığımın 50, yaşımın 75 ili ərəfəsində mənim haqqımda 

neçə dəfə təqdimat gedib yuxarılara, bu günə qədər heç birindən xəbər 

yoxdur. Nəyə görə?... Məgər mən bu xalqın övladı deyiləm? 

Bu saat radioda və ya televiziyada elan etsələr ki, Cabbar 

Quliyevin kimin evində işi var, zəng vursun. 400-dən artıq adam zəng 

vurar. Hansı ki, bunları mən hədiyyə etmişəm. Mən daha nə etməliyəm, 

hörmətli Həsən müəllim! 

Kim bu dediklərimə şəkk-şübhə edirsə, komissiya yaradın, mənim 

yaradıcılıq arxivimi yoxlasın. 

 

Böyük hörmət hissi ilə                      

 C.QULIYEV 

29.XI.1999 

 

 

 

 

Milli  Məclisin  Deputatı 

cənab  Həsən  Mirzəyevə  

Binəqədi  rayonu  Azadlıq  

prospekti  

bina 191 mənzil 54-də  yaşayan   

Təhməzova  Şəhla  tərəfindən 

 

ƏRIZƏ 

 

1993-cü ildən Binəqədi rayonunda qeydiyyatda olan və 1996-cı 

ildə ev sahibləri tərəfindən küçəyə qovulmuş Ağdam rayonundan olan 

məcburi köçkün ailəsini respublikada olan çətinliyi nəzərə alaraq kömək 

məqsədilə bir otaqlı mənzilimdə saxlayıram ( heç bir təmənnasız ). 6 



 644 

nəfərdən ibarət qaçqın ailəsi və mən o vaxtdan etibarən bir otaqda çox 

çətinliklə yaşayırıq. Artıq onların övladları böyükdür, bir otaqda 7 nəfərin 

yaşamağı mümkün deyil. Müəllimə işləyirəm, mənə çətinlik törədir. ( iş 

yerim 143 №-li məktəb ) 

Digər tərəfdən isə hər gün işıq və qaz idarəsi enerji haqqı tələb 

edir. Mən isə ancaq mənzilimin haqqını ödəyə bilirəm. 6 nəfərin işlətdiyi 

enerji pulunu ödəməyə maddi imkanım da çatmır. Xahiş edirəm 

Binəqədi rayonunun Sərdarov adına 195№-li binasında, ailəvi 

yataqxanada onların məskunlaşması üçün köməklik edəsiniz. 

Əvvəlcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

 

Hörmətlə:            Şəhla TƏHMƏZOVA 

MÜSTƏQİL İÇTİMAİ-SİYASİ QƏZET 

«İNAM YOLU» 

QƏZETİ REDAKSİYASI 

370146, Bakı ş., Mətbuat prospekti-146, 529-cu məhəllə, III mərtəbə otaq 100, Tel:38-

05-16 

№  02                                                                          « 7 »   aprel     

2001-ci il 

 

 

Azərbaycan  Respublikası 

Milli Məclisinin  üzvü  

Cənab Həsən MİRZƏYEVƏ 

Surəti: Mətbuat və İnformasiya nazirliyinə 

 

 

Hörmətli Həsən müəllim! 

 

 Məlumdur ki, indiki Ermənistan əsrlər boyu Qərbi 

azərbaycanlıların ata-baba yurdu və yaşayış məskəni olmuşdur. Ən 

böyük bir mahal və xanlıq kimi tanınan İrəvan şəhəri isə Qərbi 

Azərbaycanın paytaxtı, eyni zamanda qədim azəri türklərinin siyasi, 

iqtisadi, mədəni və ticarət mərkəzi kimi tanınmışdır. 
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Təəssüf ki, başbilənlərimizin sadəlövlüyü, laqeydliyi və biganəliyi, 

ermənilərin isə uzaqgörən və məkrli siyasəti nəticəsində 3 milyondan 

çox soydaşımız müxtəlif yollarla zaman-zaman öz ata-baba 

yurdlarından didərgin salınmış, bu qədim diyarı sonradan tarixi 

düşmənlərimiz öz əllərinə keçirərək daimilik yaşayış yerlərinə çevirmişlər. 

Ermənilərin bu gün iddiası daha böyükdür. Onlar özlərinin 

qondarma «soyqırımını» ABŞ və Fransa senatlarında, İtaliya 

parlamentində təsdiq etdirməklə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq 

istəyirlər ki, bizi guya vaxtilə türklər qırmış, öldürmüş, torpağımızı «talan» 

etmişlər. 

Halbuki erməni daşnaqlarının təkcə 1918-ci ilin martında 

xalqımızın başına gətirdiyi müsibətlər hamıya məlumdur. Ancaq 

təəssüflər olsun ki, ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər barədə bizim heç 

də ardıcıl, sistemli və məqsədyönlü təbliğatımız olmamışdır. 

İstərdim ki, təsisçisi və baş redaktoru olduğum «İnam yolu» qəzeti 

«Qərbi Azərbaycan» adı ilə fəaliyyət göstərsin. Hesab edirəm ki, 

bununla biz bu mahalın adını yaşatmaqla bərabər, azərbaycanlıların 

başına gətirilən faciələri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və yaymaq, 

dünyanın bir çox yerlərinə səpələnmiş Qərbi azərbaycanlıları axtarıb 

tapmaq və birləşdirmək, onları öz ata-baba yurdlarına döndərmək, 

unudulmaqda olan torpağı yada salmaq və qaytarmaq uğrunda 

mübarizəyə səfərbər etmək və aralarında geniş təbliğat və izahat işi 

aparmaq sahəsində çox şey əldə edə bilərik. 

Ona görə də Sizdən xahiş edirəm ki, bir millət vəkili kimi « İnam 

yolu » qəzetinin 483 aylı şəhadətnaməsinin və möhürünün 

dəyişdirilməsinə və onun          « Qərbi Azərbaycan » adı ilə nəşr 

olunmasına kömək göstərəsiniz. 

 

Dərin hörmətlə:                                                   Yaşar 

ƏLƏKBƏROV, 
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«İnam yolu » qəzetinin baş redaktoru, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sabiq deputatı, Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü, « Qızıl qələm » mükafatı laureatı. 

 

Qeyd: Əlaqədar təşkilat  və şəxslərlə söhbət etdim. Qanun 

çərçivəsində       kömək  göstərməyi xahiş etdim. 
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MİLLƏT VƏKİLİ HƏSƏN MİRZƏYEVƏ BİNƏQƏDİ 

RAYONU  XUTOR  QƏSƏBƏSİNİN  III  SIRASINDA 

YAŞAYAN  BİR  QRUP  SAKİN   ADINDAN 

 

 

M Ü R A C İ Ə T  

 

Çox hörmətli Həsən müəllim, 

Məlumat üçün nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bizim həyat 

tərzimiz həmişə təhlükə altındadır. Belə ki, evlərdə istifadə olunan 

yanacağın-qazın ana xətti birbaşa yaşayış mənzillərinin içindən keçir. 

Bununla əlaqədar dəfələrlə qaz idarəsində işləyənlərə və qəsəbə 

sovetinə müraciət etsək də, heç bir ölçü götürülməyib. Ana qaz xəttinin 

evlərin bayır tərəfinə çıxarılmasında lazımi təşkilatlar qarşısında məsələ 

qaldırmağınızı xahiş edirik. 

 

1. Yolçuyeva Ayat Ziyəddin qızı ( ev 5a ). Pasport seriyası VII SL 

№736274 

2. Kərimov Lətif Qiyas oğlu ( ev 3 ). Pasport seriyası I-SL 

№702202 

3. Mirzəyev Arif Muxtar oğlu ( ev 7 sr 3 ).  Pasport seriyası XI-JQ 

№656696 

4. Mustafayeva Fəridə Kamil qızı ( ev 7a ).Pasport seriyası XVI-

JQ №502474 

5. Rüstəmova Nərgiz Binət qızı ( ev 7b ). Pasport seriyasıXXIV-JQ 

№687729 

6. Hüseynova Gülxar Qüdrət qızı(ev 5-9b).Pasport seriyası XIX-

JQ №609844 

7. Hümbətova Banu Yəhya qızı ( ev 9 ). Pasport seriyası VI-SP 

№672739 

 

 

2 iyul 2001. 
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Azərbaycan  Respublikası   MM-in 

Binəqədi  rayonu  üzrə  millət  vəkili 

H. MIRZƏYEV   cənablarına  

Binəqədi                                  

rayon Varovski qəsəbəsi IV Binəqədi                        

küçəsi  ev  №   17-də  yaşayan  

Həsənova    Sura   tərəfindən 

 

 

ƏRIZƏ 

 

Yazıb sizə bildirirəm ki, 1988-ci ildən Ermənistan SSR-dən qaçqın 

düşmüşük. Gəldiyimiz vaxtdan maddi vəziyyətlə əlaqədar olaraq 

həyətyanı sahəmizdə ev tikmək imkanımız olmayıb. Bu səbəbdən 

torpaq sahəmiz boş qalıb. Ailə tərkibimiz 15 nəfərdən ibarətdir. Dörd 

ailə bir evdə yaşamaq məcburiyyətindəyik. Ailədə 3 xəstə var, 2 nəfər II 

qrup əlildir. 

09.08.2001-ci il tarixində rayonumuzun bələdiyyə işçiləri qanunsuz 

olaraq hasarımızı söküb, torpaq sahəmizin bir qismini yenidən hasara 

alaraq imkanlı adamlara satmaq istəyirlər. 

Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bu işlə maraqlanıb, 

torpağımızın geri qaytarılmasında bizə kömək edəsiniz. 

 

 

İmza:               ( H.Sura ) 

 

12.08.2001 
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Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin üzvü, millət    vəkili 

cənab H.İ. Mirzəyevə 

 

Binəqədi rayonu sakini 

Həsənova  

Afayət Tapdıq qızı tərəfindən 

 

Ə R I Z Ə 

 

Yazaraq sizə məlumat edirəm ki, mən uşaqlarımla birlikdə 1988-ci 

ildə Ermənistan Respublikasından qaçqın olaraq Bakı şəhərinə 

gəlmişəm və Binəqədi rayonu ərazisində 3 otaqlı mənzildə 3 ailə tərkibi 

– 18 nəfər ailə üzvləri ilə birlikdə məskunlaşmışam. Bu müddət ərzində 

uşaqlar böyümüş və yaşayış həddi çox çətinləşmişdir. Bu məqsədlə mən 

Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Hüseyn müəllimə müraciət 

etdikdən sonra o, lazımi işçilərə göstəriş vermiş, mənim mənzil şəraitimi 

yoxlatmış, dözülməz şəraitdə olduğumuzu bildikdən sonra Qəsəbə 

sovetinin sədrinə göstəriş verərək bizim mənzil şəraitimizin qismən 

yaxşılaşdırılması üçün lazımi şərait yaratmaq göstərişi vermişdir. Qəsəbə 

Sovetinin sədri yaşadığımız otağın qarşısından əlavə yeri – keçmiş daş 

karxanası olmuş və sonradan zibilliyə çevrilmiş balaca sahəni bizə 

ayıraraq orada 1 otaqlı ev tikməyimizə icazə verdi. Mən çətin vəziyyətdə 

olmağıma baxmayaraq bəzi ailə üzvlərimin və qohumlarımın  köməyi ilə 

ayrılmış sahəni çətinliklə qaydaya salıb bir otaqlı ev tikdim. 4 il bundan 

əvvəl, yəni 1998-ci ildə 1 otaqlı ev tikib nəvələrimlə birlikdə yaşadım. 

2001-ci il iyul ayında bir neçə şəxs gəlib məndən tələb etdilər ki, sənə 5 
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gün müddətinə vaxt veririk, evi boşalt və biz bu sahəni başqa şəxsə 

verəcəyik. Onlar özlərini bələdiyyə işçiləri kimi təqdim etmişdilər. Mənə 

bildirdilər ki, buranı Musa Manafov adlı bir şəxsə veririk. Sonradan mən 

öyrəndim ki, Musa Manafov gənc müğənnidir. Həmin dəqiqə mənə 

xəbərdarlıq etmiş şəxslər evimin qarşısından çəkdiyim hasarı sökdülər. 

Mən bir daha Qəsəbə sovetliyinə müraciət etdim ki, bələdiyyə deyilən 

qurumdan 4-5 nəfər adlarını bilmədiyim şəxslər evimin qarşısındaki 

hasarı söküb 3 gün müddətində evi tərk etməyi tələb etdilər. Qəsəbə 

Sovetinin sədri mənə bildirdi ki, onların ixtiyarı yoxdur, ona görə ki, siz 

bizim sərəncamımız əsasında yaşadığımız binanı 4 il bundan əvvəl 

tikmisiniz. Bələdiyyə deyilən qurum isə bu yaxınlarda meydana gəlib və 

bildirdi ki, qanun çərçivəsində tikdiyiniz evdə yaşayın. Mən evdə 

oturduğum zaman 2001-ci ilin avqust ayında həmin bələdiyyə üzvləri 

evimə hücum etdilər, hasarımı sökdülər və tikdiyim evin pəncərə və 

qapısını söküb atdılar. Ev əşyalarımı çölə töküb taptaladılar. «Buradan 

çıx get» deyərək hədələyib təhqir etdilər. Yazaraq sizə bildirirəm ki, 72 

yaşım var, oğul və qızlarımın mənzilləri olmadığı üçün yaşamağa yerim 

yoxdur. Yay günü olduğuna görə həmin otağın həyətində gecələyirəm, 

ev əşyalarım isə çöldə qalıb. Bu azmış kimi, 18 avqust 2001-ci il tarixdə 

mənə bir kağız gətirib verdilər və bildirdilər ki, sizi 2 500 000 manat 

cərimə etmişik, bunu da 3 gün müddətində gətirib ödəməlisiniz. Mən 

təqaüdçü qadın bu məbləğdə pulu haradan tapıb verəcəyəm, halbu ki, 

mənim təqaüd pulum 100000 manatdır. Bu vaxtımda bu cür vəziyyətdə 

qaldığımı nəzərə alaraq mənə kömək etməyinizi xahiş edirəm. 

 

 

İmza:                                             HƏSƏNOVA  A. 

 

18.08.2001 
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AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏCLİSİNİN MİLLƏT 

VƏKİLİ HƏSƏN MİRZƏYEV  CƏNABLARINA 

ADPU-NUN  SABİQ  ŞUŞA  FİLİALININ 

PROFESSOR-MÜƏLLİM KOLLEKTİVİNİN 

 

MÜRACİƏTİ! 

 

Siz xalqımızın mübariz, ürəyi vətən və torpaq naminə hərarətlə 

döyünən təəssübkeş övladısınız. BunuSizin çap etdirdiyiniz məqalələr, 

verdiyiniz müsahibələr sübut edir. Sizin həyat deviziniz xalqımızın xoşbəxt 

gələcəyi uğrunda mübarizədir. Siz bu yolda əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. 

Siz elm aləminə ən şərəfli peşəniz olan müəllimlikdən ucalmısınız. Bunu da 

hiss edirik ki, hansı vəzifədə olmağınızdan asılı olmayaraq müəllimlik peşəsi 

həmişə Sizin üçün müqəddəs və əzizdir. Bu peşə sahiblərinin qayğıları, 

əzab-əziyyətləri, bir sözlə, hər bir problemləri Sizin üçün doğmadır. Bu 

hissləri yaşayan biz müəllimlər – ADPU-nun sabiq Şuşa filialının əməkdaşları 

Sizi özümüzə peşə həmkarı, elimizin, obamızın qeyrətini çəkən müdrik 

təəssübkeş ağsaqqalı hesab etdiyimiz üçün dərdlərimiz, problemlərimiz 

barədə Sizə müraciət etməyi qərara aldıq. Əslində biz Sizə müraciət 

etməsək də çox yaxşı bilirik ki, Qarabağın taleyi həmişə Sizi maraqlandırır. 
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Çünki bu kollektiv bizə əziz olduğu qədər Sizə də doğmadır. Siz bu kol-

lektivin ağır günlərində mənəviyyat baxımından ona əl tutan, heç bir 

köməyini əsirgəməyən ziyalı hesab olunursunuz. Elə gün, həftə və ay olmur 

ki, Heydər Əliyev cənabları məcburi qaçqın və köçkünlərin sosial-iqtisadi 

durumunu yaxşılaşdırmaq üçün göstəriş, əmr və fərman verməsin. Xüsusilə 

qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquq və vəzifələri, iş və ya yaşayış yeri əldə 

edənədək onlara dəstək vermək, ölkə daxilində müvəqqəti də olsa işlə 

təmin etmək, daha sonra qaçqınların yerli şəraitə uyğunlaşması, onlara 

humanitar yardım verilməsi, məcburi köçkünlərin məşğulluq işinin yaxşılaş-

dırılması, daimi işlə təmin etmək mümkün olmadıqda isə idarə, müəssisə və 

təşkilatlarda ştatların və işçilərin sayının ixtisar zamanı bu şəxsləri işdə saxla-

maq üçün onlara üstünlük hüququ vermək kimi imtiyazlar bu qayğının bariz 

nəticəsidir. Lakin Təhsil Nazirliyində Prezidentin bu qanunu pozuldu. 

Biz heç ağlımıza da gətirməzdik ki, göz bəbəyimiz kimi qoruyub sax-

ladığımız ADPU-nun sabiq Şuşa filialı bir göz qırpımında bağlana bilər. 

Lakin bu acı həqiqət 13 iyulda baş verdi və 349 saylı fərmanla doğma 

ocaqlarından didərgin düşmüş, mənəviyyatı tapdalanmış müəllim kollektivi 

və onların 260-a yaxın ailə üzvləri bir daha məyus oldular. Azərbaycan dili 

və ədəbiyyatı, riyaziyyat, pedaqogika və psixologiya, ümumi texniki fənlər, 

dillər, sosial siyasi, tarix kafedraları ləğv olundu. Burada işləyən 16 gənc 

qadın laborant da ixtisara məruz qaldılar.Bu fərmanla 2 mindən artıq 

qaçqın və köçkün düşmüş valideynlər çıxılmaz vəziyyətə düşdülər. Axı, 

müəllim və tələbələrimiz, onların valideyn və ailə üzvləri Ağcabədi, Bərdə, 

Ağdam qaçqın şəhərciklərində hər cürə şəraitsizliyə, sosial-iqtisadi 

çətinliklərə uyğunlaşaraq məskunlaşmışdılar. İndi ADPU-nun sabiq Şuşa 

filialının müəllim və tələbələrinin, habelə valideynlərinin Bakıya yenidən 

köçkün düşməsi problemi ortaya çıxmışdı. Bakıda isə həm ekoloji durum, 

həm əhali sıxlığı, həm də bir sıra sosial-iqtisadi çatışmamazlıqlar, habelə 

məşğulluq məsələsi olduqca müşkül bir işə çevrilmişdir. Artıq onlar bu 

şəraitə uyğunlaşmışlar. Sevimli peşələrindən ayrı düşmüş bu müəllimlərin də 

işsizlər ordusuna qatılmasının nə kimi nəticələr verəcəyi haqqında görən, 

nazirlikdə fikirləşən varmı?! 
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Bizi işsizlikdən daha çox ümidlərimizin puç olması narahat edir. 

Müqəddəs Şuşanın adını daşıyan filialın ləğv edilib onun yerində heç bir 

əsası və gələcəyi olmayan Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun 

Ağcabədi filialının açılması nə qədər düzdür?! 

Şuşa filialı heç də ADPU-nun filialı deyildir. Bu 31 il öncə 

Qarabağda baş verə biləcək məlum hadisələri qabaqcadan görən, 

böyük öndər Heydər Əliyev cənablarının yaratdığı Sovet Azərbaycanının 

60 illiyi adına SPİ-nin Azərbaycan bölməsidir. Dağlıq Qarabağın 

beynəlxalq imicinə böyük uğur gətirəcəyini yaxşı duyan ermənilər 

bizdən fərqli olaraq həmin institutun erməni bölməsini genişləndirərək 

«Arsaq» universiteti yaratdılar və 2000-ci il oktyabrın 4-də isə 14 

fakultəsi olan bu universitetin 31 illik yubileyini təntənəli şəkildə qeyd 

etdilər. Yubiley gecəsində dünya ermənilərinin katalikosu II Qaraqin də 

iştirak edirdi. Təntənəli gecədə II Qaraqinə « Arsaq » universitetinin 

fəxri doktoru diplomu təqdim olundu. Bizdə olan məlumata görə 

Xankəndində, Hadrutda və Ağdərədə 2 arıçılıq, 2 mədəni-maarif 

texnikumları, Ermənistan EA-nın və Erevan Politexnik universitetinin 

filialları açılmışdır. Bizim Təhsil Nazirliyimiz isə Azərbaycanın 2 mln-a 

yaxın əhalisi olan bu bölgəsində fəaliyyət göstərən yeganə dövlət ali 

təhsil müəssisəsini də ləğv etdirmişdir. Nəticədə, SPİ-nin heyəti 

Ağcabədi şəhərində, cəbhə zonasında peşə-texniki məktəbin binasında 

uğurla fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda bağlandı. Təhsil reketləri, təhsil 

mafioz qrupları, residefistləri prezidentin fərmanına göz yumaraq 

məharətli gedişlərlə özləri üçün faydalı olan Şuşa mədəni-maarif və 

Ağdaş pedaqoji texnikumlarının Ağcabədi filiallarını təcili olaraq açırlar. 

Prezidentin fərmanının əksər hissəsi müxtəlif bəhanələrlə dəyişdirildi. 

Lakin piket və mitinqlərin nə demək olduğunu hamıdan yaxşı bilən biz, ölkə-

dəki durumu nəzərə alaraq sabitlik naminə susduq və yalnız « Qarabağ  » 

qəzetində (21 oktyabr 2000-ci il №12/278) prezidentə müraciətlə 

kifayətləndik. Bu müraciətdə kollektivimizin başına gətirilən müsibətlər 

haqqında prezidentimizə məlumat verdik. 
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Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində ən 

böyük yadigarı və yeganə ali təhsil mərkəzi olan SPİ-nin Azərbaycan 

bölməsinin məlum hadisələrlə bağlı olaraq öncə Xankəndində daş-qalaq, 

gülləbaran edilməsi, milli heysiyyətləri təhqir olunaraq Şuşa şəhərinə 

qovulması, sonra isə vətən xaini, milliyyəti bəlli olmayan, nihilist 

Ə.Vəzirovun, Volskinin və Poqosyanın göstərişi ilə Gəncəyə sürgün 

olunması faktlarını ürək ağrısı ilə prezidentimizə çatdırdıq. Qoyulmuş 

şərtlərə görə SPİ-nin erməni bölməsi də Gorusa köçməli idi. Lakin erməni 

bölməsi Xankəndində qalıb fəaliyyətini davam etdirdi. Bunu eşidən 

kollektiv ayağa qalxıb Gəncədən Ağdama və oradan da Şuşaya qayıtdı. 

Şuşa seminariyasında yerləşən müəllimlər Şuşa filialı adı altında fəaliyyətə 

başladı. ADPU-nun professor-müəllim heyətinin yaxından köməyi və 

göstərişləri nəticəsində Şuşa seminariyasının auditoriyaları təmir olundu və 

eyni zamanda Ümumi-texniki fənlər, fizika, riyaziyyat laboratoriyaları 

yaradılmaqla bərabər avadanlıqlarla, cihazlarla, bilgisayarlarla, 

dəzgahlarla, qiymətli lövhələrlə, partalarla, stol və stullarla lazım olan 

səviyyədə ADPU-nun hesabına təmin olundu. Bütün bunların hamısı 

ADPU-dan, Bakıdan Qubadlı – Laçın – Şuşa yolu vasitəsi ilə, yaxud da 

helekoptorlorla Ağdamdan Şuşaya daşınırdı. Bu işdə ADPU-nun müəllimlə-

rinin, xüsusi ilə filialın müəllim və tələbələrinin zəhmətləri danılmazdır.  

SPİ-nin Azərbaycan bölməsi (ADPU-nun Şuşa filialı) 1990, 1991, 

1992-ci illərdə ağır bir dövründə atəş altında Şuşada öz fəaliyyətini 

davam etdirdi. Manqurt Ə.Vəzirov kimi satqın və alçaq dövlət və 

hökümət rəhbərlərinin hesabına yenə vətəndən vətənə - Ağcabədiyə 

köçəsi olduq. ADPU-nun Şuşa filialının Ağcabədidə duruş tutması 

nəticəsində Ağcabədi, Beyləqan və s. rayonların əhalisinin qaçmasının 

və köçkün düşməsinin də qarşısı alındı. 

31 ildir ki, Heydər Əliyev cənablarının yadigar SPİ-nin Azərbaycan 

bölməsi böyük faciələr və mübarizələr içərisində Xankəndində, Şuşada 

fəaliyyət göstərmək və ayrıca Universitet olmaq arzusu ilə yaşayırdı. 

Məlum hadisələrə dözməyib dünyasını dəyişən filialın qaçqın və məcburi 

köçkün əməkdaşlarından f.e.d. prof N.Axundovun, t.e.d. prof 
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Ə.Rüstəmovun, f.e.d. prof K.Quliyevin, f.e.d. prof X.Cabbarovun, 

görkəmli pedaqoq S.Zeynalovun, doktorluq müdafiəsi ərəfəsində 

erməni quldurlarının qurbanı olmuş f.e.n. dos İ.Quliyevin, Şuşa şəhəri 

üzərində erməni faşistləri tərəfindən raketlə vurulmuş helekopterdə 40 

nəfərlə bərabər yanıb külə dönmüş baş müəllim M.Dünyamalıyevin və 

hələ ailə qurmamış, Almaniyada təhsil almış qaçqın və məcburi köçkün 

Sara Xanımın, cəbhədə həlak olmuş könüllü tələbə döyüşçülərimizin 

müqəddəs ruhları qarşısında bu gün də biz özümüzü borclu hesab 

edirik. Biz nəyin bahasına olursa-olsun bu təhsil ocağını yaşatmalı, 

sönməyə qoymamalıyıq. 

Hörmətli Həsən müəllim! Filialın qaçqın və məcburi köçkün professor-

müəllim, qaçqın və məcburi köçkün tələbə heyəti Ağcabədinin peşə-texniki 

məktəbinin binasında, yataqxanalarda və habelə Ağdam, Ağcabədi və 

Bərdə qaçqın və köçkün şəhərciklərində məskunlaşdıqları yerli şəraitə 

uyğunlaşdığı zamanda belə bir hadisə baş verdi, təhsil islahatları pərdəsi 

altında müəllimlərin hüquq və vəzifələri ayaqlar altına atıldı. Ağcabədi RİB 

prezidentin tapşırıqlarına əsasən qaçqın və məcburi köçkün professor-

müəllim, tələbə valideynlərinə həyətyanı sahələr və ev tikmək üçün hər cürə 

şərait yaratdı. Bu müəllim və tələbələr, eləcə də onların ailə üzvləri düşmənlə 

üz-üzə cəbhə zonasında sosial-iqtisadi çətinliklər içərisində vətən xatirinə 

məskunlaşdılar. Onlar özlərinə Azərbaycanın bu bölgəsində müvəqqəti 

yaşamağı fəxr bilirdilər. Çünki buradan Şuşa görünür, Kirs, Qırxqız, Koroğlu, 

Murovdağ, Gülablı dağları, Ağdam şəhəri görünür. 

Hörmətli Həsən müəllim! Sizə məlum olduğu kimi Şuşa filialının 

bazasında AMİ-nin Ağcabədi filialı yaradılmışdır. Orada bir neçə müəllim 

işlə təmin olunmuşdur. Bəs yerdə qalan 40-dan artıq elmlər namizədi və 

dosentlər nə edəcəklər? Əməkdaşların əksəriyyəti riyaziyyatçı, fizik, 

ümumi texniki fənlər, filoloq və tarixçilərdir. Çox qəribədir ki, tədris 

yüklərindən isə sosiologiya, politologiya, iqtisadi nəzəriyyə, məntiq kimi 

fənlər çıxarılmışdır. Bəs onlarla politoloq, sosioloq, politekonom, 

riyaziyyatçı, fizik, onlarla tarixçi və ədəbiyyatçı nə edəcəklər? Gənc 

dissertantlar, aspirantlar, dokturantlar necə olacaqlar? 
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Onlar məcbur olub Bakıya getməli, orada yenidən məskunlaşma-

lıdırlarmı? Bütün bu problemlər, əlbəttə qaçqın və köçkün müəllimlər və 

onlrın ailələri üçün son dərəcə çətin, ağrılı bir problemdir. 

Hörmətli Həsən müəllim! Keçmiş sovet imperiyası zamanında paytaxt-

larda əhali sıxlığının, ərzaq qıtlığının qarşısını almaq üçün bəzi ali məktəb və 

texnikumları mərkəzdən uzaqlara köçürürdülər. İndi isə əksinə, 40-dan artıq 

ali məktəbləri yığıblar Bakıya, Bakı şəhərindən uzaqlarda uğurla fəaliyyət 

göstərən filialları isə bağlayaraq əvəzində heç bir əsası, düzgün strukturu ol-

mayan, pedaqogika elmi baxımından heç bir ərsəyə gəlməyən, dolaşıq və 

gələcəyi olmayan Müəllimlər İnstitutunun 12 şöbəsini açıblar. Guya 

Azərbaycan Respublikasının alim-müəllim, yüksək ixtisaslı mütəxəssis 

hazırlayan baş müəllimlər universitet və institutları – BDU, ADPU, GDPU, 

LDU, NDU, ADXİ və ADSİ-u müəllim hazırlamır, bəs nə hazırlayır? Özəl 

universitetlərdən «Odlar yurdu», Bakı Ali Pedaqoji Qızlar seminariyasında, 

«Naxçıvan», Gəncə Elm – Təhsil Mərkəzində,  «San-Marino Beynəlxalq 

Elmlər Akademiyası Akademik Mərkəzinin Azərbaycan filialında» 

(Mingəçevir şəhəri), Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində, «Qərb 

Universitetində» və s. məgər müəllim yetişdirən fakültələr yoxdur? Bəs onda 

nə üçün «İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası» və «Məktəbəqədər» 

ixtisasları üzrə ancaq Azərbaycan Müəllimlər İnstitutuna 1 200 tələbə 

qəbulunu veriblər? Filial və şöbələri isə 40-dan artıq «dayaq» məntəqələrini 

açıblar. Buraya «gətirilən» hər bir tələbədən isə «təhsi haqqı»nı da alıblar. 

Təhsil sistemində xaos, özbaşınalıq baş alıb gedir. Hərkə-hərkəlikdir. Bəlkə 

elə buna görə «yenilik» hesab olunan bu təhsil formasına «Unikal təhsil 

sistemi» adını qoyublar. Bu filiallarda ödənişli ixtisasdəyişmə kursları 

açılıbdır. Burada nələr baş verdiyini təsvir etmək çətindir. Ən maraqlısı budur 

ki, unikal təhsil hesab olunan AMİ-nin «Pedoqoji» fakultəsi üçün tərtib 

olunmuş  tədris planı ADPU üçün tədris planından heç nə ilə fərqlənmir, 

hətta bəzi məqamlarda ADPU-nun tədris planına daha çox üstünlük verilir. 

Gözümüz görə-görə, ağlımız kəsə-kəsə özümüzü aldadırıq. Maraqlı 

cəhətlərdən biri də budur ki, cəmi bir yaşı olan Müəllimlər İnstitutunda artıq 5 

kurs fəaliyyət göstərir. ADPU-nun tədris planı ilə dörd il universitetdə oxuyan 



 657 

tələbə sonuncu kursun sonuncu semestrini AMİ-də «oxuduğuna» görə AMİ-

nin məzunu hesab olunur. Bəlkə unikallıq burdadır?! Təhsil qanununa görə 

birinci və sonuncu kurslarda köçürmə əməliyyatı aparmaq olmaz. Bəs onda 

bu köçürmələr hansı təhsil qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir?! 

Hörmətli Həsən müəllim! Tam təsəvvür yaratmaq üçün Sizə 2000-

2001-ci tədris ili üçün Respublika ali məktəblərinin İbtidai təhsilin və 

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası ixtisasları üzrə tələbə 

qəbulu haqqında müfəssəl məlumat veririk: 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məktəblərinə 2000/2001-ci tədris 

ili 
üçün qəbul keçirilən V qrup ixtisaslar: 

- İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası 
- Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası 
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x-Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikasıdır 
Təhsil islahatı adı altında özlərinə ucuz şöhrət qazanan bir qrup səriş-

təsiz, özü də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

cənabları tərəfindən fəaliyyətləri «qeyri-məqbul» hesab olunan Təhsil 

№ Ali məktəbin adı Təhsil 
forması 

Plan Ödənişli 
əsaslarla 

1. Bakı Dövlət Universiteti əyani 20  

2 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti əyani 50  

 - // - qiyabi 75  

 - // - əyani  50 

 - // - qiyabi  70 

 - // - əyani 20x  

 - // - qiyabi 25x  

 - // - əyani  20x 

 - // - qiyabi  20x 

3. Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti əyani 60  

 - // - qiyabi 10  

 - // - əyani  57 

 - // -  qiyabi  10 

 - // - əyani 15  

 - // - əyani  15 

4. Naxçıvan Dövlət Universiteti əyani 10  

 - // - qiyabi 10  

 - // - əyani  10x 

 - // - qiyabi  10x 

5. «Naxçıvan» Universiteti əyani 30  

 - //  qiyabi 20  

6. Naxçıvan Özəl Universiteti əyani  25 

 - // - qiyabi  25 

7. Lənkəran Dövlət Universiteti əyani 13  

 - // - qiyabi 15  

 - // - əyani  13 

8. San-Marino Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Akademik 

Mərkəzinin Azərbaycan filialı (Mingəçevir ş.) 
əyani 25  

 - // - qiyabi 15  

9. Elm və təhsil mərkəzi «Təfəkkür» Universiteti əyani 25  

 - // - qiyabi 10  

10. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası əyani 90  

 - // - qiyabi 30  

11. Gəncə Elm-Təhsil Mərkəzi əyani 25  

 - // - qiyabi 20  

12. «Odlar Yurdu» Universiteti əyani 15  

 - // - qiyabi 10  

13. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti əyani 15  

 - // - qiyabi 10  

14. Müstəqil Azərbaycan Universiteti əyani 30  

 - // - qiyabi 20  

 Cəmi:  1038  
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Nazirliyinin məmurlarının səyi ilə Respublikamızda ən az ehtiyac duyulan 

və hər il tələbə qəbulu planı ciddi kəsirdə qalan «Məktəbəqədər təhsilin 

pedaqogika və metodikası», «İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası» 

kimi ixtisaslar bazasında birdən-birə 12 filialı(2000-2001 tədris ilində 

müəllimlərin ixtisasını artırma filial və şöbələrinə hər birinə 105 abituryent 

nəzərdə tutulmuşdur... Amma!?) yaradıldı və daha çox ehtiyac duyulan 

ixtisaslar., o cümlədən Qarabağ bölgəsində yeganə dövlət ali təhsil 

müəssisəsi olan ADPU-nun Şuşa filialı isə bağlandı. 

Məlumat üçün bu islahatın 2000-2001-ci tədris ili üçün nəzərdə 

tutulmuş qəbul imtahanlarından sonrakı acı nəticələrini Sizin diqqətinizə 

çatdırırıq (hər birinə 105 abiturient qəbul olunmalı idi): 

 
Ali məktəbin adı 

Test 
vasitəsi 

ilə 
 

Boş olan yerlərə testdən 

keçməyən abiturientlər 

qəbul olunmuşlar 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun 

filiallarına qəbul olunmuşdur 

400  

Naxçıvan filialına 5 100 nəfər 

Gəncə filialına 21 100 nəfər 

Sumqayıt filialına 54 100 nəfər 

Mingəçevir filialına 36 100 nəfər 

Qazax filialına 17 100 nəfər 

Şəki filialına 19 100 nəfər 

Şamaxı filialına 6 100 nəfər 

Ağcabədi filialına 9 100 nəfər 

Cəlilabad filialına 1 100 nəfər 

Səlyan filialına 6 100 nəfər 

Zaqatala filialına 4 100 nəfər 

Quba filialına 5 100 nəfər 

Qəbul planında nəzərdə tutulmuş 1600 yerə cəmi 583 nəfər qəbul olundu 

və testlə qəbul imtahanları qurtardıqdan sonra hətta sentyabr və oktyabr 

aylarında əlaqədar «təşkilatlar» bütün ciddi-cəhdlə hansı yolla olursa olsun boş 

qalan yerləri «doldurdular». 

Cari ildə texnikumlar və kolleclər əlavə olunmaqla 15 ali təhsil 

müəssisəsində bu ixtisaslara 3500 yer ayrılmışdır. Sanki Azərbaycan özünün 

20-30-cu illərini yaşayır. Hətta Səlyan baytarlıq texnikumunu, Gəncə Məişət 

Texnikumunu müəllimlər institutunun şöbələri ediblər və o, baytar, zootexnik, 

dərzi, aşbaz hazırlayanlara deyiblər ki, indi də ali təhsilli Azərbaycan 
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müəllimlərinin ixtisasını siz artıracaqsınız və əlavə ixtisaslar (hüquq, coğrafiya, 

biologiya, fizika, riyaziyyat və.s) verəcəksiniz.  

2000/2001-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsili məktəblərinə orta təhsil  (11 

illik)  

bazasından I qrup ixtisaslar üzrə tələbə qəbulu aşağıdakı şəkildə yerinə 

yetirilmişdir1: 
№ Orta ixtisas təhsili məktəbin adı Təhsilin 

forması 
Plan Ödənişli 

1. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci    

 İbtidai təhsil əyani  50 

 İbtidai təhsil Qiyabi  50 

2. Bakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumu    

 İbtidai təhsil əyani 15 20 

 İbtidai təhsil Qiyabi 40 15 

 İbtidai təhsil (Balakən) əyani 15  

 İbtidai təhsil (Balakən) Qiyabi 20 25 

 İbtidai təhsil  əyani  30 

 İbtidai təhsil (Balakən) əyani  15 

 İbtidai təhsil (Balakən) Qiyabi  20 

3. Gəncə Humanitar Kolleci    

 İbtidai təhsil əyani 20  

 İbtidai təhsil əyani 5  

4. Şəki Pedaqoji Texnikumu    

 İbtidai təhsil əyani 45 10 

 İbtidai təhsil Qiyabi 15 10 

5. Şuşa Mədəni-maarif Texnikumu    

 İbtidai təhsil əyani 30  

 İbtidai təhsil Qiyabi 20  

 İbtidai təhsil (Ağcabədi) əyani 20 25 

 İbtidai təhsil (Ağcabədi) əyani 10  

 İbtidai təhsil əyani 10  

 İbtidai təhsil əyani 15  

 İbtidai təhsil əyani  5 

 İbtidai təhsil əyani  10 

6. Lənkəran Pedaqoji Texnikumu  15  

 İbtidai təhsil əyani 25 25 

 İbtidai təhsil Qiyabi 10 10 

 İbtidai təhsil əyani  25 

 İbtidai təhsil Qiyabi  15 

7. Astara Pedaqoji Texnikumu    

 İbtidai təhsil əyani 45 20 

 İbtidai təhsil Qiyabi 40 20 

8. Şamaxı Mədəni-maarif Texnikumu    

 İbtidai təhsil əyani 5 5 

 İbtidai təhsil Qiyabi 10 10 

9. Ağdaş Pedaqoji Texnikumu    

 İbtidai təhsil (Xocavənd) əyani 20 50 
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 İbtidai təhsil (Xocavənd) Qiyabi 15 40 

10. Əli-Bayramlı Pedaqoji Texnikumu    

 İbtidai təhsil əyani 45 15 

 İbtidai təhsil Qiyabi 30 20 

11. Sumqayıt Pedaqoji Texnikumu    

 İbtidai təhsil əyani 75  

 İbtidai təhsil Qiyabi 45  

 Cəmi:    

_____________________ 
1 doqquzilliyi bitirənlər bura daxil deyil 

Hörmətli Həsən müəllim! Bəzi «mütəxəssislərimiz», «başbilənlər» 

Qərb təhsil sisteminə tələm-tələsik keçmək istəyirlər. Onların  fikrincə  

Azərbaycan  təhsil sistemi iflasa uğrayıb. Amma onlar unudurlar ki, 

Azərbaycan  təhsil sistemi Heydər Əliyev, Murtuz Ələsgərov, Yusif 

Məmmədəliyev, Zahid Xəlilov, Abdulla Qarayev, Qara Qarayev, Fikrət 

Əmirov, Xudu Məmmədov, Topçubaşov, Rüstəm Əliyev, Ziya Bünyadov, 

M.F.Nağıyev, V.S.Əliyev, S.C.Mehdiyev, Camal Mustafayev, Həmid 

Araslı, Məmmədcəfər Cəfərov, Arif Babayev və minlərlə adlarını çəkə 

bilmədiyimiz dünya şöhrətli insanlar yetişdirmişdir. 

Biz bununla köhnə təhsil sisteminə bəraət qazandırmaq istəmirik. 

Onu da bilirik ki, hər bir yenilik özü ilə yeni-yeni problemlər gətirir. Lakin 

bu yenuliklər vaxtında və zamanında, mühit və şəraitə uyğun şəkildə 

tətbiq olunduqda uğurlar problemlərdən çox olur. «Unikal təhsil sistemi» 

adı altında tətbiq olunan bu təhsil forması keçid mərhələsini yaşayan 

Azərbaycan dövləti üçün məqbul sayıla bilməz. 

Hörmətli Həsən müəllim! Bizim mühafizəkar mövqe seçməyimiz 

təkcə Şuşa filialının bağlanması ilə əlaqədar deyil. Biz ölkə vətəndaşı 

kimi təhsilimizə - mənəvi sərvətimizə vurulan bu zərbəyə qarşı biganə 

qala bilmərik. Biz inanırıq ki, başı bəlalar çəkmiş bu kollektivin keçirdiyi 

dərin iztirabları nəzərə alaraq Şuşa filialının bərpası, yaxud da «Qarabağ 

Universiteti»nin yaradılması haqqında öz dəstəyinizi 

əsirgəməyəcəksiniz. Bu amalla filialın müəllim və tələbə kollektivi böyük 

inam və ümidlə köməyinizi gözləyir. Biz indiyə qədər Prezidentə, millət 

vəkillərindən Cəlal Əliyev, İlham Əliyev, Milli Məclisin müvafiq 

komissiyalarına, habelə Azərbaycan NK-ə, Qaçqın və Köçkünkoma 

müraciət etmişik. Lakin heç bir müsbət cavab ala bilməmişik. Biz xarici 

səfirliklərə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməyi özümüzə ar bilir, 

bunu milli qürurumuza sığışdırmırıq. Çünki bizim Heydər Əliyev kimi 
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qüdrətli prezidentimiz, Sizin kimi qeyrətli oğullarımız var. Əminik ki, 

arzularımızın həyata keçməsində Siz öz köməyinizi əsirgəməyəcəksiniz. 

Ulu yaradan bu işdə Sizə yar olsun! 

Biz Sizə inanırıq. 

İMZALAR: 

dos. R.Ş.Kərimov 

dos. Ə.S.Behbudov 

b/m. F.Şahsuvarov 

dos. B.Ələsgərov 

dos. N.Məmmədov 

dos. Ə.Hümmətov 

b/m. S.Zeynalov 

dos. C.Zeynalov 

f.e.n b/m Ə.Ə.Səfərova 

dos. Həşimov İ.B 

b/m S.Mahmudzadə 

dos.  Ağayev S. 

b/m Səlimov Ş. 

b/m Qasımov K. 

b/m Məmmədova Z.M. 

müəl. Rəhimova X.T 

b/m Mirzəyev T.M 

dos. Məmmədov T.M 

T.S. Ağakişiyeva 

R.R.Məmmədova 

S.S.Fətullayeva 

C.M. Mirzəyeva 

F.F.Səmədov 

İ.Rzayeva 

V.S.Allahverdiyev 

b/m Ə.M.Əhmədov 

dos. M.Ağayev 

R.Heydərova 

Məmmədova Ş. 

b/m Süleymanov S. 
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b/m Əli Umud oğlu Əliyev 

b/m M.M.Səlimov 

dos. S.R.Məmmədov 

dos. MA.Hüseynov 

müəl. G.B.Səfərova 

müəl. Y.İ.Paşayev 

b/m Mikayılova F.M 

Şükürova S. 

 

P.S. Xahiş edirik bizim məktubumuzu nə Fatma Abdullazadəyə, 

nə də Nazirliyə göndərməyəsiniz. Bizi bu günə onlar salıblar. 

Məktubumuzu prezidentə çatdırsanız Sizə minnətdar olarıq. 

 
Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun 

22 saylı dairəsi üzrə ikinci 

çağırış 

Azərbaycan Respublikasının   

Milli 

Məclisinin deputatı cənab 

HƏSƏN İBRAHIM oğlu 

MIRZƏYEVƏ 

 

 

Çox hörmətli Həsən müəllim! 

Məlumat üçün nəzərinizə çatdırırıq ki, bizim M.Ə. Rəsulzadə 

(keçmiş Xutor yaşayış massivi) qəsəbəsində 14.000 (on dörd min) əhali 

yaşayır. Onların əksəriyyəti 1988-ci il tarixdə erməni silahlı 

birləşmələrinin, erməni daşnaklarının təcavüzünə məruz qalıb, öz 

doğma yerlərini tərk etmiş Ermənistan qaçqınlarıdır. Öz doğma elindən, 

obasından didərgin düşdükdən sonra biz doğma respulikamıza pənah 

gətirmiş, göstərilən ərazidə məskunlaşmışıq. 

İlk gündən biz Respublika rəhbərliyinin, xüsusilə çox hörmətli, 

möhtərəm prezidentimiz, dünya siyasətində özünəməxsus yeri olan 
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cənab HEYDƏR ƏLİYEVİN diqqət və qayğısını gördük. Bizimlə bağlı 

hörmətli prezidentimizin çoxsaylı Fərman və Qərarları biz qaçqınların 

ürəyincə olmuşdur. 

Lakin bu gün öz həllini gözləyən bir çox problemlər də vardır. Son 

vaxtlar qəbul olunan qərarlar içərisində bir çox önəmliləri vardır. Hazırda 

ölkəmizdə təhsil sahəsində, elm, mədəniyyət və bütün sahələrdə 

aparılan islahatlar hamısı ürəyimcədir. 

Bizim yaşadığımız qəsəbə ərazicə çox kiçikdir, əhalisi çoxdur. 

Küçələr çox darısqaldır. Demək olar ki, heç bir ailənin həyətyanı sahəsi 

yoxdur. Sakinlərin rahatlığını təmin etmək üçün, xeyir-şər evinin 

tikintisinə çox böyük ehtiyacımız var. Qəsəbə ərazisində belə bir yerin 

olmaması gündəlik işimizdə çətinliklər yaradır.  

Bir el ağsaqqalı kimi, Milli Məclisin deputatı kimi SİZDƏN xahiş 

edirik ki, M.Ə.Rəsulzadə (Xutor) qəsəbə sakinlərinin çoxsaylı xahişlərini 

nəzərə alaraq bizim yaşadığımız qəsəbənin ərazisində, münasib bir 

yerdə sakinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə xeyir-şər evinin 

tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına yaxından köməklik 

göstərəsiniz. 

Əvvəlcədən SİZƏ bütün qəsəbə sakinləri adından dərin minnətdar-

lığımızı bildiririk. 

1. Tağıyev Rasim Mahal oğlu 

2. Tağıyev Ziyafət Mahal oğlu 

3. Həsənov Malik Mahmud oğlu 

4. Əbilov Nofəl Əvəz oğlu 

5. Zeynalov İlqar Novruz oğlu 

6. Dəmirçiyev Mürvət Alşan oğlu 

7. Mürşüdov Mahir Əsəd oğlu 

8. Əhmədov Mübariz Yaqub oğlu 

9. Tağıyeva Xanım İmamverdi qızı 

10. Aslanova Məşuqə Şaşı qızı 

11. Cəbrayılov Polad Nadi oğlu 

12. Süleymanov Yaqub Bayram oğlu 
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13. Tağıyev Rauf Ziyarəddin oğlu 

14. Tağıyev Elçin Ziyarəddin oğlu 

15. Məmmədov Məmməd Məhyəddin oğlu 

16. Talıbov Bahəddin Talıb oğlu 

17. Tağıyeva Pərvanə Teymur qızı 

18. Şahnazarov Cahangir İsrail oğlu 

19. Qurbanov Vasif Valeh oğlu 

20. Tağıyeva Hicran Z. 

21. Məmmədov Bahadur H. 

22. Məmmədov Eldəniz Bahadur oğlu 

23. Quliyeva Dilşad Məhəmmədəli qızı 

24. Əliyeva Anjelika Əli qızı 

25. Əmirov Miralı Oruc oğlu 

26. Məhərrəmov Xəlil M. 

27. Əliyev Zeynal Cəbrail oğlu 

28. Əliyev Nadir Əli oğlu 

 

22/09  2001-ci il. 

 

 

 

 

Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti 

hörmətli cənab 

Heydər Əliyev Əlirza 

oğluna 
 

Surəti: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri, 

prof., Murtuz Ələsgərova; 

- YAP sədrinin birinci müavini, Neft Şirkətinin Vitse-pre-

zidenti, Olimpiya İdman Komitəsinin sədri, cənab İlham Əliyevə 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, İctimai Təminat naziri 

prof.Əli Nağıyevə 
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- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, Səhiyyə Naziri, 

akademik Əli İnsanova 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, Respublika Ziyalılar 

Cəmiyyətinin prezidenti, akademik Məmmədtağı Cəfərova 

- Beynəlxalq Münasibətlərarası Əlaqədar daimi Komis-

siyanın sədri, prof. Səməd Seyidova 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, İnsan Hüquqları daimi 

Komissiyasının sədri, cənab Sirus Təbrizliyə 

- Millət vəkili, Milli Məclis sədrinin birinci müavini, 

cənab Arif Rəhimzadəyə 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, Elm və Təhsil mə-

sələləri daimi Komissiyasının sədri, prof. Şahlar Əsgərova 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, Milli Məclisin Regional 

məsələləri daimi Komissiyasının sədri, prof. Zahid Qaralova 

- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədr 

müavini, prof. Gövhər Baxşəliyevaya 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, YAP-ın İcra katibi, 

cənab Əli Əhmədova 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, Millət Vəkili, prof.  

Həsən Mirzəyevə 

- YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, Millət Vəkili, prof. Şamil 

Qurbanova 

- Millət Vəkili, YAP Gəncə şəhər təşkilatının sədri, 

cənab Nizami Əhmədova 

- Təhsil Naziri, prof. Misir Mərdanova 

YAP-ın 91 təsisisçisindən biri, Arxa cəbhə və Əmək veteranı, 

filologiya və pedaqoji elmləri doktoru, Gəncə Dövlət Universitetinin 

professoru Səmədov Abbas Abbas oğlundan 

RƏSMİ MÜRACİƏT 

 

Qiymətli vaxtınızı aldığıma görə öncə üzr istəyirəm. Gəncə Dövlət 

Universitetinin rektor əvəzi riyakar prof. Mübariz Yusifovun törətdiyi 

cinayətlərin bəzilərini Sizə bildirməyi özümə vətəndaşlıq borcu hesab 

edirəm. 
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1. İki ildən artıqdır ki, əvəzçi fakültə, dekan, kafedra müdiri, tələbə 

köçürmək, müəllim götürmək bazarı açıbdır. 

2. Filologiya fakültəsində dekanlıq səlahiyyətim 13 fevral 2002-ci 

ildə qurtardı. Dekanlıq dövründə Təhsil Nazirinin Fəxri Fərmanı ilə təltif 

olunmuşam. Fakültəyə dekan seçkisi elanı martın 15-də verildi. Rektor 

əvəzi Mübariz dekan seçilmək üçün məndən beş min dollar istədi. 

Həmin məbləği ödəyə bilmədiyimə görə seçkini keçirmədi. Fakültəni 

təcili parçalayıb ingilis dili fakültəsi yaratdı və martın 26-da ingilis dili 

bilməyən Salahovdan yeddi min dollar alıb dekan qoydu. Bu cinayəti 

Mərdanova rəsmi yazdım və danışdım, ancaq heç bir tədbir görmədi. 

Mənim Prezident Aparatından, Milli Məclisdən, Nazirlər 

Kabinetindən Təhsil Nazirliyinə göndərilən məktublarıma və 

teleqramlarıma səkkiz ay müddətində nazir cavab vermədi. Əvəzçi 

Mübariz deyir ki, Mərdanovun və Fatma Abdullazadənin haqqını 

dollarla ödəmişəm, cavab verməyəcəklər. 

Fakültəyə dekan seçkisi noyabrın birində olacaqdır. Oktyabrın on 

birində əvəzçinin təkidi ilə dollar aldığı dos. Əliyeva Nəzakət ədəbiyyat 

kafedrasından namizəd verildi. Əvəzçi Mübariz və qaynatası Tofiq YAP-

a, Prezidentə yazılması etikaya sığışmayan təhqirlər etdilər və mənə 

dedilər ki, get, Əliyevçilər səni namizəd verib dekan seçsinlər. Faciəli 

haldır ki, əvəzçi mənə sentyabr ayında maaş vermədi. Ancaq dərsi 

deyib jurnalı yazmışam. Müəllimlikdən azad olunmaq əmri də vermir. 

Tofiq YAP-ın üzvü deyildir, ancaq kafedra müdiridir. 

3. Universitet elmi şurasında əvəzçinin iyirmi bir nəfər yığma 

komandası var. Acınacaqlı haldır ki, elmi şuranın tərkibində bir nəfər 

müharibə veteranı və vəzifəsiz elmlər doktoru, professor yoxdur. 

4. Bakı Dövlət Universiteti cənnət guşəsidir. Gəncə Dövlət 

Universiteti xarabadır. Tədris korpusunun ətrafı bazardır, alverçi 

dükanlarıdır, qabağı pullu maşın dayanacağıdır. 

5. Universitetin əsas tədris korpusunda kitabxana və qiraətxana 

yoxdur. Üç tədris korpusunun yalnız birində bərbad halda qiraətxana 
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var. Universitetin kitabxanası yataqxananın birinci mərtəbəsindəki 

zirzəmidir. Kitab və qəzetlər məhv olur. İstifadə etmək mümkün deyildir. 

6. Təlimata görə magistr işləməz. Ancaq Yusifov Anar əvəzçinin 

qardaşı oğludur, idman klubunun sədridir, professor maaşı  alır. 

7. Fəlsəfə kafedrasının müdiri baza təhsilli metodika olan dos. 

Vəkil Aşırov əvəzçi Mübarizin bacanağının qudasıdır. Fəlsəfə elmləri 

doktoru, professor Qabil Seyidov müdir seçilmədi, çünki bacanağın 

qudası deyildir. 

8. Bakı Dövlət Universitetində ədəbiyyat ixtisası üzrə yeddi 

kafedra var, kafedra müdirləri də professorlardır: 

1. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı ( prof. Cəlal Abdullayev ). 

2. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ( prof. Qara Namazov ). 

3. Folklorşünaslıq ( prof. Azad Nəbiyev ). 

4. Dünya xalqları ədəbiyyatı ( prof. Cəmil Nağıyevdir ). 

5. Türk xalqları və Şərqi Slavyan xalqları ədəbiyyatı (prof. Şamil 

Qurbanov). 

6. Rus ədəbiyyatı ( prof.  Seyfulla Əsədullayev ). 

7. XX əsr rus ədəbiyyatı və nəzəriyyəsi ( prof. Aqil Hacıyev ).  

Gəncə Dövlət Universitetində ədəbiyyat ixtisası üzrə yalnız 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası var. Kafedrada yeddi nəfər 

filologiya elmləri doktoru, professor işləyir. Kafedranın on beş min   saat 

dərs yükü var. Faciədir ki, kafedra müdiri bakılı Quliyeva Xeyransanı, 

gəncəli Elzanı, həmyerlisi gədəbəyli Nəzmiyəni boşayıb, səkkiz uşağı 

yetim qoyan, arvad dəllalı, ev alverçisi, Xanlar rayonunun maxinator 

sahibkarı, ixtisasçı olmayan, rektor əvəzi Mübarizin keçmiş qaynatası 

dos. Tofiq Musayevdir. Kafedra müdirin mənəvi pozğunluq komasıdır. 

8. Bakı Dövlət Universitetində dörd dil kafedrası var. Kafedranın 

müdirləri professorlardır: 

1. Azərbaycan dili ( prof. Ağamusa Axundov ). 

2. Ümumi dilçilik ( prof. Nizami Cəfərov ). 

3. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası ( prof. Yusif Seyidov ). 

4. Türkologiya ( prof. Tofiq Hacıyev ). 
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Gəncə Dövlət Universitetində yalnız rektor əvəzinin müdir olduğu 

Müasir Azərbaycan dili kafedrası var. Kafedranın dərs yükü iyirmi min 

saatdır. Bu divanxanaya kafedra demək cinayətdir. «Ədəbi dil tarixi»,  

«Tarixi qrammatika», «Əski əlifba» fənlərini dilçi mütəxəssis demir. 

9. Rektor əvəzi iki xarici minik maşınında «Gəncədə mənəm, 

Bağdadda kor xəlifə» deyib təhsil qanunlarını pozur, insan hüquqlarını 

tapdalayır, imarətgah tikdirir, mersedes alır, universiteti təmir etdirmək 

adı ilə büdcəni talayır, ödəniş haqqını mənimsəyir, Antaliyada istirahət 

edir. 

10. On aydır ki, hörmətli prezidentimiz cənab Heydər Əliyevə 

teleqramlar və müraciətlər göndərir, çatması haqqında rəsmi kağız 

alıram. Ancaq mənim teleqram və müraciətlərimi prezidentə vermirlər. 

Mənəviyyat pozğunu, saxtakar və rüşvətxor, pedaqoji institutu beş il 

talayıb, iki ildir universiteti bazara çevirən Mübariz Yusifov  mənə divan 

tutur, əziyyət verir. 

11. Yalnız 2002-ci ildə dövrü mətbuatda on beş elmi-metodik 

məqalə çap etdirmiş, «Ədəbiyyat tədrisinin inkişaf problemləri» və 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının tədqiqi və öyrənilməsi tarixindən» 

kitablarımı yazıb Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşriyyata vermiş, siqnalını 

oxumuşam. Hazırda  «Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı» 

monoqrafiyası üzərində işləyirəm. Bu ilin sonuna kimi yazıb 

qurtaracağam. 

12. Sizdən xahiş edir və əmin oluram ki, mənim acınacaqlı 

həyatımın dünya şöhrətli hörmətli prezidentimizə çatdırılmasında 

köməyinizi əsirgəməyəcəksiniz. İnanıram ki, filologiya fakültəsinin 

parçalanmasına son qoyacaq, dekan seçkisinin saxtakarlıqla 

pozulmasına və mənim qanuni hüququmun tapdalanmasına imkan 

verməyəcəksiniz. Qanunlarımızın aliliyi naminə mənim dekan 

seçkisində iştirak etməyimə və jurnala yazıb keçdiyim dərsə görə maaş 

almağa tam hüququm vardır. 

Mübarizlə Tofiq kimi iki quldur hüququmu alıb, taleyimi həll edir. 

Xalq şairi Səməd Vurğun gözəl demişdir: 
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Hakimin ağzından tökülür konyak, 

İnsan taleyini  həll  edənə  bax?! 

Cinayətkarlara demişəm ki, bütün həyatım boyu Prezident 

əqidəsinə və onun yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasına sadiqəm. 

Həm də qələbə mənimdir. Nizami yurdu, Gəncə torpağı alaq otu 

bitirmir. Siz alaq otlarsınız və məhv ediləcəksiniz. 

Oktyabrın 15-də nazir Mərdanov beş gün əziyyət çəkdikdən sonra 

axşam saat 600-da məni və rektor əvəzi Mübarizi qəbul etdi. Çox 

mənasız və məzmunsuz qəbul apardı. Əvəzçinin cinayətkar, 

mənəviyyat pozğunu, rüşvətxor olduğunu sübuta yetirdim. Ancaq nazir 

heç bir tədbir görmədi. Nazir əvəzçiyə seçkini bildiyin kimi keçir, 

istədiyin namizədi seç, heç kimsədən çəkinmə, dedi. Səmədov haraya 

yazsa, mənə göndərəcəklər, mən də cavab verməyəcəm. Nazirin 

qəbulu «xala xətrin qalmasın» yumoruna döndü. 

Əslində mən nazirdən bundan artıq heç nə gözləmirdim. Ona görə 

ki, əvəzçi düz deyirmiş, qanunu haqqını almışdı, üzü qara, dili gödək idi. 

Nazir Mərdanova dedim ki, hər ikiniz prezident əqidəsinin 

düşməni, təhsil islahatının xəyanətkarısınız. Mütləq cəzasını 

çəkəcəksiniz. 

Əminəm ki, təcili tədbir görəcək, Gəncə Dövlət Universitetini 

Mübariz kimi quldurdan xilas edəcək, professor-müəllim heyyətinin və 

tələbə kollektivinin canını cinayətkardan qurtaracaqsınız. Mən də 

nöqsanımı dərk edəcək, hansı qüsuruma görə doqquz aydır dekan 

seçkisinin aparılmadığı və indi namizəd verilib seçilmədiyimin səbəbini, 

daha doğrusu, beş min dollar verməyəcəyimin cəzasını çəkdiyimi 

biləcəyəm. 

Əminəm ki, ədalət zəfər çalacaqdır. 

                                                             prof. Səmədov Abbas 

Abbas oğlu 

 

Gəncə şəhəri, Şəhriyar küçəsi, ev 

62a  
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               Ev tel:  59-20-02 

                   16.X.2002. 
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Azərbaycan Respublikası Milli-

Məclisin üzvü, görkəmli elm xadimi, 

müdrik ağsaqqalımız H.Mirzəyevə 

 

Ermənistandan Şuşa rayonu Malıbəyli kəndinə, Xocalı şəhərinə 

qaçqın düşən və oradan da Bakı şəhərinə məcburi köçkün düşən Romanı 

sovxozu yaxınlığında yeni tikilən qəsəbədə 160 evdə məskunlaşan 200 

ailə adından 

 

MÜRACIƏT 

 

Aşağıda qeyd etdiyimiz məsələlərin həll edilməsini hörmətli 

professor Sizdən və Milli Məclisdən xahiş edirik: 

a) Qəsəbəyə qəsəbə statusunun verilməsi, qəsəbə icra 

nümayəndəliyinin yaradılması. 

b) Qəsəbəyə əhalinin rəyi nəzərə alınmaqla yeni ad verilməsi 

(Dərələyəz). 

c) Qəsəbənin vahid inzibati ərazi vahidinin təsdiq edilməsi. (Əlavə 

torpaq sahəsi ayrılaraq qəbiristanlıq, idman sahəsi, uşaq bağçası, xeyr-

şər üçün yer, törəmə ailələrə ev tikmək üçün sahə və s.). 

d) Qəsəbəyə Əzizbəyov-Maştağa yoluna çıxış üçün ən qısa 900 

metrlik məsafədən yol çəkilməsi və marşrut avtobusların təyin edilməsi. 

1. Ağayev Kamil 

2. Xanlarov Xanlar 

3. Qafarov Nurəddin  

4. Şahhüseynov Sabir 

5. Muradov Vahid 

6. Xanlarov Kirman 

7. Xudimov Rafiq 

8. Allahverdiyev Səlim 

9. Nəbiyev Nəsir 

10. Əhmədov Zakir 

11. Balakişiyev Knyaz 
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12. Məmmədov Mustafa 

13. Alpanayev Əli 

14. Əhmədov Ayaz 

15. Muradov Telman 

16. Xudimov Eylas 

17. Kamalov Mehman 

18. Qafarov Faiq 

19. Muradov Mehman 

20. Məmmədov Fərzalı 

21. Qurbanov Əvəz 

22. Ağayev Araz 

23. Məmmədov Mehman 

24. Balakişiyev Rafiq 

25. İmanov Kərim 

26. Qasımov Mirəli 

27. Ələkbərov Allahverdi 

28. Alpanayev Yaşar 

29. Qurbanov Şikar 

30. Əhmədov Ayaz 

31. Alpanayev Mətləb 

32. Ağayev Sabir 

33. Məmmədov Bəyis 

34. Haqverdiyev Murad 

35. Xudimov İmamqulu 

36. Alyarov Məhəbbət 

37. Xudaverdiyev İmaş 

38. Hacıyev Asəf  

39. Şadmanov Nizami 

40. Salmanov Sabir 

41. Alpanayev İlham 

42. Balakişiyev Qolay  və sair ailələr. 
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21   VIII  2003-cü il. 

 

 

Azərbaycan  Respublikası Milli Məclisinin deputatları 
 

Hörmətli                   Hacı Madər Musayevə 

Hörmətli                   Həsən Mirzəyevə 

Hörmətli                   Oqtay Əsədova 

Hörmətli                Binəqədi rayon İcra 

Hakimiyyətinin         

                          başçısı xanım Fidumə 

Hüseynovaya 
 

Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə 

qəsəbəsi, S.Bəhlulzadə küçəsi 1-ci 

keçid ev 81-də qeydiyyatda olan, ailəli, 

Vətən müharibəsi veteranı, Nizami RPİ-

nin 24-cü PB-nin əməkdaşı, polis 

mayoru Hüseynov Elxan Məmmədxan 

oğlu tərəfindən 

Tel: 469-76-29 

 

Ə R İ Z Ə 
 

Yazıb Sizə bildirirəm ki, mən 2002-ci ildən bu günə kimi 

M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsinə və Binəqədi rayon İcra hakimiyyətinə 

dəfələrlə ərizə ilə müraciət edib öz problemimi göstərərək, evimin olmadığı 

üçün müxtəlif ünvanlarda kirayədə yaşadığımı nəzərlərinə çatdıraraq 

mənim imtiyazlarımı nəzərə alıb mənə qanunvericiliyə uyğun olaraq fərdi 

yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsi vermələrini xahiş etmişəm. 2002-ci 

ildə M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsi sədrinin imzası ilə guya inzibati 

ərazilərində torpaq fondlarının olmaması barədə cavab almışdım. Mən 

sonrakı müddətdə bələdiyyə ərazisində çoxlu sayda fərdi yaşayış evlərinin 

tikildiyini, yaşayış massivlərinin salındığını görüb, bələdiyyə sədri Məcnun 

Əliyevin qəbulunda olub, bir daha ehtiyacımı nəzərə alıb mənə fərdi 

yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsinin təmin olunması barədə xahiş 
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etdim. Bu barədə dəfələrlə rəsmi ərizələrim olmuş, lakin mənə heç bir 

əməli köməklik olunmamış, müxtəlif bəhanələrlə süründürməçiliyə yol 

verilmişdir. 

Hörmətli deputatlar, Sizə müraciət etməklə Binəqədi rayon 

sakinlərinin qanunverici orqanda təmsilçisi kimi, mənim polis zabiti, 

müharibə veteranı, himayəmdə iki azyaşlı uşaq olduğunu nəzərə alıb 

mənə qeydiyyatda olduğum Binəqədi rayonu ərazisində fərdi yaşayış 

evi tikmək üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına köməklik etməyinizi xahiş 

edirəm. 

 

İmza:                               Hüseynov Elxan Məmmədxan 

oğlu. 
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Azərbaycan Respublikası 

Milli   Məclisin   deputatı 

H. Mirzəyev  cənablarına 

 

Binəqədi rayonu, Rəsulzadə  

qəsəbəsi, 

Musabəyov küçəsinin 18 saylı  evinin 

Sakinləri – Sizin seçiciləriniz 

adından 

 

Ə R I Z Ə 

 

Çox hörmətli Həsən müəllim! 

Yaşadığımız 18 saylı bina maqistral küçədən xeyli aralıda 

yerləşdiyindən və Musabəyov küçəsindən heç bir marşrut taksisi 

keçmədiyindən həm işlə əlaqədar, həm məktəblilərin dərsə gedişi ilə 

bağlı, həm də gündəlik bazarlıq edən küçə sakinlərinin, ələlxüsus 

qadınların xeyli uzaq məsafədən ağır yükləri daşımaları baxımından 

xeyli çətinliklərimiz var. 

Maqistral yoldan hərəkət edən 26, 122, 228, 71 saylı marşrut 

taksilərinin, heç olmazsa, ikisinin küçəmizdən keçməsi, sakinlərin 

çətinliklərini qismən də olsa aradan qaldıra bilər. 

Bu barədə məsələnin həllində bizə mümkün köməyi etməyi Siz 

cənablarından xahiş edirik və əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk. 

 

 

Musabəyov küçəsi 18 saylı       

binanın sakinləri adından,  

«Pedaqoq-2» MTK sədri                               İ.M. 

XƏLILOV 

 

03.02.04 
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Azərbaycan Respublikası 

Milli  Məclisinin deputatı 

H. Mirzəyev  cənablarına 

 

Musabəyov  küçəsinin 18 saylı  

evinin 

Sakinləri – Sizin seçiciləriniz 

adından 

 

Ə R I Z Ə 

 

Çox hörmətli Həsən müəllim! 

Musabəyov küçəsinə asfalt döşənəndə, əvvəllər burada olan küçə 

səkisinin qalıqları indi asfaltdan səviyyə etibari ilə xeyli aşağıda 

qaldığından o, piyadaların hərəkəti üçün yararsız vəziyyətə düşmüşdür. 

İndi gün ərzində çoxlu sayda, həm də sürətlə küçə boyu şütüyən 

maşınların əlindən nəinki məktəbli və kiçik yaşlı uşaqların, hətta 

böyklərin də gediş-gəlişi üçün ciddi təhlükə yaranıb ki, bu da vəziyyəti 

ağlasığmaz dərəcədə pisləşdirib. 

Ümidimiz təkcə Sizədir! Küçəyə piyadaların təhlükəsizliyi naminə, 

səki çəkilməsi üçün yardım əlinizi uzatmağı Siz cənablarından xahiş 

edirik.  

 

 

18 saylı binanın sakinləri   –     

seçiciləriniz adından 

«Pedaqoq-2» MTK sədri                                 İ.XƏLILOV 
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06.02.2004-cü il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Azərbaycan Milli                                              National 

Academy 

Elmlər Akademiyası                                       of sciences of 

Azerbaijan 

       FOLKLOR                                                        INSTİTUTE 

      İNSTİTUTU                                                    OF 

FOLKLORE 

 

Bakı-370001, 8-ci Kiçik Qala döngəsi- 31      Baku-370001, 8-th Corner fo Kichik 

Qala-31 

Tel: 92-93-14; 92-92-48. 

№    1/87                                                                          « 17 »      

iyun    2004-cü il 
 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisin sədri 

Cənab Murtuz Ələsgərova 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Həsən    

Mirzəyevə 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Rəfael  

Hüseynova 

Surəti:        Milli Məclisin deputatı     Sabir 

Rüstəmxanlıya 
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Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Zəlimxan  

Yaquba 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Nizami  

Xudiyevə 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Nizami    

Cəfərova 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Səyyad      

Arana 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Yaqub 

Mahmudova 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    İsmayıl   

Ömərova 

Surəti:        Milli Məclisin  deputatı    Fəzail    

Ağamalıya 
 

Hörmətli spiker və millət vəkilləri! 
 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqımızın tarixi və milli dəyər-

lərinə böyük məhəbbət və qayğısından yaranan Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Folklor İnstitutu milli elm məbədidir. Böyük öndər 

Heydər Əliyevin milli-mənəvi varlığımızın qorunması siyasətinin tərkib 

hissəsi kimi onun birbaşa qayğısının nəticəsində yaranmış bu İnstitut 

Akademiyanın ən gənc elm müəssisələrindən biri olmasına 

baxmayaraq fəaliyyəti dövründə istər elmi strategiyası baxımından, 

istərsə də milli-mənəvi dəyərlərin qorunması sahəsində həmişə Heydər 

Əliyevin bu sahədəki zəngin ənənələrinə sadiq qalmışdır. İnstitutun 

fəaliyyət imkanlarının yaxşılaşdırılması məqsədilə möhtərəm prezi-

dentimiz Heydər Əliyevin birbaşa qayğısı və göstərişi sayəsində Bakı 

şəhəri İcra Hakimiyyəti Başçısının 21.08.1996-cı il tarixli 1140 saylı 

sərəncamı ilə Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti 2942-ci 

məhəllədə yerləşən 0,55ha torpaq sahəsində « Folklor » Elmi 

Mədəniyyət Mərkəzinin layihələşdirilməsi və tikintisi üçün torpaq sahəsi 

ayrılmışdır. 
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Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhərsalma Baş idarəsi 

şəhər ərazisinin tikinti planlaşdırma İdarəsi tərəfindən 12.03.1998-ci il 

tarixdə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Folklor 

İnstitutuna 10364 saylı inşaat pasportu verilmişdir. 

Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhərsalma Baş idarəsi tə-

rəfindən 20.05.2004-cü il tarixli, 18/03-8/3152 saylı məktubla  « Folklor » 

İnstitutuna Folklor Elmi Mədəni Mərkəzinin layihələşdirilməsi və tikintisi 

üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına dair 10364 saylı inşaat pasportunun 

Memarlıq Planlaşdırma göstərişlərinin müddəti 2005-ci ilin II rübünün 

sonunadək uzadılmışdır. 

Sonradan bizə məlum olmuşdur ki, Milli Elmlər Akademiyasının 

Folklor İnstitutuna ayrılmış torpaq sahəsi Xətai rayon İcra Hakimiyyəti 

tərəfindən qanunsuz olaraq digər hüquqi şəxsə ayrılmışdır. 

Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu tərəfindən Xətai rayon 

məhkəməsində Bakı şəhəri Xətai rayon İcra Hakimiyyətinə, Xətai rayon 

Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinə qarşı qanunazidd hərəkətlərin 

qadağan edilməsi, dəymiş zərərin ödənilməsi və inşaat işlərinin 

aparılmasına maneələrin aradan qaldırılmasına dair iddia qaldırılmışdır. 

Xətai rayon məhkəməsinin  21 may 2004-cü il tarixli, 2-1204/2004 

saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının 

Folklor İnstitutunun Xətai rayon İcra Hakimiyyətinə, Xətai rayon Mənzil 

Kommunal Təsərrüfatı Birliyinə və Azərbaycan Respublikası İqtisadi  

İnkişaf  Nazirliyinin Dövlət Əmlakının Özəlləşdirilməsi Departamentinə 

qarşı qanunazidd hərəkətlərin qadağan edilməsi, dəymiş zərərin 

ödənilməsi və inşaat işlərinin aparılmasına maneələrin aradan 

qaldırılmasına dair ərizəsi ilə əlaqədar iddianı təmin etmə tədbiri kimi 

Xətai rayon İcra Hakimiyyətinə və Azərbaycan Respublikası İqtisadi 

İnkişaf Nazirliyinin Dövlət Əmlakının Özəlləşdirilməsi Departamentinə 

Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitu-

tuna Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti 2942-ci məhəllədə 

yerləşən 0,55ha torpaq sahəsi ilə bağlı digər hüquqi və fiziki şəxslərə 
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hər-hansı bir hüquqverici sənəd, istifadə hüququ verilməsi qadağan 

edilmişdir. 

Hörmətli spiker və millət vəkilləri! 

Sizdən Xahiş edirik, Xətai rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 

özbaşınalıqlarının qarşısının alınmasında və Xətai rayon məhkəməsində 

bu işə obyektiv baxılmasına Xətai rayon İcra Hakimiyyəti və Dövlət 

Əmlakının Özəlləşdirilməsi Departamentinin müdaxilə etmələrinin 

qarşısının alınmasında bizə köməklik göstərəsiniz. 
 

Dərin ehtiramla, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Folklor İnstitutunun  

əməkdaşları adından 
 

Azərbaycan Milli Elmlər  

Akademiyasının həqiqi üzvü            Kamal Talıbzadə                                    
 

Azərbaycan Milli Elmlər  

Akademiyasının həqiqi üzvü               Teymur Bünyadov 
 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü                  Tofiq Hacıyev 
 

Filologiya elmlər doktoru, professor       İsrafil Abbaslı 
 

Filologiya elmlər doktoru, professor       Paşa Əfəndiyev 
 

Filologiya elmlər doktoru, professor       Mürsəl Həkimov 
 

Filologiya elmlər doktoru, professor       Qara Namazov 
 

Filologiya elmlər doktoru, professor   Cəlal Abdullayev 
 

Filologiya elmlər doktoru, professor  Akif Hüseynov 
 

Filologiya elmlər doktoru                      

Kamil Allahyarov 
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Filologiya elmlər doktoru              Kamran Əliyev 
 

Filologiya elmlər doktoru           Seyfəddin Qəniyev. 
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Azərbaycan Respublikası 
           Bakı şəhəri 

İcra Hakimiyyəti nəzdində 

        «PEDAQOQ-2» 
        Mənzil-tikintisi 

         kooperativinin           Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 

Deputatı 
          İdarə    heyəti                  

Bakı şəhəri, Musabəyov küç.,            Professor MIRZƏYEV Həsən müəllimə 
      Məhəllə 3222, ev 18,  
      №     8/3 

« 05 »     avqust    2004-cü il. 

 

Hörmətli Həsən müəllim, 

Binəqədi rayon, Rəsulzadə qəsəbəsi, Musabəyov küçəsi, 3222-ci 

məhəllənin «Pedaqoq-2» MTK-na məxsus 18 saylı evin sakinləri 

adından Sizə müraciət etməyə məcbur olduq.                            

İş burasındadır ki, haqqında söhbət gedən, Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitetinin 71 mənzilli 9 mərtəbəli binasında yaşayan 

professor – müəllim heyətinin ailələri iki aydan artıqdır ki, suyun qıtlığı 

ucbatından korluq çəkirlər. Həyətdə 150 kubmetr həcmli su hovuzunun 

olmasına baxmayaraq, o aidiyyəti olan idarə və onların rəhbərliyinin 

səhlənkarlığı ucbatından doldurulmur, nəticədə ancaq axşamlar (saat 

22-00) olmaqla gündə 10-15 dəqiqə mənzillərə su vurmaq mümkün olur 

ki, bu da mənzillərin su ilə minimum təhcizini ödəmir. Onu da deyək ki, 

çox vaxt suyun səviyyəsi minimum həddən aşağı olması səbəbindən, 

nasosa hava düşməsi hesabına mənzillərə suyun vurulması qeyri-

mümkün olur. Dəfələrlə 20 tonluq çəni olan maşınlarla öz pulumuzla su 

alıb çənin səviyyəsini qaldırmaq hesabına mənzillərə yenə də qısa 

müddətə (10-15 dəqiqə) su vurub bir təhər bu işi yoluna qoymuşuq. 

Aidiyyəti olan idarələrə və rəhbər şəxslərə dəfələrlə 

müraciətlərimizə baxmayaraq müşkülə düşmüş bu iş düzəlmir ki, 

düzəlmir. 

Ümüdimiz Sizədir, bizi bu çıxılmaz vəziyyətdən çıxarmaq üçün 

müvafiq orqanlara müraciət etməyi Sizdən xahiş edirik. 
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 Hörmətlə: 

«Pedaqoq-2» MTK-nın sədri                              XƏLILOV İ.M. 

 

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti Nəzdində Mənzil Tikintisi 

kooperativi İdarə heyyəti  MTK 
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Azərbaycan Respublikası 
           Bakı şəhəri 

İcra Hakimiyyəti nəzdində 

        «PEDAQOQ-2» 
        Mənzil-tikintisi 

         kooperativinin        Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 

Deputatı 
          İdarə    heyəti                  

Bakı şəhəri, Musabəyov küç.,            Professor Mirzəyev Həsən müəllimə 
      Məhəllə 3222, ev 18,  
      №     8/4 

« 05 »     avqust    2004-cü il. 

 

 

Hörmətli Həsən müəllim, 

Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, Musabəyov küçəsi 3222-ci 

məhəllənin «Pedaqoq-2» MTK-na məxsus 18 saylı evin sakinləri 

adından bu məktubla Sizə müraciət etmək məcburiyyətindəyik. 

Bildiririk ki, yaşadığımız binanın qaz kəməri Milli qvardiyanın həyə-

tindən və 2000-ci ilədək boş olan torpaq sahəsindən keçir. Sonradan 

həmin sahələri almış şəxslər əlavə torpaq tökməklə yerin səviyyəsini 

qaldırarkən onların aşkar günahı ucbatından bizə məxsus qaz kəmərinin 

85 metrlik hissəsi torpaq altında qalmış və çürüməkdədir. Bu təhlükəli 

olması baxımından yolverilməz bir haldır və təcili öz həllini tapmalıdır. 

Hamıya məlumdur ki, qaz kəməri hökmən yer səthinin üstündən 

keçməlidir. Biz rayon Bələdiyyəsinə bu barədə xəbər vermişik. Lakin 

həmin şəxslər Bələdiyyənin onlara xəbərdarlıq etməsinə məhəl 

qoymurlar. Onlar ya qaz borularını yerin üstünə çıxartmalıdırlar, yada 

bizi müvafiq miqdarda boru ilə təmin etməlidirlər ki, biz özümüz Qaz 

İdarəsi ilə birlikdə bu məsələni həll edək. 

 

Ümid edirik ki, bu məsələnin həllində bizə köməklik edəcək, 

müvafiq orqanlara müraciət edəcəksiniz. Sizə qabaqcadan təşəkkür 

edirik. 

 

 Hörmətlə: 
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«Pedaqoq-2» MTK-nın sədri                              XƏLILOV İ.M 

 

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti Nəzdində Mənzil Tikintisi 

kooperativi İdarə heyyəti  MTK 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

deputatı 
prof. H. Mirzəyev cənablarına 
 

Bakı şəhəri 9m/r, ev 143,  m.29-da yaşayan  

Ələkbərova  Sevda   İsmayıl  qızı   tərəfindən 
 

ŞİKAYƏT ƏRİZƏSİ 
 

 Mən, 9 mart 2004-cü ildə Binəqədi rayon ƏSMİ-nin direktoru 

Eyvaz Sadıqov tərəfindən, heç bir əsas olmadan işdən azad edilmişəm. 

Hüquqlarımı müdafiə etmək üçün Binəqədi rayon Məhkəməsinə ərizə ilə 

müraciət etdim. 

23 aprel 2004-cü ildə Binəqədi rayon Məhkəməsinin qətnaməsi ilə 

müavinət üzrə müfəttiş vəzifəsinə bərpa edilmişəm. 01 sentyabr 2004-

cü ildə isə Apellyasiya Məhkəməsi qətnaməni qüvvədə saxlamışdır. 
25 oktyabr 2004-cü ildə işlə bağlı E.N.Sadıqovun yanında olarkən o məni 

məhkəmənin qərarında göstərilən vəzifəyə deyil, ödəniş üzrə məsləhətçi 
vəzifəsinə bərpa edəcəyini bildirdi. Mən isə hüquq təhsilli olduğum və müha-

sibat işini bilmədiyimi söylədikdə o, məni nalayiq və mənim burada ifadə edə 

bilmədiyim sözlərlə təhqir etdi. Nəticədə mən uzun müddət hipertonik krizdən 

əziyyət çəkib ambulator müalicə qəbul etməli oldum. E.N.Sadıqov mənim xəstə 

olduğum müddətdə, xəbərim olmadan, işə «qəbul» etmiş, sonra da işə çıxma-

mağımı «əsas» gətirərək işdən azad etmişdir. Halbuki, işəbərpa iş icraçısının 

iştirakı ilə, akt bağlandıqdan sonra icra olunmalıdır. 
İş icraçısı Ələddin Hüseynov öz vəzifə borcunu və məhkəmənin 

məlum qərarını yerinə yetirmək üçün E.Sadıqovun yanında olarkən 

təzyiqlərə və «ənənəvi» təhqirlərə məruz qalmışdır. Mənim yanımda 

olduğu kimi, burada da o, hüquq-mühafizə orqanlarının ünvanına 

nalayiq ifadələr işlətmişdir. E.Sadıqovun təhqir və şantajlarından çəkinən 

Ə.Hüseynov 18 fevral 2005-ci ildə mənim və dörd nəfər məhkəmə 

icraçısı ilə işə bərpa haqqında akt tərtib etməli olduqda E.Sadıqov 

sənədə qol çəkməkdən imtina etmişdir. 

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, E.Sadıqov Binəqədi rayon ƏSMİ-nin 

direktor təyin edildiyi gündən (10 oktyabr 2003-cü il) işçilərlə kobud rəftar edir, 

onları daima qorxu altında saxlayır, işdən çıxarmaqla hədələyir. Bu faktın 
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təsdiqi kimi onun direktor işlədiyi müddətdə işdən çıxardığı işçilərin siyahısına 

baxmaq kifayətdir. E.Sadıqov onun qanunsuz hərəkətlərinə etiraz edən 

işçiləri təhqir edir və heç bir instansiya tanımadığını nümayişkaranə şəkildə 

bildirir, «Hara istəyirsən şikayət et! Kefim belə istəyir. Onsuz da nazirlik məni 

müdafiə edəcək» deyir. Maraqlıdır, E.Sadıqovun bu biabırçı hərəkətlərinə 

rəvac verənlər kimlərdir, o, kimlərə arxalanır? 

Hörmətli prezidentimiz İ.H.Əliyevin əhalinin işlə təmin olunması 
istiqamətində iqtisadi proqramlar həyata keçirdiyi bir vaxtda E.Sadıqov bu 

siyasətə qarşı çıxaraq uzun müddət nöqsansız işləyən insanları işdən 

çıxarmaqla sosial gərginlik yaradır. 
Xahiş edirəm E.Sadıqovun bu özbaşınalıqlarına son qoyaraq 

mənim işə bərpa olunmağıma köməklik edəsiniz. 

                               ƏLƏKBƏROVA S.İ 
Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin deputatı 

cənab H.Mirzəyevə 

Qarabağ müharibəsinin 

veteranı YAP-ın üzvü  

Əliyev Elşən Bəxtiyar oğlu 

tərəfindən 

 

Ə R I Z Ə 

 

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən bu yaxınlarda Avtomobil 

Nəqliyyatı Nazirliyinin Lisenziya Nəzarəti İdarəsindən, bu idarənin ləğvi 

ilə əlaqədar olaraq, işdən azad olunmuşam. Hal-hazırda heç bir yerdə 

işləmirəm. 

Əhalinin Baş Məşğulluq İdarəsinə müraciət etmişəm, hələlik 

müsbət cavab ala bilməmişəm. 

Bakı şəh., M.Ə.Rəsulzadə qəs., Q.Qarayev küç., ev 42 ünvanında 

yaşayıram. Bu ünvanda həyətdə olan hamamdan mağaza kimi istifadə 

etmək niyyətindəyəm. Bu məqsədlə küçə tərəfə pəncərə və qapı 

quraşdırmaq üçün qəsəbənin icra nümayəndəliyi və Binəqədi rayonun 
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İcra Hakimiyyətinə müraciət etsəm də, bu məsələ öz müsbət həllini 

tapmamışdır. 

Xahiş edirəm ki, ailəli və iki uşaq atası olduğumu nəzərə alıb, bu 

icazəni almaqda mənə kömək edəsiniz. 

Xeyirxahlığınızı, seçiciləri yaxşı başa düşəcəyinizi, xalqın güzəranını 

nəzərə almağınızı bilərək, Sizə müraciət edirəm.  

Qabaqcadan minnətdarlığımı bildirirəm. 

                               

       

                                  ƏLIYEV 

E.B. 

 

 

 

 

 

 

A  R  A  Y  I  Ş 

  

 

 

 

 

 

 

Verilir vətəndaş               Əliyev  Elşən  

Bəxtiyar oğlu    

ondan ötrü ki, o, həqiqətən Bakı  şəhəri Binəqədi rayonu    

M.Ə.Rəsulzadə   qəsəbəsi   Q. Qarayev  küçəsi  42  saylı 

evdə yaşayır və daimi pasport qeydiyyatındadır. Onun ailə tərkibi   

aşağıdakılardan ibarətdir: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    Əmək          kitabçasına           əsasən        03.  09.  2002    il   

 Binəqədi rayon  

İcra Hakimiyyəti 

Başçısının M.Ə. 

Rəsulzadə qəsəbəsi 

üzrə nümayəndəsi   

Çıxma №si       1268 

13. 03. 2005   il.              
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    tarixdən        heç       bir        yerdə         işləmir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Arayış             Məşğulluq Mərkəzinə            təqdim etmək verilir. 

 

 

Binəqədi   rayon   İcra   Hakimiyyəti 

Başçısının  M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi 

üzrə nümayəndəsi:                                                

Ş.X.MEYBULLAYEV 

 

Kargüzar:                                                               Z.M. TAĞIYEV 

Milli Məclisin üzvü, Binəqədi 

rayonundan       

seçilmiş millət vəkili cənab HƏSƏN   

MIRZƏYEVƏ 
 

Surəti:        Dövlət Ekologiya və Təbiətdən 

İstifadəyə             

                  Nəzarət Komitəsinin Sədri  

                  cənab Əli Həsənova 

Surəti:     Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin 

Başçısı  

                  cənab Hüseyin Hüseynova 

Surəti:        Binəqədi rayon Bələdiyyə Başçısı  

                   cənab Məcnun Əliyevə 
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Binəqədi rayonu, M.Rəsulzadə 

qəsəbəsi, İ. Hacıyev və Bakı fəhləsi 

küçələrində yaşayan vətəndaşlar 

tərəfindən 
 

Ş İ К А Й Ə Т   Ə Р İ З Ə С İ 
 

Məlumat üçün bildiririk ki, Binəqədi rayonu, M. Rəsulzadə 

qəsəbəsi, İ.Hacıyev və Bakı fəhləsi küçələrində daimi sakinlər, məcburi 

köçkün və qaçqınlar, kirayə qalanlarla birlikdə təxminən 50 mindən artıq 

insan çox sıx şəraitdə yaşayır. Bu insanları bir vacib və ciddi problem 

narahat edir. 

Narahatlığın səbəbi odur ki, son vaxtlar Bakı şəhərinin bir hissəsinin 

zibil tullantılarının atıldığı Balaxanı zibil bazası tamamilə unudulub. Tamamilə 

qeyri-qanuni olaraq indi həmin zibil tullantıları M.Rəsulzadə qəsəbəsinin 

qarşısından keçən dəmir yolunun şimal tərəfində yerləşən Bakı Tara Təmiri 

Bazası ilə Ağac Emalı Zavodu arasından keçmiş Hərbi hissəyə gedən yolun 

ətrafına tökülür. Eşitdiyimizə görə bəzi işbazlar burada qeyri-qanuni işlər 

görür. Belə ki, Balaxanı zibil Bazası qala-qala, qeyri-qanuni olaraq kiçik yük 

maşınlardan 10 min manat, böyük yük maşınlarından isə 20 min manat 

alaraq, rəsmi icazəsi olmayan və bizim yaşadığımız əraziyə çox yaxın olan 

yeri zibilliyə çeviriblər. Bu isə çox pis üfunəti ilə daimi sakinləri narahat edir. 

Bu azmış kimi, zibillik gecə-gündüz yandırılır, ətrafa zəhərli tüstü, üfunət 

yayılır. Ekologiyanı korlayır və xəstəliklər törədir. Nəzərə alsaq ki, sakinlərin 

əksəriyyəti yaşlılar və uşaqlardır, onda bu ekoloji çirklənmənin nə qədər 

təhlükəli olduğu daha aydın olar. Axı, mövcud qaydalara görə də Şəhər 

zibilxanaları yaşayış yerlərinə belə yaxın məsafədə yaradılmamalıdır. 

Yay aylarında bu narahatçılıq daha da artır, isti havada pəncərələri 

açmaq olmur. Evə acı və üfunətli iy, tüstü dolur. Xəstəlik törədiciləri olan 

ağcaqanad, milçək əlindən tərpənmək olmur. Bu isə sakinlərin 

səhhətinə ziyan vurur, müxtəlif yoluxucu xəstəliklər törədir. Haqlı 

narazılıqlar yaradır. 
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Ona görə də əlacımız Siz hörmətli cənablara qalıbdır. Çox xahiş 

edirik ki, təcili və qəti tədbir görüb, qeyri-qanuni yaradılmış zibilxananın 

ləğv edilməsi və bu zibilxananı yaradanlar barəsində isə ciddi tədbirlər 

görəsiniz. 

Səbirsizliklə tədbir görülməsini gözləyirik. 

 

Şikayət ərizəsini yazdı və imzaladılar İ.Hacıyev və Bakı fəhləsi 

küçəsində yaşayanlar: 

1. Novruzov Məmmədəli (tel.61-17-24) 

2. Şahbazova Nazlı 

3. Əliyev Babaxan 

4. Əliyev Hafis 

5. Qurbanov Səməd 

6. Atayev Tofik 

7. Atayev Rafik 

8. Nağıyev Əli 

9. Nağıyev Vahid 

10. Novruzov Əli 

11. Əmiraslanov Aslan 

12. Məmmədov Sadıq 

13. Mehdiyeva Teyfa 

14. İsmayılov Vahid 

15. İsmaylov Zahid 

16. Novruzov Arif 

17. Novruzov Sahib 

18. Novruzov Rahib 

19. Məmmədov Xanoğlan 

20. Niyazov İlham 

21. Məmmədov Nurəşrəf 

22. Əliyev Aydın 

23. Atayev Vaqif 
 

Bu siyahını daha da çox uzatmaq olardı, lakin ehtiyac görmürük. 
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Məktub göndərənin ünvanı Məmmədov 

Əvəz Qurban oğlu Lerik rayonu, 

Kirəvud kəndi 
                                                      Az 
4300 
Kimə  Cənab     Həsən    Mirzəyevə.  
Hara Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisin deputatına. 

 
Çox hörmətli Həsən müəllim! 

Təmiz havası, diş göynədən sərin suları ilə insanı 150 il yaşadan, 

dağlar diyarı olan Lerik rayonunun Kirəvud kəndindən Sizi salamlayan, 

Sizə ailə səadəti, xoşbəxtlik arzulayan vaxti ilə Sizdən Azərbaycan dilinin 

sintaksisini incəliyi ilə öyrənən keçmiş tələbəniz, hazırda 40 ilin müəllimi 

olan Əvəz Məmmədovdur. 

Hər dəfə Sizi Milli Məclisdə görəndə özümü yığışdırıram, elə 

bilirəm ki, o ecazkar partaların arxasında əyləşib Sizin mühazirənizi 

dinləyirəm. 
Həsən müəllim! Bu məktubu Sizə yazmağa məni nə vadar etdi? 24 

oktyabrda axşamüstü, təxminən saat 6.30-da televizorda Milli Məclisin 

iclaslarına baxırdım. 

Sizdən əvvəl ən çox sevdiyim, şəxsiyyətinə, biliyinə, savadına, 

xüsusən, gözəl nitqinə, alimliyinə qibtə etdiyim Nizami Cəfərov çıxış 
edərək pensiya təminatındakı uyğunsuzluqdan danışdı. Doğrudan da 

pensiyalar müxtəlifdir. Birini artırırlar, o birini isə yox. II qrup uşaqlıqdan 

əlil olanlara 100.000 (yüz min) pensiya təyin edilıb, pensiya artımını 
onlara aid etmirlər. 3-4 nəfər ailə üzvü olan belə pensiyaçı görəsən 

həmin pulla neçə gün ailəsini saxlaya bilər?! O, Səlim Müslümova 

sualla müraciət etsə də, onun sualı cavabsız qaldı. 
Sonra Siz söz alıb konkret olaraq Səlim Müslümova çox gözəl, hamını – 

xüsusilə pensiya alıb işləyən vətəndaşlara pensiyanın 50%-nin verilməsinin 

nə ilə əlaqədar olduğunu soruşdunuz. Əfsuslar olsun ki, Sizin o gözəl sualınız 

da cavabsız qaldı. 

Mənə − 40 illik pedaqoji staja malik olan bir müəllimə 140.000 (yüz 

qırx min) manat pensiya təyin olunub. İşləyirəm deyə həmin pensiyanın 

50%-ni verirlər ki, daha bundan da böyük ədalətsizlik, məncə olmaz. 

Niyə mən işlədiyimə görə 50% pensiya almalıyam? Çox heyfsiləndim 

ki, bu gözəl sualınız da cavabsız qaldı. Mənə belə gəlir ki, işləyən 
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müəllimin və digər işçilərə verilməyən 50% pensiya işlədiklərinə görə 

onlardan alınan cərimədir!! 

Arzu edirəm Sizin kimi Millət Vəkilləri bu ədalətsizliyin aradan 
qaldırılmasında bundan sonra da haqq səsinizi qaldıracaqsınız. Həsən 

müəllim! Mənim təşəkkürümü həmkarınız Nizami Cəfərova da 

çatdırasınız. 

Arzu edirəm Sizin kimi Millət Vəkillərinin bu xoş sədaları həmişə 

Milli Məclisin Xitabət kürsüsündən eşidilsin!! 

Sizə bir daha işinizdə müvəffəqiyyətlər və ailə xoşbəxtliyi 

arzulayıram. 
 

Hörmətlə:                               Məmmədov Əvəz Qurban oğlu. 

     Lerik rayonun Kirəvud kəndi. 
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

millət vəkili Həsən MIRZƏYEV cənablarına 

 

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu M.Rəsulzadə 

qəsəbəsi Y.Həsənov küçəsi 8 saylı evdə 

yaşayan İsmayılov Rövşən Vilayət oğlu 

tərəfindən 

 

ƏRIZƏ 

 

Yazaraq sizə məlum edirəm  ki, valideynlərim Dağlıq Qarabağ 

əhvalatı ilə əlaqədar 1988-ci ildə yurd-yuvalarından zorla qovulmuşlar. 

Ailəmiz 8 nəfərdən ibarətdir, ali təhsilli olduğuma baxmayaraq heç 

birimiz işlə təmin olmamışıq. 

Mən 2004-cü ildə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin Gömrük 

işinin təşkili fakültəsini bitirmişəm. Ona görə də Sizdən artıq dərəcədə 

xahiş edirəm ki, ailədən heç olmasa mənim işlə təmin olunmağıma 

köməkdarlıq göstərəsiniz. 

 

 

    İmza:                             / İSMAYILOV R./ 
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BAKI ŞƏHƏR BAŞ TƏHSİL İDARƏSİ 

T. İSMAYILOV  adına Bakı şəhəri 

UŞAQ-GƏNCLƏR YARADICILIQ SARAYI 

 

Bakı şəhəri Sona Vəlixan küç. 3.                                      Telefon:  492-

57-67 

№    15                                                                                 « 15 »     

aprel      2005 il 
 

Azərbaycan Respublikası 

 Milli Məclisinin üzvü, 

Millət vəkili cənab H.Mirzəyevə 
 

Hörmətli Həsən müəllim! 
 

Siz respublikamızda təhsil və mədəniyyət sahəsində xüsusi  

xidmətləri olan, bu sahəyə diqqət və qayğısını əsirgəməyən, xalqını və 

onun gələcəyi olan uşaqlarımızı sevən bir Millət vəkili kimi tanınırsınız. 

Sizin fəaliyyətinizin bu istiqamətini daim rəğbətlə izləyən T. İsmayılov 

adına Uşaq-gənclər yaradıcılıq Sarayının pedoqoji kollektivi və burada 

məşğul olan uşaqların valideynləri kömək olunması üçün məhz Sizə 

müraciət etmək qərarına gəldilər. 

Məlumat üçün Sizə bildiririk ki, T. İsmayılov adına Uşaq-gənclər 

yaradıcılıq Sarayı respublikanın ən iri məktəbdənkənar tərbiyə 

müəssisəsidir. Burada beş minə yaxın uşaq və yeniyetmə müxtəlif 

profilli dərnəklərdə məşğul olaraq asudə vaxtını maraqlı və səmərəli 

keçirir. Bundan əlavə, hər gün Sarayda keçirilən müxtəlif şəhər 

tədbirlərində minlərlə uşaq və valideyn iştirak edir. 

Sarayda uzun illərdir ki əsaslı təmir işləri aparılmır. 2000-ci ilin 

noyabr ayında baş verən zəlzələ nəticəsində əsası 1936-cı ildə 

qoyulmuş Sarayın binasına ciddi ziyan dəymişdir. Bu haqda dəfələrlə 
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aidiyyatı olan təşkilatlara məlumat verilməsinə və müvafiq komissiyanın 

Saraya gəlib vəziyyətlə tanış olmasına  baxmayaraq, heç bir tədbir 

görülməmişdir. 

Payız və qış aylarında yağan güclü yağış və qar binanın dam 

örtüyünü tamamilə bərbad hala salıb. Suyun içəri süzülməsi nəticəsində 

2-ci və 3-cü mərtəbənin əksər otaqlarında və koridorlarında tavan 

uçulub tökülmüşdür. Müxtəlif vaxtlarda altı dəfə baş verən uçqunlar 

təsadüf nəticəsində heç kimə xətər yetirməmişdir. Sonuncu uçqun fevral 

ayının 14-də günorta saatlarında, şagirdlər məşğələ keçərkən 

kompyuter otağında baş vermişdir. 4 m hündürlükdən düşən iri daş 

parçaları az qala uşaqların və müəllimin başına düşəcəkdi. Bu hadisə ilə 

əlaqədar, Bakı şəh. İcra hakimiyyətinin rəhbərliyi və mütəxəssisləri 

hadisə yerində olmuş və ümumiyyətlə Sarayın üçüncü mərtəbəsində 

məşğələlərin keçirilməsini qadağan etmişlər. 

Eyni vəziyyət Sarayın  20 yanvar küçəsi 11 ünvanında yerləşən 

filialında da mövcuddur. Heç bir təmir görməyən bina qəza vəziyyətindədir 

və onun təcili olaraq ciddi təmirə ehtiyacı var. Damın yararsızlığından, 

yağan yağışlar içəri tökülür və elektrik naqillərində tez-tez qısa qapanmalar 

yaradır. Belə halların məşğələ vaxtı baş verməsi uşaqların qorxmasına 

səbəb olur və yanğın təhlükəsi yaradır. Naqillərin sıradan çıxması ilə 

əlaqədar, Bakı şəhər elektrik şəbəkəsinin işçiləri «müvəqqəti olaraq» 

divariçi olmalı naqilləri xaricdən çəkmişlər ki, bu da bir daha təhlükəni 

artırmışdır. İndiki vaxtda bina sanitar-gigiyena tələblərinə cavab vermir və 

bu vəziyyətdə uşaqlarla işləmək tibbi qaydaları pozmaq deməkdir. 

Bütün yuxarıda sadalananlar uşaqlarını Saray və onun filialına 

məşğələyə gətirən valideynlərin ciddi narazılığına və narahatlığına 

səbəb olur. 

Hər an faciə baş verə biləcəyi bir şəraitdə otaqlarda məşğələ 

aparmaq Sarayın müdiriyyətini və pedaqoji kollektivin üzvlərini böyük 

məsuliyyət qarşısında qoyur. 

Eyni zamanda diqqətinizə çatdırırıq ki, Sarayın təsərrüfat fəaliyyəti 

üçün müxtəlif ləvazimatların alınmasına, kostyumların tikilməsinə, bir sıra 
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şəhər tədbirlərinin, o cümlədən Yeni il, uşaqların beynəlxalq müdafiə günü, 

Novruz bayramı və s. keçirilməsi, dezinfeksiya məqsədləri üçün nəzərdə 

tutulmuş vəsaitlərin və digər məqsədlər üçün əlavə maliyyə vəsaitinin 

ayrılmasına ehtiyac vardır. 

Bu məsələlərlə əlaqədar biz hazırda Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyinə və Bakı şəhər Baş Maliyyə idarəsinə də müraciət 

etmişik. 

Ümid edirik ki, bu müraciətlərimiz şəxsən Sizin bir millət vəkili kimi 

yardımınızla tezliklə öz həllini tapacaqdır. 

Sizdən xahiş edirik, yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, bizə 

köməklik göstərəsiniz. 

 

Hörmətlə, 

 

Direktor                                                          RAMAZANOVA B.İ  

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 

ABŞERON   RAYONU  MEHDİABAD  BƏLƏDİYYƏSİ 

 

     Ünvan: AZ-0118, Mehdiabad qəs. 20 yanvar küç. Tel/Faks: 443-55-55, Tel: ;43-

53-68 

№  A/39                                                                           « 22 » aprel  

2005-ci il 

 

Azərbaycan Respublikası Millət 

vəkili 

CƏNAB HƏSƏN MİRZƏYEVƏ 

 

Azərbaycan 

Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №   344     d 

« 31 »        V      2005 
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Hörmətli Həsən müəllim! 

Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsi ötən əsrin 50-ci illərində 

Salınıb. O zamandan bəri qəsəbə kifayət qədər böyüyüb və inkişaf edib. 

Qəsəbə 2 min hektar ərazini əhatə edir və əhalisinin sayı 20 min nəfərə 

yaxındır. Əhali sayının gündən-günə artması qəsəbədə bir sıra 

problemlərin yaranmasına səbəb olu. Bu problemlərdən ən başlıcası 

təhsil müəssisələri ilə bağlıdır. Belə ki, hazırda Mehdiabad qəsəbəsində 

iki orta təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir və onların hər ikisi öz istismar 

müddətini çoxdan başa vurub. Məktəblərdən biri qəsəbə klubunun 

binasında yerləşir. Döşəməsi beton örtükdən olan klubun təhsil üçün 

nəzərdə tutulmamış otaqlarından dərs otaqları kimi istifadə olunur. 

Digər məktəb isə artıq xeyli müddətdir ki, istifadəyə yaramır və 

acınacaqlı vəziyyətdədir. Əhali sayına görə orta məktəblərin azlığı və 

yararsız halda olması təhsillə bağlı ciddi problemlər yaradır. Hər iki 

məktəbdə 2000-dən artıq şagird təhsil alır. Məktəb yaşlı uşaqlar soyuq 

aylarda 6-7km məsafə qət edərək dərsə getməyə məcbur olurlar. Bu da 

onların sağlamlığına neqativ təsir göstərir və təhsil səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə zəmin yaradır. 

Hələ sovet dönəmində, 20 il bundan öncə qəsəbədə təhsil 

müəssisəsinə duyulan ehtiyacı nəzərə alaraq, qəsəbədə orta məktəb 

binasının tikilməsi planlaşdırılmışdı. Lakin məlum proseslərdən sonra 

tikili yarımçıq qaldı və bu günə qədər onun başa çatdırılmasıyla bağlı heç 

bir irəliləyiş baş verməyib. 

Qəsəbənin ən vacib problemlərindən biri də tibb məntəqəsinin 

yararsız vəziyyətdə olmasıdır. 20 mindən artıq əhalisi olan qəsəbənin  

tibb məntəqəsində 2-3 tibb  işçisi fəaliyyət göstərir. Tibb avadanlığı, 

dərman pereparatları yox dərəcəsindədir. Rayonla məsafəmiz 

həddindən artıq uzaq olduğuna görə təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan 

şəxslərin çağırışlarına çox vaxt heç bir reaksiya verilmir. 

Qəsəbəyə yaxın 5 kəndin − Digah, Novxanı, Fatmayı, 

Məhəmmədi, Goradildə də vəziyyət acınacaqlıdır. Bu səbəbdən 6 
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kəndin mərkəziləşmiş təcili yardım, doğum evi və xəstəxanaya böyük 

ehtiyacı var. 

Qəsəbənin dördmərtəbəli yaşayış binaları və uşaq baxçası qəza 

vəziyyətindədir. Binaların zirzəmiləri su ilə dolu olduğundan sakinlərin 

yaşayışı üçün real təhlükədir. Sizdən xahiş edirik ki, Mehdiabad 

qəsəbəsində yarımçıq qalmış məktəb binasının tikilərək başa 

çatdırılması, yeni təcili yardım və tibb məntəqəsinin tikilməsi, eləcə də 

binaların və uşaq baxçasının təmir edilməsi üçün müvafiq dövlət 

strukturları qarşısında məsələ qaldırasınız. 

 

 

Mehdiabad bələdiyyəsinin  

Sədri                                                  N. Ə. 

DÜNYAMALIYEV  
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin deputatı 

Həsən Mirzəyevə, Binəqədi rayonu Azadlıq 

prospekti 161a 2№-li BKT-nın yataqxanasında 

məskunlaşan Kəlbəcər rayon qaçqını Süleymanov 

Şakir İdris oğlu tərəfindən 

 

Ə R I Z Ə 

 

Sizə bildirirəm ki, mən yuxarıda göstərilən ünvanda 12 il 2 aydır ki, 

məskunlaşmışam. Ailə üzvüm 5 nəfərdən ibarətdir. Yaşadığımız 9 

mərtəbəli binada ən böyük otağın birinin sahəsi 15m2-dir. 76 yaşlı anam 

da mənimlədir. Biz daim təsərrüfatla məşğul olmuşuq. İndi isə bu 

paneldən quraşdırılmış binada yavaş-yavaş məhv oluruq. 76 yaşlı anam 

da bu pilləkənləri enib qalxa bilmir. Artıq bu şəraitə dözmək gücümüz 

tükənib. 

Sizdən çox-çox xahiş edirəm bir ana səsini eşidərək bizə müəyyən 

qədər müvəqqəti torpaq sahəsi ayrılmasına kömək edin. Heç olmasa 

cənazəmiz öz müvəqqəti evimizdən çıxsın. Respublikamızın prezidenti 

İlham Əliyevin çadır şəhərciklərini daş evlərlə əvəz etdirdiyi bir vaxtda 

əminəm ki, bizim də bu xahişimiz cavabsız qalmayacaq. Əvvəlcədən öz 

təşəkkürümü bildirirəm. 

 

 

İmza:                             Ş.SÜLEYMANOV 

 

06.05. 2005                   tel: 776-68-02 
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 Azərbaycan     Respublikasının              

 Milli  Məclisinə. 

 Bakı  şəhəri  Binəqədi  r-nu.             

 Xalq deputatı  Mirzəyev Həsən           

 cənablarına. 

 

      Ermənistan qaçqını Məmmədov                  

      Səfər Məhərrəm oğlu tərəfindən 

 

Ə R I Z Ə 

 

Yazıb sizə bildirirəm ki, mən 1988-ci ildən ailəm ilə birlikdə 

Ermənistan respublikasından qaçqın düşmüşəm, evimin heç bir əşyasını 

gətirməmişəm. Hal-hazırda Novxanı kəndində məskunlaşmışam. 

Vəziyyətim həddən artıq ağırdı. Heç bir yerdə işləmirəm. Qeydiyyatım 

olmadığından şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmirəm. Novxanı kəndi Abşeron r-

nu ərazisində yerləşdiyinə görə mən Abşeron rayonu pasport qeydiyyatı 

şöbəsinə müraciət etmişəm. Onlar yaşadığım yerdən arayış, foto şəkil, 

köhnə pasport, bir də Novxanı kəndinin qeydiyyat kitabçasını məndən 

tələb etdilər. Mən bütün deyilən sənədləri toplayıb, Abşeron r-nu 

pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəisi, Hüseynov Namiq İslam oğluna 

müraciət etdim ki, məni Novxanı kəndinə qeydiyyata götürsünlər ki, 

özümə şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilim. Hüseynov Namiq məni qeydiyyata 

götürməyə imtina edir. Səbəbini də demir. Qarşıdan seçkilər gəlir, lakin 

mənim qeydiyyatım və şəxsiyyət vəsiqəm olmadığından səs vemədən 

məhrumam. Ümüdim yalnız Sizə, Milli Məclisə və onun deputatı 

Mirzəyev Həsən cənablarınadı. Əgər siz də kömək etməsəniz, mən 

məcburam ki, Ermənistan respublikasının prezidenti Köçaryana 

Azərbaycan 

Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatı 

Daxil №     512   

 « 5 »    IX   2005  
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müraciət edim ki, mənim köhnə ermənistan vətəndaşlığımı bərpa 

etməyə kömək etsin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim 

şəxsiyyət vəsiqəsi almağıma köməklik edəsiniz. Əvvəlcədən min-

nətdaram və Sizə inanıram. 

 

İmza:                                         MƏMMƏDOV SƏFƏR 
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Hörmətli Millət vəkili 

 Həsən MIRZƏYEV Cənablarına 
 

Hal-hazırki dövrdə əhalinin bir qrupunun vəziyyəti ağır keçir. 
Ailənin maddi ehtiyacı pisləşir. Bunun ailədə uşağın tərbiyəsinə və 

təhsilinə böyük təsiri olur. Ona görə də bir qrup imkansız valideynlər 

məcbur oluruq ki, uşaq əməyindən istifadə edək. Belə ki, biz valideynlər 

uşağımızı 9-cu sinifə qədər bir təhər oxuduruq. Sonra onu yüngülvari  

bir işə düzəldirik. Bu yeniyetmə həm əməyə alışır, həm də aldığı 
məvacib az da olsa ailənin ehtiyacına köməklik edir. Təhsilərini isə 

axşam-qiyabi məktəblərdə və yaxud gündüz məktəblərinin nəzdində 

fəaliyyət göstərən qiyabi qruplarda davam etdirirlər. 

Axşam-qiyabi və yaxud gündüz məktəblərinin nəzdində fəaliyyət 

göstərən qiyabi qruplarda oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti bilikli, bacarıqlı 
və tərbiyəli şagirdlərdir. 

Onlar ailə şəraitinin ağır olduğuna görə gündüz işləyərək təhsillərini 

axşam-qiyabi və yaxud, gündüz məktəblərinin nəzdində fəaliyyət 

göstərən qiyabi qruplarda davam etdirirlər. 

Eyni zamanda təhsillərini yarımçıq qoyub ordu sıralarına getmiş, 
uşaqlarımız ordu sıralarından qayıtdıqdan sonra təhsillərini həmin 

axşam-qiyabi qruplarda davam etdirə bilərlər. 

Ona görə biz imkansız valideynlər xahiş edirik ki, Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Qanunu müzakirə edilərkən hər rayonda  1 (bir) 

axşam qiyabi və yaxud gündüz məktəblərinin nəzdində fəaliyyət 

göstərən qiyabi qrupların saxlanmasını nəzərə alasınız. 1993-cü il 

Təhsil Qanununun 15-ci maddəsinin 10-cu bəndində göstərilirdi ki, 

“İşləyən yurddaşların orta təhsil ala bilməsi üçün ümumtəhsil 

müəssisələri bazasında axşam və qiyabi təhsil sinifləri, qrupları fəaliyyət 

göstərsin”. Ona görə biz imkansız valideynlər xahiş edirik ki, bu 

maddənin saxlanmasına köməklik edəsiniz. 
 

İmzalar: 

1. Mirzəyev M. 
2. Əsgərova V. 

3. Nəcəfov O. 
4. Şəkərov B. 

5. İbrahimov A. 

6. Fətullayev A. 
7. Musayeva F. 
8. Miralayev A. 
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9. İsayev Y. 

10. Əmirov M.  

Və s. valideynlər. 
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