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ƏMƏKDAŞLIQ

ABŞ Azərbaycana  
niyə dəstək verməlidir: 

Əvvəla,ondanbaşlayaqki,Azər
baycanın əsasməqsədimövcud ol
duğu regionda strateji əhəmiyyət
kəsbedənirilayihələriuğurlahəya
ta keçirə bilməsi üçün sülhün və
əminamanlığınbərqərar olmasıdır.
Azərbaycan müstəqillik əldə edən
dənsonraonunənböyükuğurların
danbiriAvroatlantikməkanainteq
rasiyayolunututması,buistiqamət
də də “Əsrin müqaviləsi” adlanan
nəhəng kontraktlara imza atması
idi.Buaddımimkanverdiki,Azər
baycan öz müstəqilliyini qoruyub
saxlayabilsin.
Bu gün Azərbaycanın postsovet

məkanında öz müstəqilliyini qoru
yub saxlamasının əsasında məhz
onunhəyatakeçirdiyi strateji enerji
layihələridayanır.EləAzərbaycanın
ənböyükuğurlarıdaenerjistrategi
yası ilə bağlıdır. Azərbaycan məhz
bustrategiyasayəsindəXəzərdənizi
hövzəsiniAralıqdənizivədünyailə
birləşdirə bilib. BakıTbilisiCeyhan
neftborukəməri,BakıTbilisiƏrzu
rumqazborukəməri artıqXəzərin
enerji daşıyıcılarını Gürcüstan və
Türkiyəüzərindəndünyayaçatdırır.
Bu layihələrin reallaşmasındaABŞ
ın da öz payı var.O, bu layihələrə
birmənalı şəkildə dəstək verməklə

əslində onların reallaşmasınamane
olmaq istəyən beynəlxalq təzyiqlə
rinazalmasınanailolmuşdur.
Eyni zamanda, Azərbaycan TA

NAP sistemini  Transanadolu qaz
şəbəkəsiniquraraq,dahasonraTAP
layihəsinin gerçəkləşməsi istiqamə
tindəciddiaddımlarataraqAvropa
nınenerjitəhlükəsizliyisisteminəöz
töhfəsiniverməyi,Xəzərqazınıdün
yanınçoxmühümbazarınaçıxarma
ğıhədəfləyir.ABŞınçoxçətinillər
dəAzərbaycana bu istiqamətdə öz
dəstəyini verməsi, Amerikanın nü
fuzluşirkətlərininbuprosesdəbila
vasitə iştirakı bizim üçün olduqca

Asim Mollazadə
Milli Məclisin deputatı,
Demokratik İslahatlar  

Partiyasının sədri

reallıqlar  və  perspektivlər

QərbinbirçoxfikiradamlarıAzər
baycanıAvropanınenerjitəhlükə
sizliyisistemindəəvəzsizalterna
tiv, Avroatlantik məkan üçün
Şərqdəkiənetibarlıtərəfdaşkimi
görürlər. Bəs əslində Azərbaycan
Qərbdünyası,xüsusilədəbudün
yadaşəriksizgücəvətəsirəmalikolanABŞüçünnədeməkdir?
AzərbaycanlatərəfdaşlıqABŞanəveribvədahanəverəbilər?
AzərbaycanınABŞdan umduqları nələrdir? Bu yazıda biz bu
suallaracavabaxtarmağaçalışacağıq.
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önəmlidir və biz bunu yüksək qiy
mətləndiririk.
Nəzərə almaq lazımdır ki,Azər

baycanın ABŞ üçün önəmi təkcə
beynəlxalq enerji strategiyası ilə
məhdudlaşmır.
Azərbaycan Böyük İpək Yolu

strategiyasınınmühüm bir parçası
dır.O,həmdəmiryolları,həmhava
yolları,həmdəavtomobilyollarısis
teminiquraraqŞərqləQərbinticarət
şəbəkəsiningenişlənməsi,ŞimalCə
nubdəhlizininbirmagistralaçevril
məsiistiqamətindəböyükişlərapa
rır.Bu,şübhəsizki,yaşadığımızböl
gənininkişafını,buradaqaynarhər
bisiyasimünasibətlərinəminaman
lıq,əməkdaşlıqvətərəfdaşlıqmüna
sibətləriilə,irəligedəniqtisadimü
nasibətlərləəvəzedilməsiniqarşıya
məqsədolaraqqoyur.
Əlbəttə,ticarətxalqlarıvədövlət

ləri birbirinə bağlayan mühüm
amillərdən biridir. Amma biz tari
xən bu bölgədə mövcud olmuş
“oyunlarnəzəriyyəsi”nəbaxsaqgö
rərikki,hərzamanbubölgəböyük
imperiyaların sıfırla nəticələnən
oyunlarına meydan olub. İndi isə
məhzAzərbaycan “winwin” tərəf
daşlıq texnologiyalarından istifadə
edir ki, burada hamının uduşu ol
sun.Yəniburahansısaqarşıdurma
lar, rəqabət bölgəsi deyil, məhz
əminamanlıq, tərəfdaşlıq, hamının
uğurunayönəlmişsiyasətinmövcud
olduğuməkanaçevrilsin.
Azərbaycanböyükqardaşlarıqə

buletmir.Hamınıtərəfdaşvəmüttə
fiq kimi görmək istəyir. İstəyimiz
odurki,dünyanınheçbirgücmər
kəzibizimləhökmrankimidavran
masın.
Bizim üçün önəmli olanməsələ

lərdənbiridəbeynəlxalqterrorizm
lə mübarizədir. Azərbaycan terror
dan çox əziyyət çəkən ölkədir. Er
məni terrorçuları tərəfindən Azər
baycanda,BakıdaBakımetrosunda
dəfələrləterroraktlarıtörədilib,yüz
lərləazərbaycanlıhəyatınıitirib.Bu
na görə də beynəlxalq antiterror

koalisiyası yaradılandaAzərbaycan
onunən fəalüzvlərindənbirioldu.
Azərbaycanməhzantiterrorkoalisi
yasınınfəalüzvükimiABŞlatəhlü
kəsizliksahəsindəciddiəməkdaşlıq
edir.
Bizsadəcətəəssüfedirikki,indi

yə qədər beynəlxalq ictimaiyyət,
Minsk Qrupunun həmsədri olan
ABŞ,RusiyavəFransaErmənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağmüna
qişəsində sülhün yaradılmasında,
beynəlxalqhüququnbərqərarolma
sı istiqamətində bizə zəruri dəstəyi
verəbilmədilər.Azərbaycandəfələr
ləbütünbeynəlxalqqüvvələrəbildi

rib ki, biz tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq
naminə,böyüklayihələrihəyatake
çirməküçünsülhistəyirikvəbu,bi
zimüçünəsasşərtlərdənbiridir.Hər
birölkəninmüstəqilliyinə,ərazibü
tövlüyünə, suverenliyinə hörmət
edilməsi ilə bağlı beynəlxalqhüqu
qun tələbləri yerinə yetirilməlidir.
Bölgəmizininkişafınıəngəlləyənbu
cürmaneələrdir.
Azərbaycan dəfələrlə beynəlxalq

təşkilatlardabəyanedibki,əgər tə
cavüzkarahərhansıtəzyiqlərolma
sa,o,özünügüclühesabedəcəkvə
təcavüzü yenidən hansısa formada
təkrarlayacaq.MinskQrupununtəz
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perspektivlərini şərtləndirirdi. ABŞ
bugörüşlərəciddidiqqətayırmaqla
göstərdi ki, bölgəmiz onun üçün
prioritet bölgələrdən biridir və o,
Azərbaycanla əməkdaşlıq və tərəf
daşlıqmünasibətlərinəböyükönəm
verir.
ABŞAzərbaycanıbusammitədə

vətetməklə,əslindəimkanverdiki,
ölkəmiz öz mövqeyini dünya icti
maiyyətinindiqqətinəçatdırsın.Pre
zidenthəmABŞrəsmiləriiləgörüş
də, həm də sammitdə bu bölgədə
olantəhdidlər,xüsusiləAzərbaycan
torpaqlarınınErmənistantərəfindən
işğal olunması, rəsmi İrəvanın sülh
danışıqlarında nümayiş etdirdiyi
qeyrikonstruktivmövqeyi,onunre
gionda sülhün və əminamanlığın
yaradılmasına, bölgənin inkişafına
törətdiyi maneələr barədə beynəl
xalqictimaiyyətibirdahaməlumat
landırmaq imkanı qazandı. İlham
ƏliyevinçıxışlarıAzərbaycanınhaq
lımövqeyinidünyadadahadamöh
kəmləndirmişoldu.
Prezidentaydınbirdilləizahetdi

ki,əslindəbizABŞvədünyanınbü
tünnüfuzluqüvvələrininiştirakıilə
CənubiQafqazdasülh,əminaman
lıqvəəməkdaşlığınyaranmasını is
təyirik. Bizim ən əsas ehtiyacımız
olanməsələməhz stabillik, sülhvə
təhlükəsizlikdir. Bu istiqamətdə də
ABŞın fəallığını gözləyirik. ABŞ
bölgəmizdəsülhün,əminamanlığın
yaradılmasındabizədəstəkverməli
dir.Bizregionumuzdahansısaqüv
vələrinqarşıdurmasınıdeyil,bütün
qüvvələrinəməkdaşlığınayönəlmiş
siyasətinformalaşmasınıistəyirik.
BarakObama IVNüvəTəhlükə

sizliyiSammitindənsonrakeçirdiyi
brifinqdə Azərbaycanın antiterror
sahəsindəABŞınmühüm tərəfdaşı
olduğunuqeydetdi.O,həmdəbil
dirdi ki, Azərbaycan nüvə qaçaq
malçılığı və nüvə terrorizmi təhlü
kələrininqarşısınınalınmasındaçox
mühümtərəfdaşdır.Bizimbusahə
lərdədəABŞlaəməkdaşlığımızda
vamedəcək.

AzərbaycanAmerika əlaqələri
daimi inkişaf edən prosesdir və bu
istiqamətdə çətinlik də ilk növbədə
ABŞındaxilində,həttaAmerikanın
özününmaraqlarınaziddolaraqçox
ciddi təşkilatlanmış, zəngin erməni
lobbisininfəaliyyətgöstərməsi,Azər
baycanın bölgədə həyata keçirdiyi
proqramlardan narahat olan digər
qüvvələrin,təbiiki,bumünasibətləri
pozmaq istəməsindən,münasibətlə
rə xələl gətirmək istəməsindən iba
rətdir.OnagörədəPrezidentinsəfə
ribuqüvvələrinəməllərinidəfetmək
üçünçoxgözəlbirimkanidi.
BizimAmerikailəmünasibətləri

mizdəaçılanyenisəhifəAzərbayca
nın həyata keçirdiyi strateji proq
ramlara, layihələrə yeni bir dəstək
qazandıracaq.Əminəmki,Azərbay
canın həyata keçirdiyi strategiya
Amerikanındamaraqlarıiləüstüs
tədüşür.Buistiqamətdəəməkdaşlıq
dahadagenişlənəcək.
Nəticəolaraqbizimüçünənəsas

məqamondanibarətdirki,Azərbay
canın yürütdüyü strateji siyasət və
həyata keçirdiyi strateji layihələr
dünyanın ciddi dəstəyini qazanır:
Azərbaycanhəmenerji,həmdətəh
lükəsizliksahəsindəhəyatakeçirilən
layihələr baxımından bölgədə və

dünyada mühüm rol oynayır. Bu
nunla yanaşı, bizim böyük dəyəri
miz olan multikulturalizmin möv
cudluğu, ölkə daxilindəki bütün
dinlərəvəmillətlərəolanmünasibət
millətlər,dinlərvəümumilikdəsivi
lizasiyalar arasında dialoqun əldə
olunmasınaöztöhfəsiniverir.Azər
baycanınhəyatakeçirdiyinəqliyyat
layihələri,xüsusiləstratejiİpəkYolu
sistemininbərpasıbeynəlxalqsiyasi,
iqtisadi,xüsusilədəticariəhəmiyyət
daşıyır.
Azərbaycan beynəlxalq terro

rizmləmübarizədəburegiondaxü
susi əhəmiyyətli həlqədir.O,Xəzər
regionununçoxmühümdövlətidir.
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti
heç də geoiqtisadi əhəmiyyətindən
azdeyil.İllərəvvəlABŞüçünXəzər
regionundamövcudolmaqbirxəyal
idi.AmmabugünAzərbaycanABŞ
üçün Xəzərə açılan pəncərədir. Ən
mühümüdəodurki,Azərbaycanın
regionda yürütdüyümüstəqil siya
sətburadaözhegemonluğunuqoru
maqistəyəndigərqlobalgücüneyt
rallaşdırmaq baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bütün bunlar
ABŞıAzərbaycanlabağlı ciddidü
şünməyə və ona zəruri dəstək ver
məyəvadaredir.

ƏMƏKDAŞLIQ

yiqiiləAvropaŞurasındaqəbulolu
nacaqmüvafiqsənədinqarşısıalın
dı,nəticədəbundanhəvəslənənEr
mənistan yenidən Azərbaycanın
mülki əhalisinəqarşı ağır silahlarla
zərbələrendirdi.Yenədəuşaqlarvə
qadınlarbutəcavüzünəsasqurbanı
oldu.OnagörədəAzərbaycanABŞ
danciddidəstəkgözləyir.Çoxistə
yirik ki, həm ErmənistanAzərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
həmdəbölgəmizdəolandigərmü
naqişələrözhəllinitapsın.Beləolan
təqdirdəbizimbölgədəkistratejitə
rəfdaşlıq prosesinə Ermənistan da
qoşula bilər. Nəticədə Cənubi Qaf
qazdünya ilə normalmünasibətlər
qurmağanailolar.
AzərbaycanABŞmünasibətlərin

də bir amil dəmühüm rol oynayır
ki,budabizim tariximultikultura
lizm dəyərimizlə bağlıdır. Bizim
ABŞla bu sahədə oxşarlığımız da
var.ABŞtarixənqonşuluqdakıinci
dilən, əzilənxalqlara,diniqruplara
imkan yaradıb ki, onlarAmerikaya
gəlibbuölkədə rifah tapabilsinlər.
Azərbaycanda tarixəndigərbölgə
lərdə incidilən, əzab çəkən xalqları
qəbul edib, onlara qardaşlıq əlini
uzadıb.Nəticədə bizim ölkələrimiz
çoxdinli,müxtəlif etnik qruplardan
ibarətdir.  Buradakı fərqli dinləri,
fərqli etnosları təmsil edən insanlar
Azərbaycanı çoxrəngli edirlər, mə
dəni cəhətdən zənginləşdirirlər. Bu
modelABŞüçündəmühümroloy
nayar.
Azərbaycanİslamvətürkdünya

sınınbirincidemokratikölkəsiolub.
Buölkədəqadınaseçkihüququhət
taABŞdanqabaqverilib.Azərbay
canın hazırkı demokratik modeli
ağırdurumdayaşayan,xüsusiləmü
səlman ölkələri üçün yaxşı model
ola bilər. ABŞ üçün Azərbaycanın
enerjisindən, geostrateji mövqeyin
dəndaha çoxmədənimodeli cəzb

ediciolabilər.Azərbaycançoxistər
di ki, ABŞla mədəni, humanitar,
təhsil sahələrindəəməkdaşlıqetsin.
Buəməkdaşlıqdahadagenişlənsin.
Azərbaycanın dövlət strategiyası

neftdən əldə edilən gəlirləri insan
inkişafına yatırmaqdan ibarətdir.
BununüçündəAmerikadatəhsilal
mış,Azərbaycandövlətininvəsaitlə
rihesabınaAmerikanınvədünyanın
ən səviyyəli universitetlərini bitir
mişməzunlargələcəkdəAzərbayca
nın məhz müasir bir dövlət kimi
dünyadaözünə layiqli yer tutması
naxidmətedəcəklər.
Azərbaycan münaqişənin həllin

dən sonra Ermənistana da inkişaf
imkanları verə bilər. Azərbaycan
müstəqillik qazanandan sonra qon
şu ölkələr tərəfindən çox ciddi təz
yiqlərəməruzqaldı.Ərazisinintəq
ribən20%ni itirdi.Amma təcavüz
karErmənistan,deməkolarki,100%
özmüstəqilliyini itirdi. İqtisadiyya
tını,sənayesini,enerjisiniartıqbaşqa
dövlət özəlləşdirib. Müstəqilliyini
itirən bu dövlət, hərbi cinayətlərdə
əliolanbirhakimiyyətəmalikqon
şu,sözsüzki,biziçoxnarahatedir.
Bizbu istiqamətdəABŞdanmüva
fiq dəstək istəyirik. Bu da, təbii ki,
bizim ortaq maraqlarımıza xidmət
edəcəkamildir.
AzərbaycanABŞ əlaqələrinin

güclənməsinə təbii olaraq beynəl
xalq təşkilatlarda,dünyaüçünəhə
miyyətli olan tədbirlərdə birgə işti
rak, eynimövqenümayiş etdirmək
dəözmüsbəttəsirinigöstərir.
ABŞ Prezidentinin azərbaycanlı

həmkarıİlhamƏliyeviIVNüvəTəh
lükəsizliyi Sammitinə dəvət etməsi
Azərbaycanın dünyadakı önəmini
xüsusivurğulayanbir amil idi.Bu
rada iştirakAzərbaycana iki səbəb
dən vacib idi. Birincisi, bölgəmiz
üçünböyüktəhlükəyaradanErmə
nistandakıMetsamorAtomElektrik

Stansiyasının(AES)qəzalıolduğunu
dünyanındiqqətinəçatdırmaqzəru
ri idi. Çünki Çernobıl qəzasından
sonraAvropadakıonunlayaşıdolan
atomelektrikstansiyalarının,demək
olar ki, hamısı qapanıb. Bunun da
əsassəbəbiböyükfaciəninqarşısını
almaqdır. Lakin bizim bölgəmizdə
gələcəkdə faciəyə səbəb ola biləcək
MetsamorAESihələdəqalır.
Azərbaycanın Vaşinqton Nüvə

Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak
edən nümayəndələri bu məsələni
xüsusiolaraqbeynəlxalqictimaiyyə
tin diqqətinə çatdırdılar. Bildirildi
ki, bizbugələcək faciəninqarşısını
almaqüçünbeynəlxalqictimaiyyət
dəndəstəkgözləyirik.Bu,təbiiola
raq Ermənistandakı qəzalı AESin
fəaliyyətiüçünzəruriolannüvəya
nacağını təchiz edənölkəyə Rusi
yayadadiqqətiyönəltməkbaxımın
danönəmliidi.Bu,Rusiyanınbölgə
dənarahatlıqyaradanməsələlərəöz
dəstəyiniverdiyinibirdahaaçıqşə
kildədünyayagöstərirdi.
İkincisi, bu sammit Azərbaycan

PrezidentininABŞrəsmiləriilədaha
yaxındantəmasqurmaqimkanlarını
yaratmışoldu.BuradaABŞrəsmiləri
ilə keçirilən görüşlərdə Amerika
Azərbaycan münasibətlərinin inki
şaf perspektivləri, ortaq maraqları
dəfələrləvurğulandı.
SəfərçərçivəsindəABŞınyüksək

vəzifəlirəsmişəxsləri,konqresmen
lər,müxtəlif təşkilatların təmsilçilə
ri, ictimaixadimləri iləçoxsaylı iki
tərəfligörüşlərbaştutdu.İlhamƏli
yevsammitdəiştirakedəndövlətvə
hökumət başçılarının şərəfinə ABŞ
Prezidenti Barak Obamanın adın
danverilənnahardada iştiraketdi.
Bütünbunlarisəodeməkidiki,İl
hamƏliyevinbusəfəriAzərbaycan
laABŞarasındafəalsiyasidialoqun,
müxtəlif sahələri əhatə edən qarşı
lıqlıfaydalıəməkdaşlıqəlaqələrinin
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perspektivlərini şərtləndirirdi. ABŞ
bugörüşlərəciddidiqqətayırmaqla
göstərdi ki, bölgəmiz onun üçün
prioritet bölgələrdən biridir və o,
Azərbaycanla əməkdaşlıq və tərəf
daşlıqmünasibətlərinəböyükönəm
verir.
ABŞAzərbaycanıbusammitədə

vətetməklə,əslindəimkanverdiki,
ölkəmiz öz mövqeyini dünya icti
maiyyətinindiqqətinəçatdırsın.Pre
zidenthəmABŞrəsmiləriiləgörüş
də, həm də sammitdə bu bölgədə
olantəhdidlər,xüsusiləAzərbaycan
torpaqlarınınErmənistantərəfindən
işğal olunması, rəsmi İrəvanın sülh
danışıqlarında nümayiş etdirdiyi
qeyrikonstruktivmövqeyi,onunre
gionda sülhün və əminamanlığın
yaradılmasına, bölgənin inkişafına
törətdiyi maneələr barədə beynəl
xalqictimaiyyətibirdahaməlumat
landırmaq imkanı qazandı. İlham
ƏliyevinçıxışlarıAzərbaycanınhaq
lımövqeyinidünyadadahadamöh
kəmləndirmişoldu.
Prezidentaydınbirdilləizahetdi

ki,əslindəbizABŞvədünyanınbü
tünnüfuzluqüvvələrininiştirakıilə
CənubiQafqazdasülh,əminaman
lıqvəəməkdaşlığınyaranmasını is
təyirik. Bizim ən əsas ehtiyacımız
olanməsələməhz stabillik, sülhvə
təhlükəsizlikdir. Bu istiqamətdə də
ABŞın fəallığını gözləyirik. ABŞ
bölgəmizdəsülhün,əminamanlığın
yaradılmasındabizədəstəkverməli
dir.Bizregionumuzdahansısaqüv
vələrinqarşıdurmasınıdeyil,bütün
qüvvələrinəməkdaşlığınayönəlmiş
siyasətinformalaşmasınıistəyirik.
BarakObama IVNüvəTəhlükə

sizliyiSammitindənsonrakeçirdiyi
brifinqdə Azərbaycanın antiterror
sahəsindəABŞınmühüm tərəfdaşı
olduğunuqeydetdi.O,həmdəbil
dirdi ki, Azərbaycan nüvə qaçaq
malçılığı və nüvə terrorizmi təhlü
kələrininqarşısınınalınmasındaçox
mühümtərəfdaşdır.Bizimbusahə
lərdədəABŞlaəməkdaşlığımızda
vamedəcək.

AzərbaycanAmerika əlaqələri
daimi inkişaf edən prosesdir və bu
istiqamətdə çətinlik də ilk növbədə
ABŞındaxilində,həttaAmerikanın
özününmaraqlarınaziddolaraqçox
ciddi təşkilatlanmış, zəngin erməni
lobbisininfəaliyyətgöstərməsi,Azər
baycanın bölgədə həyata keçirdiyi
proqramlardan narahat olan digər
qüvvələrin,təbiiki,bumünasibətləri
pozmaq istəməsindən,münasibətlə
rə xələl gətirmək istəməsindən iba
rətdir.OnagörədəPrezidentinsəfə
ribuqüvvələrinəməllərinidəfetmək
üçünçoxgözəlbirimkanidi.
BizimAmerikailəmünasibətləri

mizdəaçılanyenisəhifəAzərbayca
nın həyata keçirdiyi strateji proq
ramlara, layihələrə yeni bir dəstək
qazandıracaq.Əminəmki,Azərbay
canın həyata keçirdiyi strategiya
Amerikanındamaraqlarıiləüstüs
tədüşür.Buistiqamətdəəməkdaşlıq
dahadagenişlənəcək.
Nəticəolaraqbizimüçünənəsas

məqamondanibarətdirki,Azərbay
canın yürütdüyü strateji siyasət və
həyata keçirdiyi strateji layihələr
dünyanın ciddi dəstəyini qazanır:
Azərbaycanhəmenerji,həmdətəh
lükəsizliksahəsindəhəyatakeçirilən
layihələr baxımından bölgədə və

dünyada mühüm rol oynayır. Bu
nunla yanaşı, bizim böyük dəyəri
miz olan multikulturalizmin möv
cudluğu, ölkə daxilindəki bütün
dinlərəvəmillətlərəolanmünasibət
millətlər,dinlərvəümumilikdəsivi
lizasiyalar arasında dialoqun əldə
olunmasınaöztöhfəsiniverir.Azər
baycanınhəyatakeçirdiyinəqliyyat
layihələri,xüsusiləstratejiİpəkYolu
sistemininbərpasıbeynəlxalqsiyasi,
iqtisadi,xüsusilədəticariəhəmiyyət
daşıyır.
Azərbaycan beynəlxalq terro

rizmləmübarizədəburegiondaxü
susi əhəmiyyətli həlqədir.O,Xəzər
regionununçoxmühümdövlətidir.
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti
heç də geoiqtisadi əhəmiyyətindən
azdeyil.İllərəvvəlABŞüçünXəzər
regionundamövcudolmaqbirxəyal
idi.AmmabugünAzərbaycanABŞ
üçün Xəzərə açılan pəncərədir. Ən
mühümüdəodurki,Azərbaycanın
regionda yürütdüyümüstəqil siya
sətburadaözhegemonluğunuqoru
maqistəyəndigərqlobalgücüneyt
rallaşdırmaq baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bütün bunlar
ABŞıAzərbaycanlabağlı ciddidü
şünməyə və ona zəruri dəstək ver
məyəvadaredir.

ƏMƏKDAŞLIQ

yiqiiləAvropaŞurasındaqəbulolu
nacaqmüvafiqsənədinqarşısıalın
dı,nəticədəbundanhəvəslənənEr
mənistan yenidən Azərbaycanın
mülki əhalisinəqarşı ağır silahlarla
zərbələrendirdi.Yenədəuşaqlarvə
qadınlarbutəcavüzünəsasqurbanı
oldu.OnagörədəAzərbaycanABŞ
danciddidəstəkgözləyir.Çoxistə
yirik ki, həm ErmənistanAzərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
həmdəbölgəmizdəolandigərmü
naqişələrözhəllinitapsın.Beləolan
təqdirdəbizimbölgədəkistratejitə
rəfdaşlıq prosesinə Ermənistan da
qoşula bilər. Nəticədə Cənubi Qaf
qazdünya ilə normalmünasibətlər
qurmağanailolar.
AzərbaycanABŞmünasibətlərin

də bir amil dəmühüm rol oynayır
ki,budabizim tariximultikultura
lizm dəyərimizlə bağlıdır. Bizim
ABŞla bu sahədə oxşarlığımız da
var.ABŞtarixənqonşuluqdakıinci
dilən, əzilənxalqlara,diniqruplara
imkan yaradıb ki, onlarAmerikaya
gəlibbuölkədə rifah tapabilsinlər.
Azərbaycanda tarixəndigərbölgə
lərdə incidilən, əzab çəkən xalqları
qəbul edib, onlara qardaşlıq əlini
uzadıb.Nəticədə bizim ölkələrimiz
çoxdinli,müxtəlif etnik qruplardan
ibarətdir.  Buradakı fərqli dinləri,
fərqli etnosları təmsil edən insanlar
Azərbaycanı çoxrəngli edirlər, mə
dəni cəhətdən zənginləşdirirlər. Bu
modelABŞüçündəmühümroloy
nayar.
Azərbaycanİslamvətürkdünya

sınınbirincidemokratikölkəsiolub.
Buölkədəqadınaseçkihüququhət
taABŞdanqabaqverilib.Azərbay
canın hazırkı demokratik modeli
ağırdurumdayaşayan,xüsusiləmü
səlman ölkələri üçün yaxşı model
ola bilər. ABŞ üçün Azərbaycanın
enerjisindən, geostrateji mövqeyin
dəndaha çoxmədənimodeli cəzb

ediciolabilər.Azərbaycançoxistər
di ki, ABŞla mədəni, humanitar,
təhsil sahələrindəəməkdaşlıqetsin.
Buəməkdaşlıqdahadagenişlənsin.
Azərbaycanın dövlət strategiyası

neftdən əldə edilən gəlirləri insan
inkişafına yatırmaqdan ibarətdir.
BununüçündəAmerikadatəhsilal
mış,Azərbaycandövlətininvəsaitlə
rihesabınaAmerikanınvədünyanın
ən səviyyəli universitetlərini bitir
mişməzunlargələcəkdəAzərbayca
nın məhz müasir bir dövlət kimi
dünyadaözünə layiqli yer tutması
naxidmətedəcəklər.
Azərbaycan münaqişənin həllin

dən sonra Ermənistana da inkişaf
imkanları verə bilər. Azərbaycan
müstəqillik qazanandan sonra qon
şu ölkələr tərəfindən çox ciddi təz
yiqlərəməruzqaldı.Ərazisinintəq
ribən20%ni itirdi.Amma təcavüz
karErmənistan,deməkolarki,100%
özmüstəqilliyini itirdi. İqtisadiyya
tını,sənayesini,enerjisiniartıqbaşqa
dövlət özəlləşdirib. Müstəqilliyini
itirən bu dövlət, hərbi cinayətlərdə
əliolanbirhakimiyyətəmalikqon
şu,sözsüzki,biziçoxnarahatedir.
Bizbu istiqamətdəABŞdanmüva
fiq dəstək istəyirik. Bu da, təbii ki,
bizim ortaq maraqlarımıza xidmət
edəcəkamildir.
AzərbaycanABŞ əlaqələrinin

güclənməsinə təbii olaraq beynəl
xalq təşkilatlarda,dünyaüçünəhə
miyyətli olan tədbirlərdə birgə işti
rak, eynimövqenümayiş etdirmək
dəözmüsbəttəsirinigöstərir.
ABŞ Prezidentinin azərbaycanlı

həmkarıİlhamƏliyeviIVNüvəTəh
lükəsizliyi Sammitinə dəvət etməsi
Azərbaycanın dünyadakı önəmini
xüsusivurğulayanbir amil idi.Bu
rada iştirakAzərbaycana iki səbəb
dən vacib idi. Birincisi, bölgəmiz
üçünböyüktəhlükəyaradanErmə
nistandakıMetsamorAtomElektrik

Stansiyasının(AES)qəzalıolduğunu
dünyanındiqqətinəçatdırmaqzəru
ri idi. Çünki Çernobıl qəzasından
sonraAvropadakıonunlayaşıdolan
atomelektrikstansiyalarının,demək
olar ki, hamısı qapanıb. Bunun da
əsassəbəbiböyükfaciəninqarşısını
almaqdır. Lakin bizim bölgəmizdə
gələcəkdə faciəyə səbəb ola biləcək
MetsamorAESihələdəqalır.
Azərbaycanın Vaşinqton Nüvə

Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak
edən nümayəndələri bu məsələni
xüsusiolaraqbeynəlxalqictimaiyyə
tin diqqətinə çatdırdılar. Bildirildi
ki, bizbugələcək faciəninqarşısını
almaqüçünbeynəlxalqictimaiyyət
dəndəstəkgözləyirik.Bu,təbiiola
raq Ermənistandakı qəzalı AESin
fəaliyyətiüçünzəruriolannüvəya
nacağını təchiz edənölkəyə Rusi
yayadadiqqətiyönəltməkbaxımın
danönəmliidi.Bu,Rusiyanınbölgə
dənarahatlıqyaradanməsələlərəöz
dəstəyiniverdiyinibirdahaaçıqşə
kildədünyayagöstərirdi.
İkincisi, bu sammit Azərbaycan

PrezidentininABŞrəsmiləriilədaha
yaxındantəmasqurmaqimkanlarını
yaratmışoldu.BuradaABŞrəsmiləri
ilə keçirilən görüşlərdə Amerika
Azərbaycan münasibətlərinin inki
şaf perspektivləri, ortaq maraqları
dəfələrləvurğulandı.
SəfərçərçivəsindəABŞınyüksək

vəzifəlirəsmişəxsləri,konqresmen
lər,müxtəlif təşkilatların təmsilçilə
ri, ictimaixadimləri iləçoxsaylı iki
tərəfligörüşlərbaştutdu.İlhamƏli
yevsammitdəiştirakedəndövlətvə
hökumət başçılarının şərəfinə ABŞ
Prezidenti Barak Obamanın adın
danverilənnahardada iştiraketdi.
Bütünbunlarisəodeməkidiki,İl
hamƏliyevinbusəfəriAzərbaycan
laABŞarasındafəalsiyasidialoqun,
müxtəlif sahələri əhatə edən qarşı
lıqlıfaydalıəməkdaşlıqəlaqələrinin
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yüksəkqonaqpərvərliyəgörəmin
nətdarlığınıbildirdi.RəcəbTayyib
Ərdoğanonundasəmimisalamla
rınınPrezident İlhamƏliyevəçat
dırılmasınıxahişetdi.
Parlamentin spikeri Türkiyəyə

səfərininAzərbaycanRespublikası
VçağırışMilliMəclisininSədrise
çilməsindən sonra ilk xarici rəsmi
səfərolduğunusöylədi.Qeydolun
duki,sonzamanlar ikiqardaşöl
kəninyüksəksəviyyəlidövlətrəs
milərininqarşılıqlı ilkxaricirəsmi
səfərlərini həyata keçirmələri ənə
nəhalınıalmışdır.
MilliMəclisin Sədri bildirdi ki,

əlaqələrimizmüasirdünyadadost
luqvəqardaşlıqmünasibətləriba
xımındannümunəgöstəriləcəksə
viyyədədir. Təməlində qırılmaz
dostluq və qardaşlıq telləri daya
nan AzərbaycanTürkiyə münasi
bətləri bu günhəmdə strateji xa
rakterdaşıyır.Müstəqilliyimiziye
nidən qazandıqdan sonra qardaş
Türkiyəiləəlaqələrimizilbəilinki
şaf edərək ən yüksək zirvəyə çat
mışdır.Biziməməkdaşlığımızçox
tərəflidir və bu gün dünyada baş
verənhadisələrvəmeydanaçıxan

təhdidlərdən asılı olmayaraq də
yişməzdir,sabitdirvəeynizaman
daçevikdir.
OqtayƏsədovvurğuladıki,iki

tərəfli münasibətlərin inkişafında
dövlət və hökumət başçılarının
qurmuş olduğu sıx münasibətlər
və qarşılıqlı səfərlər mühüm rol
oynamaqdadır. Təsadüfi deyil ki,
PrezidentİlhamƏliyevtəkcə2015
ciildəqardaşTürkiyəyə4səfəret
mişdir. O, Rəcəb Tayyib Ərdoğa
nınson11ilərzindəhəmBaşnazir,
həmdəPrezidentqismindədemək
olarki,hərilölkəmizdəsəfərdəol
duğunu, yenidən Prezident seçil
dikdən sonra da ənənələrə sadiq
qalaraq ilk xarici rəsmi səfərini
məhz Azərbaycana etdiyini xatır
latdı.
AzərbaycanparlamentininSəd

ribildirdiki,Türkiyəbugündün
ya miqyasında önəmli mövqeyə
malik güclü dövlətdir. Onun çox
güclüiqtidarıvardır.Lakinsonza
manlar Türkiyədə daxili sabitliyi
pozmağayönəlmişxainterrorakt
larınəticəsindəhəlakolmuşçoxlu
saydatürkhərbçisi,polisəməkdaşı
vəmülkişəxslərinşəhidolmasıxə

bərləribizlərisondərəcəkədərlən
dirir.
Spiker demokratiya, sosial əda

lətvəbərabərlikkimiümdəprin
siplərə söykənən uğurlu siyasət
nəticəsində qardaş Türkiyənin
bundan sonra da çiçəklənəcəyinə
vəinkişafedəcəyinəinamınıifadə
etdi.
Oqtay Əsədov diqqətə çatdırdı

ki,ölkələrimizarasındabugünəki
mi200əyaxınsənədimzalanıb,26
sənədisəbaxılmaqdadır.Busənəd
lərAzərbaycanvəTürkiyəəlaqələ
rininmöhkəmhüquqiəsasınıtəşkil
edir. Ölkələrimiz arasında Yüksək
SəviyyəliStratejiƏməkdaşlıqŞura
sının yaradılması isə ikitərəflimü
nasibətlərimizi keyfiyyətcə yeni
mərhələyəyüksəltmişdir.
İqtisadisahədəmünasibətlərba

rədəsöhbətaçanparlamentinSəd
ri bildirdi ki, 2015ci ildəölkələri
mizarasındaticarətdövriyyəsinin
həcmi 1,5milyard ABŞ dollarına
yaxın olmuşdur. Bu göstəricilərin
dahadaartmasıistiqamətindəgö
rüləcəkişlərqarşıdadır.Türkiyədə
Azərbaycansərmayəli1771şirkət
fəaliyyət göstərməkdədir. Bu gös

SƏFƏR

Parlament nümayəndə 
heyətinin Türkiyə səfəri
MilliMəclisinSədriOqtayƏsə

dovun başçılıq etdiyi parlament
nümayəndəheyətimartın1011də
TürkiyəRespublikasındarəsmisə
fərdəoldu.Nümayəndəheyətinin
tərkibinə Milli Məclisin komitə
sədri,Türkiyəiləparlamentlərara
sı əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəriƏhlimanƏmiraslanov,de
putatlardan Şəmsəddin Hacıyev,
Ağalar Vəliyev, Malik Həsənov,

Çingiz Qənizadə, parlamentApa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digərrəsmişəxslərdaxilidilər.
Səfər Türkiyə dövlətinin banisi

MustafaKamalAtatürkünməzarı
nınziyarəti iləbaşladı.Nümayən
dəheyətimizAnıtqəbirönünəəklil
qoyaraqtürkxalqınınböyükoğlu
na ehtiramlarını ifadə etdi. Milli
MəclisinSədriburadakıxatirəkita
bınıimzaladı.

Sonra Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Azərbaycan nümayəndə heyətini
qəbuletdi.Nümayəndəheyətimizi
səmimiyyətlə salamlayan Türkiyə
PrezidentiAzərbaycanxalqıvəöl
kəmiz haqqında xoş sözlər söylə
di.
Prezident İlhamƏliyevin səmi

mi salamlarını Türkiyənin dövlət
başçısına çatdıran Oqtay Əsədov
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milyardlarla sərmayə qoyulmuş
dur.

*  *  *
Səfər çərçivəsində Azərbaycan

parlament nümayəndə heyətinin
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri İsmayıl Qəhrəmanla da gö
rüşüoldu.Azərbaycanlıhəmkarla
rını səmimiyyətlə salamlayan
TBMMin Sədri iki ölkənin parla
mentləri arasındakıqardaşlıqmü
nasibətlərindənbəhsetdi.
Görüş zamanı Prezident İlham

Əliyevin səmimi salamlarını Tür
kiyə parlamentinin Sədrinə çatdı
ranOqtayƏsədovyüksək qonaq
pərvərliyə görə minnətdarlığını
bildirdi.Onundahərarətli salam
larının dövlətimizin başçısına çat
dırılmasını xahiş edən İsmayıl
QəhrəmanAzərbaycanxalqınatü
kənməz sevgi vəməhəbbət bəslə
diyiniifadəetdi.
SonraMilliMəclisinSədriOqtay

Əsədov ölkələrimiz arasında mü
nasibətlərin dərinləşməsində par
lament sədrlərinin müxtəlif dövr
lərdə həyata keçirdikləri qarşılıqlı
səfərlərinəhəmiyyətindəndanışdı.
O, türkiyəli həmkarının ötən ilin

dekabrındaölkəmizə rəsmisəfəri
ni və onunla keçirdiyi görüşü bö
yükməmnuniyyəthissiiləxatırla
dığınısöylədi.
İkiölkəarasındaəlaqələrininki

şafında parlamentlərin rolunu
yüksək qiymətləndirən spiker bil
dirdi ki, parlament sədrləri səviy
yəsində qarşılıqlı səfərlər və eyni
zamanda, deputatların birbiri ilə
sıx təmaslarıqanunvericiorqanlar

arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədəolmasındanxəbərverir.
Parlamentin Sədri hər iki ölkə

ninqanunvericiorqanlarındadost
luq qruplarının səmərəli fəaliyyət
göstərdiyini söylədi. Parlamentlər
arasında əməkdaşlığın komitələr
səviyyəsindədəuğurlahəyatake
çirildiyini bildirdi. Bu baxımdan
2014cüilinaprelindəBakıdaAzər
baycan,TürkiyəvəGürcüstanpar
lamentlərininxariciəlaqələrkomi
tələrininüçtərəfli görüşünü təqdi
rəlayiq hal kimi qiymətləndirdi.
Spiker vurğuladı ki, nümayəndə
heyətlərimiz AŞPA, ATƏT PA,
QDİƏT PA, NATO PA və digər
beynəlxalqparlamenttəşkilatların
da daim vahid mövqedən çıxış
edir, bütünməsələlərdə birbirilə
rinidəstəkləyirlər.
Söhbət zamanıAzərbaycanTür

kiyə münasibətlərinin yüksək sə
viyyədə olduğu vurğulandı. Bildi
rildiki,AzərbaycanvəTürkiyəpar
lamentləri dövlətlərimizinvə xalq
larımızın maraqlarına uyğun olan
məsələlərdəbirgəsəylərinibundan
sonradadavametdirəcəklər.

Akif Tə  vək  kü  loğ  lu
MilliMəclisinMətbuatkatibi

SƏFƏR

təriciyəgörəAzərbaycanTürkiyə
dəbirincidir.
Diqqətə çatdırıldı ki, 2020ci ilə

qədər Türkiyəyə qoyulacaqAzər
baycansərmayəsininhəcmi20mil
yardABŞdollarınaçatacaqdır.Ey
ni zamanda, hazırda ölkəmizdə
2600dən artıq Türkiyə şirkəti
fəaliyyət göstərir. Türkiyə tərəfin
dənbugünəqədərAzərbaycana10
milyardABŞdollarından artıq in
vestisiya qoyulmuşdur. İqtisadi
əlaqələrin dərinləşməsində Azər
baycanTürkiyə Hökumətlərarası
Birgə Komissiyanın və keçirilən
biznes forumların əhəmiyyəti bö
yükdür.
Söhbət zamanı Milli Məclisin

Sədri Oqtay Əsədov iki ölkənin
birgəhəyatakeçirdiyiiritransmilli
enerji və nəqliyyat layihələrinin
bütövlükdədünyanınenerjitəhlü
kəsizliyinin təmin olunmasında
müstəsna rol oynadığını vurğula
dı:“BulayihələrümumilikdəAv
ropanınenerjixəritəsinidəyişəcək
dir. TANAP layihəsi Azərbaycan
Türkiyəlayihəsidir.Bu, ikiqardaş
ölkəninuğurudur...Buyaxınlarda
başa çatacaq BakıTbilisiQars də
miryolu xətti dəAzərbaycanTür
kiyə münasibətlərinin yüksək sə
viyyədəolduğunugöstərir.Bu la
yihəninicrasıbütüntürkdünyasını
yeniDəmirİpəkYoluiləbirləşdirə
cək”.
Görüşdə parlamentin Sədri Er

mənistanAzərbaycan, Dağlıq Qa
rabağmünaqişəsindənsöhbətaça
raqTürkiyəninprobleminhəllində
Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dəstəklədiyinəgörəqardaşölkəyə
dərinminnətdarlığınıbildirdi.
Qəbulda AzərbaycanTürkiyə

münasibətlərinininkişafistiqamət
lərinədair fikirmübadiləsiaparıl
dı. Diqqətə çatdırıldı ki, xalqları
mızınümumimaraqlarınıəksetdi

rən AzərbaycanTürkiyə münasi
bətlərisarsılmazvədönməzdir.

*  *  *
Sonra Azərbaycan parlament

nümayəndəheyətiTürkiyəninBaş
naziri Əhməd Davudoğlu ilə gö
rüşdü.NümayəndəheyətimiziAn
karada salamlamaqdan məmnun
luğunuifadəedənƏhmədDavud
oğlu Türkiyənin hər zamanAzər
baycaniləbirgəolduğunubildirdi.
Salamlarının Prezident İlhamƏli
yevə çatdırılmasını parlamentimi
zin Sədrindən xahiş edənƏhməd
Davudoğludövlətimizinbaşçısıilə
Azərbaycanda keçirdiyi görüşlər
də müzakirə olunan məsələlərin
əhəmiyyətindəndanışdı.Azərbay
canTürkiyəmünasibətlərinindün
yada dostluğa və qardaşlığa bir
nümunə olduğunu xüsusi vurğu
ladı.
Yüksək qonaqpərvərliyə görə

dərintəşəkkürünüifadəedənMilli
MəclisinSədriOqtayƏsədovPre
zident İlhamƏliyevin səmimi sa

lamlarını Türkiyə hökumətinin
başçısına çatdırdı. Bildirildi ki,
müstəqilliyimiziyeniqazandıqdan
sonraqardaşTürkiyəiləəlaqələri
mizilbəilinkişafedərəkənyüksək
zirvəyə çatmışdır. Bu gün elə bir
sahəyoxdurki,bizosahədəəmək
daşlıqetməyək.
OqtayƏsədovTürkiyəBaşnazi

rinin 2014cü ilin sentyabrında
Azərbaycana səfəri çərçivəsində
MilliMəclisdəonunlakeçirdiyigö
rüşü böyük məmnunluq hissi ilə
xatırladı.Qeydedildiki,beləsəfər
lər ölkələrimiz arasında əməkdaş
lığınyüksəksəviyyədəolmasından
xəbərverir.Son6ayərzindəTür
kiyə hökumətinin bir çox rəhbər
şəxslərinin ölkəmizə səfərləri bu
tendensiyanınəyanisübutudur.
Söhbətdəspikerdediki,iqtisadi

sahədəki əməkdaşlığımız ürək
açandır.Ümumiyyətlə,ötən12ildə
Azərbaycan və Türkiyə iqtisadi
münasibətlərindəyüksəknəticələr
müşahidə edilmişdir. Bu dövr ər
zində ölkələrə qarşılıqlı şəkildə
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*  *  *
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luğunuifadəedənƏhmədDavud
oğlu Türkiyənin hər zamanAzər
baycaniləbirgəolduğunubildirdi.
Salamlarının Prezident İlhamƏli
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açandır.Ümumiyyətlə,ötən12ildə
Azərbaycan və Türkiyə iqtisadi
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xalq səylər Ermənistanın qeyrikons
truktivvəpozucumövqeyiüzündən
heçbirsəmərəverməmişdir.Hərkəsə
aydınolmalıdırki,vəziyyətinbucür
qalması, münaqişənin nizama salın
maması nəinki Cənubi Qafqaz re
gionunda, həm də bütün dünyada
sülhvəsabitliküçüntəhlükətörədir.
Bunuaprelayınınəvvəllərindəcəbhə
xəttindəbaşvermişhadisələrbirdaha
sübutedir.Ermənistansilahlıqüvvə
lərinövbətisilahlıtəxribataəlataraq,
cəbhə xətti boyunca yerləşənyaşayış
məntəqələrini güclü atəşə tutmuşlar.
Azərbaycansilahlıqüvvələridincsa
kinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün cavab tədbirləri görməyə məc
bur olmuşlar. Genişmiqyaslı hərbi
əməliyyatlar çoxsaylı insan tələfatına
vədağıntılaragətiribçıxarmışdır.Po
zulmuşatəşkəsrejimiRusiyanınvasi
təçiliksəyləriiləbərpaedilmişdir”.
Sədr bildirdi ki, aprelin əvvəlində

AzərbaycanvəErmənistanqoşunları
nıntəmasxəttindəbaşverənhadisələr
kövrək atəşkəs rejiminə ümid bəslə
məyin nə qədər yanlış olduğunu bir
dahasübutetdi:“Əminəmki,bumə
sələdə beynəlxalq birlik, nəhayət, öz
qətisözünüdeməlivəmünaqişəbey
nəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış

normavəprinsipləri,xüsusəndədöv
lətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsa
sındahəllinitapmalıdır”.
GörüşiştirakçılarıXXIəsrdəAvrasi

yaregionuölkələrininbirgərifahına
minə parlamentlərarası əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsimövzusu ətrafında
müzakirələr apardılar. Bundan əlavə
iqtisadi, siyasi,humanitar,hüquqi sa
hələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək
məqsədiləparlamentlərarasıdialoqun
inkişafetdirilməsi,regiondasülhünvə
sabitliyinmöhkəmləndirilməsi,ekstre
mizmlə mübarizə, konfessiyalararası
dialoqungücləndirilməsivədigərmə
sələlərdənəzərdənkeçirildi.
Müşavirənin sonunda iştirakçılar

bəyanatqəbuletdilər.Növbətimüşavi
rəningələnilKoreyaRespublikasında
keçirilməsiqəraraalındı.

***
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan

Respublikası Milli Məclisinin Sədri
OqtayƏsədovİranİslamRespublikası
parlamentininSədriƏliLaricaniilədə
görüşdü.Azərbaycaniləİranarasında
münasibətlərin yüksək səviyyədə ol
duğunu vurğulayan Oqtay Əsədov
bütün sahələrdə əməkdaşlığın sürətlə
inkişafıüçünyaxşıperspektivlərinol
duğunu diqqətə çatdırdı. O, iranlı

həmkarına ErmənistanAzərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə
məlumatverərəkbildirdiki,Ermənis
tan tərəfi hər gün atəşkəsi pozaraq
Azərbaycankəndlərinindincəhalisini
atəşə tutur. Beynəlxalq vasitəçilərin
səylərinə baxmayaraq,münaqişə hələ
dəözhəllinitapmayıb.
Təmas xəttində son hadisələrdən

danışan Oqtay Əsədov vurğuladı ki,
AzərbaycanordusuErmənistantərəfi
nin təcavüzünə layiqli cavab verib.
Beynəlxalq vasitəçilərin, ilk növbədə
Rusiyatərəfinintəklifiiləhərbiəməliy
yatlar dayandırılıb və münaqişənin
dincyollahəlliüçündanışıqlaraparı
lır.
İranparlamentininSədriqeydetdi

ki, Azərbaycan ilə iqtisadi, siyasi və
mədəni sahələrdə çox yaxşı münasi
bətlərmövcuddur. Ticariiqtisadi əla
qələrin,banklararasındaəməkdaşlığın
inkişafetdirilməsiüçünmüsbətzəmin
yarandığınıdeyən İranparlamentinin
Sədri Dağlıq Qarabağda vəziyyətin
gərginləşməsi ilə əlaqədar İran haki
miyyətininnarahatlığınıbildirdi.
SöhbətzamanıAzərbaycanvəİran

parlamentləriarasındaəlaqələrindaha
dainkişafetdirilməsiiləbağlıfikirmü
badiləsiaparıldı.

STRATEGİYA

AvrAsiyA Ölkələri PArlAment sədrlərinin I iclAsI
Azərbaycanparlamentnümayəndə

heyətiMilliMəclisinSədriOqtayƏsə
dovun başçılığı ilə aprelin 18dən
20dək Avrasiya Ölkələri Parlament
Sədrlərinin I İclasında iştirak etmək
üçün Rusiya Federasiyasının paytaxtı
Moskva şəhərində səfərdə oldu. Nü
mayəndə heyətinin tərkibinə Milli
MəclisinHüquqsiyasətivədövlətqu
ruculuğu komitəsinin sədri Əli Hü
seynli, parlament Aparatının rəhbəri
SəfaMirzəyev və digər rəsmi şəxslər
daxilidilər.
Avrasiya regionunun 19 ölkəsinin

parlamentrəhbərlərininiştiraketdiklə
rimüşavirədəBMTninbaşkatibiPan
GiMununvəRusiyaPrezidentiVladi
mirPutininmüraciətlərisəsləndirildi.
RusiyaDövlətDumasınınSədriSer

geyNarışkintədbirdəçıxışedərəkde
diki,Avrasiyaməkanınınformalaşma
sıbuölkələrinsiyasivəiqtisadicəhət
dəntəcridolunmasınagətiribçıxarma
yacaq və bütövlükdə dünyada daya

nıqlıinkişafaköməkedəcək.Ovurğu
ladıki,bubirlikhəmçinin transkonti
nental inteqrasiya layihələrinə qarşı
yönəlməyib.
Öz növbəsində çıxış edən Azər

baycan parlamentinin Sədri dünya
nınmaliyyəböhranı,terrorçuluq,iq
limdəyişikliyi,ərzaqvəenerjitəhlü
kəsizliyi kimi problemlərlə üzüzə
qaldığını və bu problemlərin həlli
üçündövlətlərarasıəməkdaşlığınal
ternativinin olmadığını diqqətə çat
dırdı. Parlamentlərarası dialoqun
keyfiyyətcəyenimərhələsiolanpar
lamentdiplomatiyasınınəhəmiyyəti
ni xüsusi qeyd edən Oqtay Əsədov
bildirdi ki, parlamentlərarası əmək
daşlıqAvrasiyaregionundamövcud
münaqişələrdən çıxış yollarının ta
pılmasınaköməkgöstərəbilər.
MilliMəclisin spikeri Ermənistan

Azərbaycan,DağlıqQarabağmünaqi
şəsinəticəsindəAzərbaycanəraziləri
nin 20%nin işğal olunduğunu, etnik

təmizləmə aparıldığını, Ermənistan
ərazisindən və Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqlarından bir milyon
dincsakininqovulduğunu,BMTTəh
lükəsizlikŞurasının,BMTBaşMəclisi
ninvədigərmötəbərbeynəlxalq təş
kilatlarınErmənistansilahlıqüvvələ
rininişğaletdikləriAzərbaycanərazi
lərindən dərhal və qeydşərtsiz çıxa
rılmasını tələb edən sənədlər qəbul
etdiyinimüşavirəiştirakçılarınındiq
qətinə çatdırdı. Oqtay Əsədov dedi:
“Münaqişənin nizama salınması ilə
məşğul olanATƏTinMinskQrupu
na həmsədrlik edən ölkələrin dövlət
başçıları dəfələrlə bəyan etmişlər ki,
statuskvoqəbuledilməzdir,dəyişmə
lidirvəməsələtezlikləözhəllinitap
malıdır. Həmsədrlərin irəli sürdüyü
vəAzərbaycantərəfindənqəbuledil
mişMadridprinsipləridəmünaqişə
ninnizama salınmasınayönəlmişdir.
Təəssüfki,münaqişəninhəlledilməsi
üçün bu günədək göstərilən beynəl
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Aprelin8dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olanAvropa Şurası ParlamentAs
sambleyasınınMonitorinqKomitə
sininAzərbaycanüzrəhəmməruzə
çisiStefanŞennakıqəbuletdi.
Sədrbildirdiki,MilliMəclisAŞ

PAiləmünasibətlərininkişafetdi
rilməsində və qarşılıqlıfaydalı
əməkdaşlığındahadadərinləşmə
sindəmaraqlıdır.
Spiker cəbhəxəttindəki sonha

disələrbarədəqonağaətraflıməlu
matverərək,DağlıqQarabağaaid
olmayan işğal altındakı bölgələr
dənazərbaycanlıdincəhalininya
şadığı ərazilərin iriçaplı silahlar
dan və ağır texnikalardan atəşə
tutulduğunu və bunun nəticəsi
olaraqişğalçıyalayiqlicavabveril
diyinidedi.Bildirildiki,bizprob
leminbeynəlxalqhüquqnormaları
çərçivəsində,ölkələrinərazibütöv
lüyüprinsipi əsasındahəllinin tə
rəfdarı olduğumuzu dəfələrlə bə
yanetsəkdə,erməni tərəfi status
kvonusaxlamaqüçünminbirbə
hanə axtarır. Bu gün artıq hamı
başadüşürki,vəziyyətuzunmüd
dətbelədavamedəbilməz.
SöhbətdəAŞPA ilə əlaqələrdən

danışanSədrtəşkilatdabəzənikili
standartlara yol verildiyini vəbu
nun nəticəsi kimi işğalçı ilə işğal
olunanaeynigözləbaxıldığınıdiq
qətəçatdırdı.O,AŞPAnıncariilin
yanvar sessiyasındaAzərbaycanla
bağlımüzakirəyəçıxarılmışsənəd
lərinqəbuluprosesindəbaşverən
hadisənitəəssüfləxatırladı.
Spiker Azərbaycanın qurum

qarşısında götürdüyü öhdəliklərə
sadiq qaldığını və bu istiqamətdə
işlərindavametdiyiniqonağındiq
qətinəçatdırdı.
Avropa Şurası Parlament As

sambleyasınınMonitorinqKomitə
sinin Azərbaycan üzrə həmməru
zəçisiStefanŞennakbildirdiki,bu

səfər faktaraşdırıcı xarakter daşı
yırvəsəfərinnəticəsikimihərhan
sıbirsənədhazırlanmayacaq.
Söhbətdə qonaq qeyd etdi ki,

həmməruzəçi olmaqla yanaşı, o,
həmdəqurumdaMünaqişələrüz
rə komitənin sədridir. Buna görə
də Dağlıq Qarabağ və onun ətra
fında baş verən proseslər  onun
üçünmaraqlıdır.

Aprelin8dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovölkəmizdə səfər
dəolanAvronestPAnınhəmsədr
ləriHeydiHautalanıvəViktorDo
lidzeniqəbuletdi.
Spiker söylədi ki, ölkəmiz AŞ

PA, ATƏT PA kimi qurumlarla
əməkdaşlıq edir. Biz Avropanın
ayrıayrıölkələrivə təşkilatları ilə
strateji əməkdaşlıqyolugötürmü
şük. Avropa İttifaqı və onun qu
rumlarıiləmünasibətlərinqarşılıq
lıhörmətəəsaslanmasıbizimüçün
əsasşərtlərdənbiridir.
Lakinsondövrlərbuqurumtə

rəfindənölkəmizəqarşısərgilənən
qərəzli yanaşmalar parlamentləri
mizarasındamünasibətlərdəciddi
problemlərə gətirib çıxarmışdır.
Biz Avropa Parlamentinin üzvləri
tərəfindən fərdi qaydadamünasi
bətlərin nizamlanması cəhdlərini
yüksəkqiymətləndiririk.
Bütün bunlarla yanaşı, Avropa

İttifaqı ilə münasibətlərdə müəy
yən çatışmazlıqlar mövcuddur.
“Şərqtərəfdaşlığı”proqramıçərçi
vəsindəAvronest PA ilə əlaqələr
dən danışan Sədr təəssüflə qeyd
etdi ki,Avropa Parlamentinin, bu
qurumda heç bir müzakirə keçir
mədən, Azərbaycan əleyhinə dal
badalqərəzliqərarlarqəbuletməsi
ölkə ictimaiyyətində haqlı suallar
doğurdu.SədrAvronestPAdaüzv
ölkələri narahat edən məsələlərin
müzakirəedilmədiyini,DağlıqQa
rabağkimimünaqişəninhəlliyol

ları barədə fikir mübadiləsi apar
mağınmümkünolmadığınısöylə
divəqeydetdiki,bizmünasibətlə
rimizi qarşılıqlı hörmət və faydalı
əməkdaşlıq prinsipləri əsasında
qurmaqistəyirik.Bizdəolanməlu
mata görə, Avropa Parlamentinin
birsıradeputatlarısongünlərDağ
lıqQarabağdabaşverənhadisələr
lə əlaqədar narahatlıq keçirirlər.
Zənnimizcə,onlarbunungünahını
özlərində və apardıqları siyasətdə
axtarsalar,dahayaxşıolardı.
Cəbhəxəttindəsonhadisələrdən

danışan spiker bildirdi ki, son dö
yüşlərermənilərinQarabağətrafın
daişğaletdikləriAzərbaycanərazi
lərində gedib. İşğalçıların hər gün
azərbaycanlı dinc əhaliyə iriçaplı
silahlardanatəşaçdığını,ağırtexni
ka ilə yaşayış və ictimai binaları
atəşətutduqlarınıvənəticədəAzər
baycanordusununişğalçıya layiqli
cavabverdiyininəzərəçatdırdı.
Oqtay Əsədov dedi ki, Avropa

İttifaqı Azərbaycanın dünya döv
lətləri tərəfindən tanınmış sərhəd
ləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü
nün təmin olunmasında səylərini
azaltmamalı, “Şərq tərəfdaşlığı”
çərçivəsində digər münaqişələrə
olan mövqeyini Dağlıq Qarabağ
münaqişəsiilədəbağlıgöstərməli,
problemintənzimlənməsiüçünre
gionadahaçoxdiqqətayırmalıdır.
ATƏTinMinskQrupununman

datını əsas gətirərək, bu təşkilatın
özünü kənara çəkməsi Avropa re
gionundasülhü,demokratiyanıbər
qəraretməkkimiüzərinəgötürdü
yümissiyailəbiryerəsığmır.
Sədrvurğuladıki,Azərbaycanla

Avropa İttifaqı arasında münasi
bətlərqarşılıqlıfaydalı əməkdaşlı
ğa söykənməli, ayrıayrı müxtəlif
məsələlər böyüdülərək ölkəmizə
qarşısiyasitəzyiqvasitəsikimiisti
fadəedilməməlidir.
Avronest PAnın finlandiyalı

həmsədrixanımHeydiHautalacə
nabViktorDolidze iləməqsədləri
nin burada görüşlər keçirib, Azər

RƏSMİ XRONİKA

Aprelin 12də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə
fərdə olan Malayziya parlamenti
nin Nümayəndələr Palatasının
Sədrmüavini,Azərbaycanlaparla
mentlərarasıəlaqələrüzrədostluq
qrupunun rəhbəri Ronald Kian
deenin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etdi. Parlamentlər
arasıəlaqələrdəndanışanSədrbil
dirdiki,dövlətlərarasımünasibət
lərsistemindəparlamentlərinrolu
danılmazdır.
Azərbaycan parlamentinin spi

keri iqtisadi sahədəmünasibətləri
dərinləşdirməküçüngenişimkan
lar olduğunu qeyd etdi. Bildirildi
ki,bugünədəkikiölkəarasında7
sənədimzalanmış,18sənədisəba
xılmaqüzrədir.OqtayƏsədoviqti
saditicariəlaqələrininkişafınıniki
dost xalqın rifah halının daha da
yüksəlməsinə xidmət edəcəyinə
inamınıvurğuladı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsin

dən söz açanMilliMəclis rəhbəri
söylədi ki,Azərbaycan problemin
ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipi

əsasında, beynəlxalq hüquq nor
maları çərçivəsində həllinə tərəf
dardır.Qeydedildiki,2012ciildə
İslamƏməkdaşlıq Təşkilatı Parla
ment Məclisi Xocalı soyqırımının
tanınmasıiləəlaqədarqurumaüzv
ölkələrəmüraciətetmişdir.Bugün
dünyanın 15 ölkəsi və ABŞın 20
ştatıinsanlığaqarşıbucinayətipis
ləmişdir.BizMalayziyaparlamen
tindəndəbeləbiraddımınatılma
sınıgözləyirik.
MalayziyaparlamentininNüma

yəndələr Palatasının Sədrmüavini
RonaldKiandeebildirdiki,Malay
ziya dost və qardaş Azərbaycanla
həyatınmüxtəlifsahələrindəəlaqə
lərininkişafındamaraqlıdır.Qonaq
parlamentlərsəviyyəsindəmünasi
bətləriinkişafetdirməküçünhəriki
ölkənin qanunvericilik orqanların
da dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərməsinitəqdirəlayiqhesabet
di.O,ölkəsininAzərbaycanlatəkcə
siyasi deyil, iqtisadi, mədəni, hu
manitarsahələrdədəəlaqələriinki
şaf etdirmək niyyətində olduğunu
vurğuladı.

Aprelin 12də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyə Bö
yükMillətMəclisininAzərbaycan
la parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçiqrupununrəhbəriNecdetÜnü
varın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətiniqəbuletdi.
QəbuldaNecdetÜnüvarTürki

yəRespublikasınınPrezidenti,Baş
naziri,TBMMinSədrivətürkxal
qı adından son günlər cəbhə xət
tindəkihadisələrləbağlıölkəmizin
verdiyişəhidlərəgörəAzərbaycan
rəhbərliyinəvəxalqınadərinhüzn
ləbaşsağlığıverərək,şəhidlərəAl
lahdanrəhmətdilədi.
Qonaqtürkxalqınınböyükoğ

lu Atatürkün “Azərbaycanın se
vincibizimsevincimiz,kədərikə
dərimizdir”ifadəsinixatırlayaraq,
hər zaman dost və qardaş kimi
sevdikləri azərbaycanlıların ya
nında olduqlarını dilə gətirdi. O,
tezliklə ölkəmizin ərazi bütövlü
yününbərpaolunacağına inandı
ğını və bu yolda Türkiyənin hər
zamanAzərbaycanıdəstəkləyəcə
yinibildirdi.
MilliMəclisinSədriOqtayƏsə

dovAzərbaycanaolanbumünasi
bəti Ulu öndər Heydər Əliyevin
vaxtilə söylədiyi “bir millət, iki
dövlət”ifadəsininparlaqtəzahürü
kimidəyərləndirdi.Qeydedildiki,
dünyadaeləbirikidövləttapmaq
olmazki,onlararasındakımünasi
bətbuqədərsarsılmazvəmöhkəm
olsun. Dərin tarixi köklərə malik
budostluqdigərdövlətlərüçündə
birnümunədir.
Qəbulda parlamentlərarası əla

qələrin inkişafı, regional münaqi
şələrinhəlliyollarıvətərəflərima
raqlandıran digər məsələlər ətra
fındafikirmübadiləsiaparıldı.
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Aprelin8dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olanAvropa Şurası ParlamentAs
sambleyasınınMonitorinqKomitə
sininAzərbaycanüzrəhəmməruzə
çisiStefanŞennakıqəbuletdi.
Sədrbildirdiki,MilliMəclisAŞ

PAiləmünasibətlərininkişafetdi
rilməsində və qarşılıqlıfaydalı
əməkdaşlığındahadadərinləşmə
sindəmaraqlıdır.
Spiker cəbhəxəttindəki sonha

disələrbarədəqonağaətraflıməlu
matverərək,DağlıqQarabağaaid
olmayan işğal altındakı bölgələr
dənazərbaycanlıdincəhalininya
şadığı ərazilərin iriçaplı silahlar
dan və ağır texnikalardan atəşə
tutulduğunu və bunun nəticəsi
olaraqişğalçıyalayiqlicavabveril
diyinidedi.Bildirildiki,bizprob
leminbeynəlxalqhüquqnormaları
çərçivəsində,ölkələrinərazibütöv
lüyüprinsipi əsasındahəllinin tə
rəfdarı olduğumuzu dəfələrlə bə
yanetsəkdə,erməni tərəfi status
kvonusaxlamaqüçünminbirbə
hanə axtarır. Bu gün artıq hamı
başadüşürki,vəziyyətuzunmüd
dətbelədavamedəbilməz.
SöhbətdəAŞPA ilə əlaqələrdən

danışanSədrtəşkilatdabəzənikili
standartlara yol verildiyini vəbu
nun nəticəsi kimi işğalçı ilə işğal
olunanaeynigözləbaxıldığınıdiq
qətəçatdırdı.O,AŞPAnıncariilin
yanvar sessiyasındaAzərbaycanla
bağlımüzakirəyəçıxarılmışsənəd
lərinqəbuluprosesindəbaşverən
hadisənitəəssüfləxatırladı.
Spiker Azərbaycanın qurum

qarşısında götürdüyü öhdəliklərə
sadiq qaldığını və bu istiqamətdə
işlərindavametdiyiniqonağındiq
qətinəçatdırdı.
Avropa Şurası Parlament As

sambleyasınınMonitorinqKomitə
sinin Azərbaycan üzrə həmməru
zəçisiStefanŞennakbildirdiki,bu

səfər faktaraşdırıcı xarakter daşı
yırvəsəfərinnəticəsikimihərhan
sıbirsənədhazırlanmayacaq.
Söhbətdə qonaq qeyd etdi ki,

həmməruzəçi olmaqla yanaşı, o,
həmdəqurumdaMünaqişələrüz
rə komitənin sədridir. Buna görə
də Dağlıq Qarabağ və onun ətra
fında baş verən proseslər  onun
üçünmaraqlıdır.

Aprelin8dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovölkəmizdə səfər
dəolanAvronestPAnınhəmsədr
ləriHeydiHautalanıvəViktorDo
lidzeniqəbuletdi.
Spiker söylədi ki, ölkəmiz AŞ

PA, ATƏT PA kimi qurumlarla
əməkdaşlıq edir. Biz Avropanın
ayrıayrıölkələrivə təşkilatları ilə
strateji əməkdaşlıqyolugötürmü
şük. Avropa İttifaqı və onun qu
rumlarıiləmünasibətlərinqarşılıq
lıhörmətəəsaslanmasıbizimüçün
əsasşərtlərdənbiridir.
Lakinsondövrlərbuqurumtə

rəfindənölkəmizəqarşısərgilənən
qərəzli yanaşmalar parlamentləri
mizarasındamünasibətlərdəciddi
problemlərə gətirib çıxarmışdır.
Biz Avropa Parlamentinin üzvləri
tərəfindən fərdi qaydadamünasi
bətlərin nizamlanması cəhdlərini
yüksəkqiymətləndiririk.
Bütün bunlarla yanaşı, Avropa

İttifaqı ilə münasibətlərdə müəy
yən çatışmazlıqlar mövcuddur.
“Şərqtərəfdaşlığı”proqramıçərçi
vəsindəAvronest PA ilə əlaqələr
dən danışan Sədr təəssüflə qeyd
etdi ki,Avropa Parlamentinin, bu
qurumda heç bir müzakirə keçir
mədən, Azərbaycan əleyhinə dal
badalqərəzliqərarlarqəbuletməsi
ölkə ictimaiyyətində haqlı suallar
doğurdu.SədrAvronestPAdaüzv
ölkələri narahat edən məsələlərin
müzakirəedilmədiyini,DağlıqQa
rabağkimimünaqişəninhəlliyol

ları barədə fikir mübadiləsi apar
mağınmümkünolmadığınısöylə
divəqeydetdiki,bizmünasibətlə
rimizi qarşılıqlı hörmət və faydalı
əməkdaşlıq prinsipləri əsasında
qurmaqistəyirik.Bizdəolanməlu
mata görə, Avropa Parlamentinin
birsıradeputatlarısongünlərDağ
lıqQarabağdabaşverənhadisələr
lə əlaqədar narahatlıq keçirirlər.
Zənnimizcə,onlarbunungünahını
özlərində və apardıqları siyasətdə
axtarsalar,dahayaxşıolardı.
Cəbhəxəttindəsonhadisələrdən

danışan spiker bildirdi ki, son dö
yüşlərermənilərinQarabağətrafın
daişğaletdikləriAzərbaycanərazi
lərində gedib. İşğalçıların hər gün
azərbaycanlı dinc əhaliyə iriçaplı
silahlardanatəşaçdığını,ağırtexni
ka ilə yaşayış və ictimai binaları
atəşətutduqlarınıvənəticədəAzər
baycanordusununişğalçıya layiqli
cavabverdiyininəzərəçatdırdı.
Oqtay Əsədov dedi ki, Avropa

İttifaqı Azərbaycanın dünya döv
lətləri tərəfindən tanınmış sərhəd
ləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü
nün təmin olunmasında səylərini
azaltmamalı, “Şərq tərəfdaşlığı”
çərçivəsində digər münaqişələrə
olan mövqeyini Dağlıq Qarabağ
münaqişəsiilədəbağlıgöstərməli,
problemintənzimlənməsiüçünre
gionadahaçoxdiqqətayırmalıdır.
ATƏTinMinskQrupununman

datını əsas gətirərək, bu təşkilatın
özünü kənara çəkməsi Avropa re
gionundasülhü,demokratiyanıbər
qəraretməkkimiüzərinəgötürdü
yümissiyailəbiryerəsığmır.
Sədrvurğuladıki,Azərbaycanla

Avropa İttifaqı arasında münasi
bətlərqarşılıqlıfaydalı əməkdaşlı
ğa söykənməli, ayrıayrı müxtəlif
məsələlər böyüdülərək ölkəmizə
qarşısiyasitəzyiqvasitəsikimiisti
fadəedilməməlidir.
Avronest PAnın finlandiyalı

həmsədrixanımHeydiHautalacə
nabViktorDolidze iləməqsədləri
nin burada görüşlər keçirib, Azər

RƏSMİ XRONİKA

Aprelin 12də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə
fərdə olan Malayziya parlamenti
nin Nümayəndələr Palatasının
Sədrmüavini,Azərbaycanlaparla
mentlərarasıəlaqələrüzrədostluq
qrupunun rəhbəri Ronald Kian
deenin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etdi. Parlamentlər
arasıəlaqələrdəndanışanSədrbil
dirdiki,dövlətlərarasımünasibət
lərsistemindəparlamentlərinrolu
danılmazdır.
Azərbaycan parlamentinin spi

keri iqtisadi sahədəmünasibətləri
dərinləşdirməküçüngenişimkan
lar olduğunu qeyd etdi. Bildirildi
ki,bugünədəkikiölkəarasında7
sənədimzalanmış,18sənədisəba
xılmaqüzrədir.OqtayƏsədoviqti
saditicariəlaqələrininkişafınıniki
dost xalqın rifah halının daha da
yüksəlməsinə xidmət edəcəyinə
inamınıvurğuladı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsin

dən söz açanMilliMəclis rəhbəri
söylədi ki,Azərbaycan problemin
ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipi

əsasında, beynəlxalq hüquq nor
maları çərçivəsində həllinə tərəf
dardır.Qeydedildiki,2012ciildə
İslamƏməkdaşlıq Təşkilatı Parla
ment Məclisi Xocalı soyqırımının
tanınmasıiləəlaqədarqurumaüzv
ölkələrəmüraciətetmişdir.Bugün
dünyanın 15 ölkəsi və ABŞın 20
ştatıinsanlığaqarşıbucinayətipis
ləmişdir.BizMalayziyaparlamen
tindəndəbeləbiraddımınatılma
sınıgözləyirik.
MalayziyaparlamentininNüma

yəndələr Palatasının Sədrmüavini
RonaldKiandeebildirdiki,Malay
ziya dost və qardaş Azərbaycanla
həyatınmüxtəlifsahələrindəəlaqə
lərininkişafındamaraqlıdır.Qonaq
parlamentlərsəviyyəsindəmünasi
bətləriinkişafetdirməküçünhəriki
ölkənin qanunvericilik orqanların
da dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərməsinitəqdirəlayiqhesabet
di.O,ölkəsininAzərbaycanlatəkcə
siyasi deyil, iqtisadi, mədəni, hu
manitarsahələrdədəəlaqələriinki
şaf etdirmək niyyətində olduğunu
vurğuladı.

Aprelin 12də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyə Bö
yükMillətMəclisininAzərbaycan
la parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçiqrupununrəhbəriNecdetÜnü
varın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətiniqəbuletdi.
QəbuldaNecdetÜnüvarTürki

yəRespublikasınınPrezidenti,Baş
naziri,TBMMinSədrivətürkxal
qı adından son günlər cəbhə xət
tindəkihadisələrləbağlıölkəmizin
verdiyişəhidlərəgörəAzərbaycan
rəhbərliyinəvəxalqınadərinhüzn
ləbaşsağlığıverərək,şəhidlərəAl
lahdanrəhmətdilədi.
Qonaqtürkxalqınınböyükoğ

lu Atatürkün “Azərbaycanın se
vincibizimsevincimiz,kədərikə
dərimizdir”ifadəsinixatırlayaraq,
hər zaman dost və qardaş kimi
sevdikləri azərbaycanlıların ya
nında olduqlarını dilə gətirdi. O,
tezliklə ölkəmizin ərazi bütövlü
yününbərpaolunacağına inandı
ğını və bu yolda Türkiyənin hər
zamanAzərbaycanıdəstəkləyəcə
yinibildirdi.
MilliMəclisinSədriOqtayƏsə

dovAzərbaycanaolanbumünasi
bəti Ulu öndər Heydər Əliyevin
vaxtilə söylədiyi “bir millət, iki
dövlət”ifadəsininparlaqtəzahürü
kimidəyərləndirdi.Qeydedildiki,
dünyadaeləbirikidövləttapmaq
olmazki,onlararasındakımünasi
bətbuqədərsarsılmazvəmöhkəm
olsun. Dərin tarixi köklərə malik
budostluqdigərdövlətlərüçündə
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qələrin inkişafı, regional münaqi
şələrinhəlliyollarıvətərəflərima
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Sədrqonağıyüksəkvəzifəyəse
çilməsimünasibətilətəbrikedərək
bildirdi ki, qədim tarixi köklərə
söykənən AzərbaycanGürcüstan
dostluğuvətərəfdaşlığıbugündi
gərölkələrüçünnümunəolabilə
cək səviyyədədir.Əməkdaşlığımı
zın nəticəsi göz önündədir. Bakı
TbilisiCeyhan, BakıTbilisiƏrzu
rum kimi neft və qaz kəmərləri,
çəkilməkdə olan BakıTbilisiQars
dəmiryoluxəttibütövbirregionun
iqtisadisimasınıdəyişməkləyana
şı,dünyanındiqqətiniQafqazınbu
bölgəsinəcəlbetmişdir.
Sədr Gürcüstan parlamenti ilə

əlaqələrimizdənsözaçaraq,busa
hədəmünasibətlərindərinləşməsi
ninönəmliolduğunubildirdi.
Mixeil Canelidze ölkələrimiz

arasındakı münasibətlərin strateji
tərəfdaşlıqsəviyyəsinədəkyüksəl
məsinin xalqlarımızınmənafeyinə
xidmətetdiyinixüsusivurğuladı.

Martın4dəMilliMəclisinSədri
OqtayƏsədovBraziliya Federativ
RespublikasıMilliKonqresininFe
deral Senatının Elm, texnologiya,
innovasiya,kommunikasiyavəin

formatikakomitəsininsədri,Azər
baycanla parlamentlərarası dost
luq qrupunun rəhbəri Kristovam
Buarkeniqəbuletdi.
Spiker ölkələrimiz arasında

müxtəlifsəviyyəlidialoqvəəmək
daşlıq əlaqələrinin mövcudluğun
dan bəhs edərək, Braziliya ilə hə
yatın müxtəlif sahələrində əmək
daşlığıinkişafetdirməkniyyətində
olduğumuzusöylədi.
Sədr münasibətlərimizin dərin

ləşməsindəparlamentlərinmühüm
rol oynadığını söyləyərək, Brazili
yaMilliKonqresininhərikipalata
sında Azərbaycanla parlamentlər
arasıdostluqqruplarınınfəaliyyət
göstərməsinitəqdirəlayiqhesabet
di.O,beləbirqrupunMilliMəclis
dədəmövcudolduğunusöylədi.
MilliMəclisinSədriqeydetdiki,

Azərbaycanneftvəqazölkəsikimi
tanınmışdır. Vaxtilə azərbaycanlı
mütəxəssislər dünyanın müxtəlif
bölgələrindəbusahəüzrəsəmərəli
fəaliyyətgöstərmişlər.Azərbaycan
bugündəbusahədəözmövqeləri
ni qorumaqdadır. İştirakçısı oldu
ğumuzqlobalneftvəqazixrackə
mərləri beynəlxalq enerji təhlükə
sizliyinin təmin edilməsində mü
hüm rol oynayır. Son dövrlərdə

ölkəmiztəbiiqazixracıpotensialı
nı artırmaqdadır. TANAPvəTAP
kimiborukəmərlərininreallaşma
sıiləbizXəzərdəki“Şahdəniz”ya
tağının qaz ehtiyatlarını Avropa
bazarlarınaçıxarmağahazırlaşırıq.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ mü

naqişəsindənsözaçanSədrXocalı
soyqırımıiləəlaqədarLatınAmeri
kasının 5ölkəsininparlamentində
müvafiq qərarların qəbul olundu
ğuna diqqət çəkdi. O, Braziliya
parlamentində də bu soyqırımın
tanınacağınainamınıifadəetdi.
Qeyd olundu ki, Braziliya dəfə

lərləAzərbaycanınərazibütövlüyü
nü dəstəklədiyini bəyan etmişdir.
İnanırıqki,gələcəkdədəbumövqe
dəyişməzolaraqqalacaqdır.
Kristovam Buarke dedi ki, yer

ləşdiyiregiondasürətləinkişafedən
Azərbaycan həm də sivilizasiyala
rın anlaşdığı, mədəniyyətlərin qo
vuşduğu bir məkana çevrilmişdir.
“Heç də təsadüfi deyildir ki, cari
ilinaprelayındaBMTninSiviliza
siyalararası Alyansının VII Qlobal
Forumu da Bakıda keçiriləcəkdir.
Bütün bunlarmüstəqilAzərbayca
nınuğurlarındanvəyeniyenilayi
hələrəimzaatmaqiqtidarındanxə
bərverir”,deyəqonaqsöylədi.

RƏSMİ XRONİKA

baycan tərəfinin fikirlərini öyrən
mək, vəziyyətlə yaxından tanış ol
maqolduğunusöylədi.Bildirildiki,
Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlı
ğı” proqramı çərçivəsində yaradıl
mışAvronestPAAzərbaycanıözsı
ralarındagörmək,onunlaəməkdaş
lığıdavametdirməkniyyətindədir.
Qeyd edildi ki, Dağlıq Qarabağ

problemi,həqiqətən,bölgədəkipro
seslərəçoxgüclütəsirgöstərir.Av
ropaParlamentiölkələrinərazibü
tövlüyünütanıyır,butiplimünaqi
şələrin həllində beynəlxalq hüqu
qun üstünlüyünü bir daha təsdiq
edir.Avropa Parlamentində bəzən
müəyyən məsələlərlə əlaqədar
müxtəliffikirlərsəslənir.Ammabü
tünbunlartəşkilatınümumisiyasə
tinə xələl gətirməməlidir. Qonaq
təşkilatdaAzərbaycanlamünasibət
lərinnizamasalınmasıüçünmüəy
yənişlərinaparıldığınısöylədi.

Aprelin4dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olanABŞınNevadaŞtatAssamble
yasının SədriConHəmbriki qəbul
etdi. Sədr münasibətlərimizin də
rinləşməsindəyüksəksəviyyəlinü
mayəndəheyətlərininqarşılıqlı sə
fərlərininəhəmiyyətinixüsusivur
ğuladı. O, ABŞ Prezidenti Barak
Obamanın dəvəti ilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinq
tondaIVNüvəTəhlükəsizliyiSam
mitində iştirakını və Azərbaycan
Prezidentitərəfindənburadakeçiri
lən görüşləri, aparılan danışıqları
yüksəkdəyərləndirdi.
Bildirildi ki, BakıTbilisiCey

han, BakıTbilisiƏrzurum kimi
neftvəqaz layihələrinin çəkilişin
dəAzərbaycanhəmişəABŞındəs
təyini hiss etmişdir. Bu ölkənin
CənubQazDəhliziiləbağlılayihə

nin reallaşmasını dəstəkləməsi də
bizisevindirir.
Sədrvurğuladıki,münasibətlə

rimizin dərinləşməsində parla
mentlərarasıəlaqələrinroluolduq
caönəmlidir.
ABŞınbirsıraştatlarındaXocalı

soyqırımıiləəlaqədarmüvafiqsə
nədlərinqəbulolunduğunadiqqət
çəkənSədrNevadaştatındadabe
lə bir sənədinqəbulunuarzuolu
nanhesabetdi.Odediki,bizABŞ
ın Dağlıq Qarabağmünaqişəsinin
həllində Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyünümüdafiəetməsiniyük
səkdəyərləndiririk.
ABŞınNevadaŞtatAssambleya

sının Sədri Con Həmbrik başçılıq
etdiyiNevadaŞtatAssambleyasıvə
MilliMəclisarasındaəlaqələrində
rinləşməsininəməkdaşlığımızıngə
ləcəyi baxımından önəmli olduğu
nusöylədi.Bildirildiki,Nevadada
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət
göstərən qurum Cənubi Qafqazın
bubölgəsiilətərəfdaşlıqdamaraqlı
dır,Azərbaycanlaiqtisaditicariəla
qələrin dərinləşməsi üçün lazımi
addımlaratmaqniyyətindədir.
Qəbulda Dağlıq Qarabağdakı

son vəziyyət, münaqişənin həlli
yolları,Nevada ŞtatAssambleyası
iləMilliMəclisarasındaəməkdaş
lığıngələcəkinkişafperspektivləri
və digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsiaparıldı.

Martın14dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovölkəmizdə səfər
də olan Çex Respublikası Parla
mentinin Deputatlar Palatasının
SədriYanHamaçekinbaşçılıqetdi
yinümayəndəheyətiniqəbuletdi.
Sədr bildirdi ki, Azərbaycanın

dostlarını Milli Məclisdə görmək
dənməmnunluqhissiduyur.

Oqtay Əsədov ölkələrimiz ara
sındaimzalanmışsənədlərimüna
sibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı
hüquqi zəmin kimi dəyərləndirdi
və bildirdi ki, təqdirəlayiq haldır
ki,ölkələrimizarasındasiyasi,iqti
sadi,mədəni,hüquqiəlaqələr,ha
beləbeynəlxalqtəşkilatlarçərçivə
sindəkimünasibətlərimizxalqları
mızın rifahı naminə gündəngünə
inkişafedirvəmöhkəmlənir.
Söhbətdə spiker Yan Hamaçek

iləmüxtəliftədbirlərdəgörüşlərini
xatırlayaraq, onların parlamentlər
səviyyəsində əlaqələrimizin inki
şafına müsbət təsir göstərdiyini
xüsusivurğuladı.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ mü

naqişəsindən söz açan Sədr 2013
cü ilin fevralındaÇexiyaDeputat
lar Palatasının Xarici əlaqələr ko
mitəsi tərəfindən Xocalı qətliamı
iləbağlıqərarınyekdillikləqəbulu
na görə özminnətdarlığını bildir
di.Oqeydetdiki,Avropaİttifaqı
na üzv ölkələr arasında ilk dəfə
olaraqXocalısoyqırımıməhzÇexi
yaparlamentindətanınmışdır.
YanHamaçekvurğuladıki,Çexi

yaAzərbaycanı özünün strateji tə
rəfdaşıhesabedir.BizAzərbaycanla
həyatınmüxtəlifsahələrindəəmək
daşlıq etməkdəmaraqlıyıq. Bu ba
xımdanparlamentlərqarşıyaqoyu
lan vəzifələrin həyata keçirilməsin
dəmühümroloynayabilər.Təkcə
dostluqqruplarıdeyil,daimikomi
tələrsəviyyəsindədəəlaqələringe
nişlənməsiümumiişinxeyrinədir.

Martın7dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov Azərbaycanda sə
fərdəolanGürcüstanınXariciİşlər
naziriMixeilCanelidzeninbaşçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etdi.
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rinləşməsininəməkdaşlığımızıngə
ləcəyi baxımından önəmli olduğu
nusöylədi.Bildirildiki,Nevadada
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət
göstərən qurum Cənubi Qafqazın
bubölgəsiilətərəfdaşlıqdamaraqlı
dır,Azərbaycanlaiqtisaditicariəla
qələrin dərinləşməsi üçün lazımi
addımlaratmaqniyyətindədir.
Qəbulda Dağlıq Qarabağdakı

son vəziyyət, münaqişənin həlli
yolları,Nevada ŞtatAssambleyası
iləMilliMəclisarasındaəməkdaş
lığıngələcəkinkişafperspektivləri
və digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsiaparıldı.

Martın14dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovölkəmizdə səfər
də olan Çex Respublikası Parla
mentinin Deputatlar Palatasının
SədriYanHamaçekinbaşçılıqetdi
yinümayəndəheyətiniqəbuletdi.
Sədr bildirdi ki, Azərbaycanın

dostlarını Milli Məclisdə görmək
dənməmnunluqhissiduyur.

Oqtay Əsədov ölkələrimiz ara
sındaimzalanmışsənədlərimüna
sibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı
hüquqi zəmin kimi dəyərləndirdi
və bildirdi ki, təqdirəlayiq haldır
ki,ölkələrimizarasındasiyasi,iqti
sadi,mədəni,hüquqiəlaqələr,ha
beləbeynəlxalqtəşkilatlarçərçivə
sindəkimünasibətlərimizxalqları
mızın rifahı naminə gündəngünə
inkişafedirvəmöhkəmlənir.
Söhbətdə spiker Yan Hamaçek

iləmüxtəliftədbirlərdəgörüşlərini
xatırlayaraq, onların parlamentlər
səviyyəsində əlaqələrimizin inki
şafına müsbət təsir göstərdiyini
xüsusivurğuladı.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ mü

naqişəsindən söz açan Sədr 2013
cü ilin fevralındaÇexiyaDeputat
lar Palatasının Xarici əlaqələr ko
mitəsi tərəfindən Xocalı qətliamı
iləbağlıqərarınyekdillikləqəbulu
na görə özminnətdarlığını bildir
di.Oqeydetdiki,Avropaİttifaqı
na üzv ölkələr arasında ilk dəfə
olaraqXocalısoyqırımıməhzÇexi
yaparlamentindətanınmışdır.
YanHamaçekvurğuladıki,Çexi

yaAzərbaycanı özünün strateji tə
rəfdaşıhesabedir.BizAzərbaycanla
həyatınmüxtəlifsahələrindəəmək
daşlıq etməkdəmaraqlıyıq. Bu ba
xımdanparlamentlərqarşıyaqoyu
lan vəzifələrin həyata keçirilməsin
dəmühümroloynayabilər.Təkcə
dostluqqruplarıdeyil,daimikomi
tələrsəviyyəsindədəəlaqələringe
nişlənməsiümumiişinxeyrinədir.

Martın7dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov Azərbaycanda sə
fərdəolanGürcüstanınXariciİşlər
naziriMixeilCanelidzeninbaşçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etdi.
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Əlbəttə, bu baxımdan bizim də
qarşımızda xeyli vəzifələr durur;
həm müdafiə və təhlükəsizliyimi
zin,həmdəkorrupsiyayaqarşımü
barizəninhüquqibazasınındahada
möhkəmləndirilməsiüçünməsuliy
yətimiziikiqatartırır.

- Qlo  bal iq  ti  sa  di böh  ra  nın uzun 
müd  dət da  vam et  mə  si, Av  ro  pa-
 nın böh  ran  dan çıx  maq cəhd  lə -
ri  nin sə  mə  rə  siz  li  yi fo  nun  da 
Azər  bay  ca  nın an  ti  böh  ran təd -
bir  lə  ri  ni və xü  su  sən də qa  nun -
ve  ri  ci  li  yə qlo  bal böh  ran döv  rü-
 nün ça  ğı  rış  la  rı  na adek  vat də  yi-
 şik  lik  lə  rin edil  mə  si  ni ne  cə 
qiy  mət  lən  di  rər  di  niz?
Qlobalmaliyyəböhranıdünya

nınəksərölkələrikimiAzərbaycan
iqtisadiyyatına da təsirini göstərdi.
Böhranınuzunmüddətliolmasıan
tiböhran tədbirlərin həyata keçiril
məsini zəruri etdi. Azərbaycanda
iqtisadiyyatböhransəviyyəsinəen
məyib,lakinböhranıntəsirləriqaçıl
mazdır və onu minimuma endir
məküçünmüvafiqqabaqlayıcıtəd
birlər həyata keçirilir. Bu gün ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyialtındamüəyyənləşmişanti
böhrantədbirlərinəticəsindəqlobal
maliyyə böhranındanMDB ölkələ
rindəAzərbaycanənazziyançəkən
ölkədir.
Hər bir dövlət antiböhran ida

rəetməninhüquqibazasınıvəmeto
dikasınıhazırlayır.Hüquqitəminat
mülki,büdcə,vergi,sığorta,cinayət
vəs.qanunvericilikdəmöhkəmlən
dirilir. Qanunvericilikdə göstərildi
yi kimi, Azərbaycan Respublikası
nındövlətbüdcəsininməqsədiölkə
nin iqtisadi, sosial və digər strateji
proqramlarının və problemlərinin
həllini,dövlətinfunksiyalarınınhə
yata keçirilməsi üçün qanunverici
likləmüəyyənedilmişqaydadama
liyyəvəsaitinintoplanmasınıvəisti
fadəsinitəminetməkdir.MilliMəc
lisdə qəbul olunmuş “Azərbaycan
Respublikasının 2016cı il dövlət

büdcəsihaqqında”Qanunudadün
yadagedənqlobalmaliyyəvə iqti
sadi proseslərdə müşahidə olunan
dəyişikliklərnəzərəalınmaqlatərtib
edilib və respublikamızın qarşıya
qoyduğuməqsədlərədoğru irəlilə
yən dövlətlər sırasında olduğunu
göstərir. Qanunda dövlət büdcəsi
ninsosialyönümlüolmasıəsasgö
türülərək,ölkəəhalisininmaddiri
fahının daim yaxşılaşdırılması, öl
kəninmüdafiəqüdrətininvətəhlü
kəsizliyinin təmin edilməsi, qeyri
neft sektorunun inkişafına dəstək
kimimühümamillərəxüsusidiqqət
yetirilib. Əlbəttə, gələcəkdə büdcə
yəyenidənbaxılması,yeniqanunla
rın qəbulu və ya iqtisadi planların
dəqiqləşdirilməsiistisnadeyil.Artıq
builMilliMəclisinyazsessiyasında
dövlətbaşçısı İlhamƏliyevtərəfin
dən parlamentə təqdim olunmuş
ölkənin sosialiqtisadi inkişafının
artırılmasıməqsədinidaşıyanbirsı
ra qanunlar və qanunlara dəyişik
liklər qəbul edildi. Bu qanunlar
Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki
vəziyyətindəonuninkişafındamü
hüm rol oynayacaq. İnanıram ki,
ölkəmizin iqtisadi və siyasi baxım
dandahadaqüdrətlənməsi yolun
daMilliMəclisgələcəkdədəbuisti
qamətdəöztöhfəsiniverəcəkdir.

- Dün  ya  da da  vam edən mü  na  qi-
 şə  lər, bey  nəl  xalq aləm  də qaç -
qın və köç  kün axı  nı  nın get  dik-
 cə art  ma  sı və di  gər hu  ma  ni  tar 
fə  la  kət  lər qar  şı  sın  da möv  cud 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun, bey  nəl -
xalq ni  zam  la  ma me  xa  nizm  lə  ri-
 nin aciz  li  yi nə ilə bağ  lı  dır?
Hazırkıdövrdəbeynəlxalqmü

nasibətlər sistemində gərgin bir
mərhələyaşanır.Dünyabirliyinina
rahatedənmüharibəvəmünaqişə
lər, hərbi toqquşmalar, beynəlxalq
terrorçuluqvənəticəolaraqinsanla
rınözevlərinitərketməməcburiy
yəti belə gərgin bir vəziyyətin ya
ranmasınasəbəbolmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsindən

sonra beynəlxalq hüququn tətbiqi
nin təminatçısı rolunu oynamalı
olan BMTnin yaranması ilə bütün
beynəlxalqmübahisələrindincyolla
həllivədedilirdi.Yənigüctətbiqet
məklə deyil, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun həll
ediləcəyigözlənilirdi.Lakinbugün
biz tamam başqa bir mənzərə ilə
qarşılaşmışıq. Dünyanın müxtəlif
regionlarındacərəyanedəngeosiya
si proseslərə hüquqi qiymətin
verilməsi beynəlxalq hüquq priz
masından deyil, böyük dövlətlərin
maraqlarından asılı vəziyyətə dü
şüb.Dünyanınaparıcıdövlətlərinin
xarici siyasətində hamılıqla qəbul
edilmişprinsiplərinnümayişkaranə
pozulması və beynəlxalq hüquq
normalarının praktikasında ikili
standartların tətbiq edilməsi təcrü
bəsi daha da geniş yayılır. Təəssüf
ki,beləbirşəraitdəbeynəlxalqmü
nasibətlər sisteminin, beynəlxalq
institutlarınvəbeynəlxalqhüququn
böhranından və dövlətlər arasında
etimadınpozulmasındandanışmaq
məcburiyyətindəqalırıq.
Dünyadacərəyanedəneynipro

seslərə fərqli yanaşma Ermənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağmüna
qişəsinə münasibətdə özünü açıq
şəkildəgöstərir.Azərbaycanınərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədənBMTTəhlükəsizlikŞura
sının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa
Parlamenti, Avropa Şurası Parla
mentAssambleyası,NATO tərəfin
dən qəbul edilmiş, beynəlxalq hü
ququnnormavəprinsiplərinəəsas
lanan, eyni zamanda, ölkəmizin
ədalətlimövqeyinin beynəlxalq sə
viyyədə müdafiəsi üçün hüquqi
əsasolansənədlərmövcuddur.La
kinbutəşkilatlarınqəbuletdiyihü
quqi sənədlərin icra edilməsini tə
minedəntəkmilmexanizminolma
masıvəböyükdövlətlərin inhisarı
na düşməsi səbəbindən həmin sə
nədlərin tələbləri yerinə yetirilmir.
Təəssüfki,qondarma“ermənisoy

MÜSAHİBƏ

“Azərbaycan-NATO
əlaqələrihəriki
tərəfinmaraqları
nəzərəalınaraq
qarşılıqlıəməkdaşlıq
səviyyəsindəqurulub”

- Zi  ya  fət müəl  lim, V ça  ğı  rış 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil -
li Məc  li  si  nin ko  mi  tə  lə  ri ye  ni -
dən təş  kil edi  lər  kən Təh  lü  kə -
siz  lik və mü  da  fiə ko  mi  tə  si  nin 
adı  nın də  yiş  di  ri  lə  rək Mü  da  fiə, 
təh  lü  kə  siz  lik və kor  rup  si  ya ilə 
mü  ba  ri  zə ko  mi  tə  si ad  lan  dı  rıl -
ma  sı ko  mi  tə  nin fəaliy  yə  ti  nə 
ne  cə tə  sir edə  cək?
 Korrupsiya müasir dünyada,

deməkolarki,əksərdövlətlərincid
di problemidir. Bu gün korrupsiya
iləmübarizəölkəmizintəhlükəsizli

yinitəminetməküçünprioritetmə
sələlərdənbiridir.Bubaxımdanko
mitənin adının dəyişdirilərək Mü
dafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiyailə
mübarizə komitəsi adlandırılması
tam məqsədəuyğundur. Bununla
komitəninfəaliyyətsahəsininəhatə
sigenişləndirilibvəartıqbu istiqa
mətdəkiqanunvericilikişidəbizim
komitəyəhəvaləedilib.
Korrupsiyaya qarşımübarizənin

əsas istiqamətlərindən biri, əlbəttə
ki, səmərəli qanunvericilik bazası
nıngücləndirilməsidir.Eynizaman

da,onudavurğulamaqlazımdırki,
korrupsiyailəmübarizəsistemlişə
kildəaparılmalıdır.Bumübarizədə
təkcəhökumətdeyil,ictimaiyyətdə
fəal iştirak etməlidir. Bildiyiniz ki
mi,dövlətbaşçısı cənab İlhamƏli
yev müvafiq qurumlar qarşısında
ölkədəkorrupsiyaya,rüşvətxorluğa
qarşımübarizənin gücləndirilməsi
nəvəislahatlarınaparılmasınadair
bir sıra tapşırıqlar qoymuşdur; bu
istiqamətdə əhəmiyyətli addımlar
atılır,mühümqanunvericivəprak
tikitədbirlərhəyatakeçirilir.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov:

MilliMəclisSədrininbirincimüaviniZiyafət
Əsgərovun“MilliMəclis”jurnalınamüsahibəsi
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Əlbəttə, bu baxımdan bizim də
qarşımızda xeyli vəzifələr durur;
həm müdafiə və təhlükəsizliyimi
zin,həmdəkorrupsiyayaqarşımü
barizəninhüquqibazasınındahada
möhkəmləndirilməsiüçünməsuliy
yətimiziikiqatartırır.

- Qlo  bal iq  ti  sa  di böh  ra  nın uzun 
müd  dət da  vam et  mə  si, Av  ro  pa-
 nın böh  ran  dan çıx  maq cəhd  lə -
ri  nin sə  mə  rə  siz  li  yi fo  nun  da 
Azər  bay  ca  nın an  ti  böh  ran təd -
bir  lə  ri  ni və xü  su  sən də qa  nun -
ve  ri  ci  li  yə qlo  bal böh  ran döv  rü-
 nün ça  ğı  rış  la  rı  na adek  vat də  yi-
 şik  lik  lə  rin edil  mə  si  ni ne  cə 
qiy  mət  lən  di  rər  di  niz?
Qlobalmaliyyəböhranıdünya

nınəksərölkələrikimiAzərbaycan
iqtisadiyyatına da təsirini göstərdi.
Böhranınuzunmüddətliolmasıan
tiböhran tədbirlərin həyata keçiril
məsini zəruri etdi. Azərbaycanda
iqtisadiyyatböhransəviyyəsinəen
məyib,lakinböhranıntəsirləriqaçıl
mazdır və onu minimuma endir
məküçünmüvafiqqabaqlayıcıtəd
birlər həyata keçirilir. Bu gün ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyialtındamüəyyənləşmişanti
böhrantədbirlərinəticəsindəqlobal
maliyyə böhranındanMDB ölkələ
rindəAzərbaycanənazziyançəkən
ölkədir.
Hər bir dövlət antiböhran ida

rəetməninhüquqibazasınıvəmeto
dikasınıhazırlayır.Hüquqitəminat
mülki,büdcə,vergi,sığorta,cinayət
vəs.qanunvericilikdəmöhkəmlən
dirilir. Qanunvericilikdə göstərildi
yi kimi, Azərbaycan Respublikası
nındövlətbüdcəsininməqsədiölkə
nin iqtisadi, sosial və digər strateji
proqramlarının və problemlərinin
həllini,dövlətinfunksiyalarınınhə
yata keçirilməsi üçün qanunverici
likləmüəyyənedilmişqaydadama
liyyəvəsaitinintoplanmasınıvəisti
fadəsinitəminetməkdir.MilliMəc
lisdə qəbul olunmuş “Azərbaycan
Respublikasının 2016cı il dövlət

büdcəsihaqqında”Qanunudadün
yadagedənqlobalmaliyyəvə iqti
sadi proseslərdə müşahidə olunan
dəyişikliklərnəzərəalınmaqlatərtib
edilib və respublikamızın qarşıya
qoyduğuməqsədlərədoğru irəlilə
yən dövlətlər sırasında olduğunu
göstərir. Qanunda dövlət büdcəsi
ninsosialyönümlüolmasıəsasgö
türülərək,ölkəəhalisininmaddiri
fahının daim yaxşılaşdırılması, öl
kəninmüdafiəqüdrətininvətəhlü
kəsizliyinin təmin edilməsi, qeyri
neft sektorunun inkişafına dəstək
kimimühümamillərəxüsusidiqqət
yetirilib. Əlbəttə, gələcəkdə büdcə
yəyenidənbaxılması,yeniqanunla
rın qəbulu və ya iqtisadi planların
dəqiqləşdirilməsiistisnadeyil.Artıq
builMilliMəclisinyazsessiyasında
dövlətbaşçısı İlhamƏliyevtərəfin
dən parlamentə təqdim olunmuş
ölkənin sosialiqtisadi inkişafının
artırılmasıməqsədinidaşıyanbirsı
ra qanunlar və qanunlara dəyişik
liklər qəbul edildi. Bu qanunlar
Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki
vəziyyətindəonuninkişafındamü
hüm rol oynayacaq. İnanıram ki,
ölkəmizin iqtisadi və siyasi baxım
dandahadaqüdrətlənməsi yolun
daMilliMəclisgələcəkdədəbuisti
qamətdəöztöhfəsiniverəcəkdir.

- Dün  ya  da da  vam edən mü  na  qi-
 şə  lər, bey  nəl  xalq aləm  də qaç -
qın və köç  kün axı  nı  nın get  dik-
 cə art  ma  sı və di  gər hu  ma  ni  tar 
fə  la  kət  lər qar  şı  sın  da möv  cud 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun, bey  nəl -
xalq ni  zam  la  ma me  xa  nizm  lə  ri-
 nin aciz  li  yi nə ilə bağ  lı  dır?
Hazırkıdövrdəbeynəlxalqmü

nasibətlər sistemində gərgin bir
mərhələyaşanır.Dünyabirliyinina
rahatedənmüharibəvəmünaqişə
lər, hərbi toqquşmalar, beynəlxalq
terrorçuluqvənəticəolaraqinsanla
rınözevlərinitərketməməcburiy
yəti belə gərgin bir vəziyyətin ya
ranmasınasəbəbolmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsindən

sonra beynəlxalq hüququn tətbiqi
nin təminatçısı rolunu oynamalı
olan BMTnin yaranması ilə bütün
beynəlxalqmübahisələrindincyolla
həllivədedilirdi.Yənigüctətbiqet
məklə deyil, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun həll
ediləcəyigözlənilirdi.Lakinbugün
biz tamam başqa bir mənzərə ilə
qarşılaşmışıq. Dünyanın müxtəlif
regionlarındacərəyanedəngeosiya
si proseslərə hüquqi qiymətin
verilməsi beynəlxalq hüquq priz
masından deyil, böyük dövlətlərin
maraqlarından asılı vəziyyətə dü
şüb.Dünyanınaparıcıdövlətlərinin
xarici siyasətində hamılıqla qəbul
edilmişprinsiplərinnümayişkaranə
pozulması və beynəlxalq hüquq
normalarının praktikasında ikili
standartların tətbiq edilməsi təcrü
bəsi daha da geniş yayılır. Təəssüf
ki,beləbirşəraitdəbeynəlxalqmü
nasibətlər sisteminin, beynəlxalq
institutlarınvəbeynəlxalqhüququn
böhranından və dövlətlər arasında
etimadınpozulmasındandanışmaq
məcburiyyətindəqalırıq.
Dünyadacərəyanedəneynipro

seslərə fərqli yanaşma Ermənistan
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“Azərbaycan-NATO
əlaqələrihəriki
tərəfinmaraqları
nəzərəalınaraq
qarşılıqlıəməkdaşlıq
səviyyəsindəqurulub”

- Zi  ya  fət müəl  lim, V ça  ğı  rış 
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Zi  ya  fət Əs  gə  rov:
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mart-aprel  2016    1918     Milli Məclis

işindəmüntəzəmşəkildəiştirakedir
vəbudamünaqişəninnizamasalın
ması istiqamətində aparılan danı
şıqlardaölkəmizinilknövbədəsülh
variantına üstünlük verdiyinə sü
butdur.
Azərbaycan dövlətinin mövqeyi

əvvəlkikimibirmənalıdır.Yənista
tuskvo vəziyyətinin qorunub sax
lanmasıyolverilməzdir.Ermənistan
işğaletdiyiDağlıqQarabağvəətra
fındakı digər əraziləri azad etməli,
məcburiköçkünlərözdoğmayurd
larına qayıtmalıdırlar. Azərbaycan
Prezidenti dəfələrlə qeyd edib ki,
Azərbaycantərəfimünaqişəninsülh
yoluiləhəllinətərəfdarolsada,əra
zi bütövlüyü məsələsində əsla gü
zəştəgetməyəcək,DağlıqQarabağa
heç vaxt müstəqillik verilməyəcək.
Torpaqlarımızıişğaldanazadetmək
üçün tam əsasımızın olduğunu və
bununbeynəlxalqhüquqnormaları
ilətəsdiqedildiyinivurğulayıb.
Azərbaycaniqtisadi,hərbipoten

sialının güclənməsi sahəsində bö
yük uğurlar əldə edib. Bu, Dağlıq

Qarabağ münaqişəsinin həlli və
ümumiyyətlə, ölkəmizin təhlükə
sizliyinitəminetməküçünolduqca
vacibamildir.
DağlıqQarabağmünaqişəsi yal

nızAzərbaycanın ərazi bütövlüyü
nə və beynəlxalq səviyyədə tanın
mışsərhədlərinintoxunulmazlığına
hörmətəsasındahəllolunabilər.Biz
münaqişəninhəlliməsələsindəyal
nızATƏTdeyil,AvropaBirliyi,Av
ropa Şurası, eləcədədigər beynəl
xalq təşkilatlar və daha geniş bey
nəlxalqbirliyinbuyönümdəfəalrol
oynamasınıistəyirik.Böyükdövlət
lərmüasirbeynəlxalqmünasibətlər
üçün təhlükəli olan təcavüzkarın
qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti
praktikaddımlaratmalı,Ermənista
nı beynəlxalq hüququn iradəsinə
tabeetdirməlidirlər.

- Azər  bay  can NA  TO-nun eti  bar  lı 
tə  rəf  da  şı ki  mi al  yan  sın st  ruk  tur -
la  rı ilə sıx əmək  daş  lıq et  mək  də 
daim se  çi  lir. NA  TO tə  rəf  daş öl -
kə  lər üçün nə ki  mi təh  lü  kə  siz  lik 

üs  tün  lük  lə  ri vəd edir?
Ölkəmizuzunillərdirki,Şimali

AtlantikaMüqaviləsiTəşkilatıiləsıx
əməkdaşlıqedir.Dünyasiyasətində
yeni tendensiyaları vəmüasir bey
nəlxalqmünasibətlərdəNATOnun
aparıcırolununəzərəalaraq,həmçi
nin öz potensialına və mövqeyinə
əsaslanaraq, 1994cü ildəAzərbay
canNATOnun“Sülhnaminətərəf
daşlıq” proqramına qoşulmuşdur.
Onu da qeyd edək ki,Azərbaycan
MDBdövlətləri arasında “Sülhna
minətərəfdaşlıq”proqramınaqoşu
lanilktərəfdaşdövlətlərdəndir.
NATOilətərəfdaşölkələrarasın

da əməkdaşlıq dövlətlərin xarici si
yasətstrategiyasınınəsasamilləriba
xımından qiymətləndirilməlidir.
Məsələn, Azərbaycanın NATOnun
“Sülhnaminətərəfdaşlıq”proqramı
naqoşulmasındabirneçəfaktormü
hümroloynadı.Əvvəla,Azərbaycan
dövlətiözxarici siyasətindəuniver
salvəregionalbeynəlxalqtəşkilatlar
lamünasibətlərəxüsusiönəmverir,
beynəlxalq təşkilatların bütün üzv

MÜSAHİBƏ

qırımı”ndanfərqliolaraq,realXoca
lı soyqırımına hələ də beynəlxalq
miqyasda hüquqi qiymət verilmə
yib,Ermənistanınterrorçuluqəməl
lərinə qarşı tədbirlər görülməyib,
beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edil
məyib.VəyaUkraynadabaşverən
hadisələrlə bağlı Rusiyaya ciddi
sanksiyalar tətbiq edilirsə, niyə Er
mənistanbarədəhələdəölçügötü
rülməyib?Bu,ikilistandartlarıntət
biqinin,beynəlxalqhüquqnormala
rınaəməlolunmamasınınbariznü
munəsidir.
Ərazi bütövlüyünün toxunul

mazlığı, sərhədlərin pozulmazlığı
kimi beynəlxalq hüququn funda
mentalnormavəprinsiplərinəəməl
olunmur.Bunlarbeynəlxalqhüquq
sistemininyeniləşməsinəböyükzə
rurətin olduğunu göstərir. Dünya
birliyi beynəlxalq hüququn gücü
nün bərpa olunması üçün bütün
səyləriniortayaqoymalıdır.Beynəl

xalq arenada baş verən proseslərə
münasibətdədövlətlərözgeosiyasi
maraqlarını deyil, beynəlxalq hü
quqvəədalətiüstüntutmalıdırlar.

- Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  lin  də ATƏT-in Minsk Qru -
pu  nun sə  bat  sız  lı  ğı  nın tən  qid 
edil  mə  si fo  nun  da han  sı al  ter -
na  tiv həll me  xa  nizm  lə  ri  ni nə -
zər  dən ke  çir  mək olar?
 Yarandığı vaxtdan etibarən

ATƏTin Minsk Qrupunun qəbul
etdiyisənədlərdəAzərbaycanınəra
zi bütövlüyünün, sərhədlərinin to
xunulmazlığının, suverenliyinin
bərpasının zəruriliyi bildirilsə də,
bugünəqədərbuqurumunfəaliy
yətisülhprosesindəmüsbət irəlilə
yişinəldəolunmasınagətiribçıxar
mayıb.Bunasəbəbbir tərəfdənEr
mənistanın qeyrikonstruktivmöv
qe sərgiləyərək işğalçılıq siyasətini

davam etdirməsi, digər tərəfdən
Minsk Qrupunun ikili standartlar
prinsipindən çıxış etməsi, beynəl
xalqtəşkilatlarınözqərarvəqətna
mələrini həyata keçirmək üçün
konkret fəaliyyət göstərməməsidir.
Məlumdurki,bumünaqişəistərre
gion,istərAvropa,istərsədədünya
birliyiüçünböyük təhlükəmənbə
yidir. Təəssüf ki, hələ də konkret
addımlar atılmır. ATƏTin Minsk
Qrupunun fəaliyyətdə olan həm
sədrləri öz açıqlamalarında həmişə
olduğukimiDağlıqQarabağmüna
qişəsiiləbağlıancaqtövsiyəxarak
terlibəyanatlarverirlər,lakinprob
lemin həlli istiqamətində konkret
addımlaratmırlar.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan

dövlətibeynəlxalq təşkilatların,xü
susilədəmünaqişənidincvasitələr
lə nizama salmaq üçün fəaliyyət
göstərənATƏTinsülhyaratmatək
liflərinə hörmətlə yanaşaraq onun
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dövlətin ayrılmaz atributu sayılan
müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin
yaradılmasıvəbilavasitəədalətmü
hakiməsinin səmərəliliyinin artırıl
masıtəşkiledir.
Hüquqi dövlətin ən prinsipial

şərtlərindənbiri,əlbəttəki,məhkə
mə sistemində islahatların aparıl
masıdır.UluöndərimizHeydərƏli
yevinrəhbərliyiilə1996cıildəyara
dılmış Hüquq İslahatları Komissi
yasının hazırladığı “Konstitusiya
Məhkəməsihaqqında”,“Məhkəmə
lərvəhakimlərhaqqında”qanunlar
ölkədə məhkəməhüquq islahatları
sahəsində ilkmühümaddımlarol
maqla,müstəqilməhkəmə sistemi
ninfəaliyyətgöstərməsinitəminet
mişdir. Ədalət mühakiməsinin sə
mərəliliyininartırılmasıüzrətədbir
lər çərçivəsində qəbul edilmiş
“MəhkəməHüquq Şurası haqqın
da”Qanun xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Həmin qanuna uyğun olaraq
məhkəmə hakimiyyətinin özü
nüidarəorqanıolanMəhkəməHü
quq Şurası yaradılmışdır. Məhkə
məHüquq Şurası fəaliyyətə başla
dığı zamandan işlərini beynəlxalq
norma və prinsiplərə uyğun, sivil
qanunlar əsasında quraraq xeyli

nailiyyətlər qazanmışdır. Mənəvi
cəhətdən saf, yüksək biliyə malik
hakimkorpusununformalaşmasına
yarananböyükehtiyacıntəminedil
məsindəbugündəMəhkəməHü
quqŞurasımühümroloynayır.Bu
kontekstdə hakimlər şəffaf prose
durlarəsasındaseçilirvəbu,ölkədə
peşəkarhakimkorpusunun forma
laşdırılmasına böyük təsir göstərir.
Məhkəmə hakimiyyətinin bu yeni
özünüidarəorqanınınuğurlarışura
rəhbərliyinin,üzvlərinin,işçikollek
tivinin gərgin, demokratik, prinsi
pial fəaliyyətinin nəticəsi kimi də
yərləndirilməlidir.
Məlumdur ki, məhkəmə haki

miyyətinin əsas funksiyası ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsi
dir.Müstəqilməhkəməhakimiyyə
tinin formalaşdırılması, ədalət mü
hakiməsinin səmərəliliyinin artırıl
masıistiqamətindəvacibşərtlərəda
lətmühakiməsinin tamamilə şəffaf,
demokratik,obyektivşəraitdəhəya
takeçirilməsi;insanhüquqvəazad
lıqlarının məhkəmələr tərəfindən
müdafiəsinin təmin olunması baxı
mından hakimlər korpusununmə
nəvicəhətdənsaflaşdırılması;əhali
nin süründürməçilik hallarından

qorunması; həmçinin məhkəmələr
tərəfindən işlərə daha keyfiyyətlə
baxılmasına şərait yaradılmasıdır.
Şübhəsiz, hakimlər ədalət mühaki
məsini həyata keçirərkən qanunla
rın tələblərinə dəqiq və dönmədən
əməletməli,məhkəməfəaliyyətinin
mənəvi və tərbiyəvi təsirini təmin
etməli, ədalətli və qərəzsiz olmalı,
hakim adına xələl gətirən hərəkət
lərdən çəkinməlidirlər. Bu amillər
ədalətmühakiməsinin səviyyəsinin
birbaşagöstəriciləridir.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliye

vin təşəbbüsüvə rəhbərliyi ilə res
publikamızdauğurladavametdiri
lən məhkəməhüquq islahatlarının
fəlsəfəsində məhz qanuna hörmət,
insanpərvərlik, humanizm, vətən
daşahəssasmünasibətkimialidə
yərlər dayanmışdır. Azərbaycanda
məhkəmə islahatlarının və ədalət
mühakiməsininsəviyyəsininzama
nın tələblərinə cavab verdiyini və
qeyd olunanmeyarlar baxımından
mütərəqqi olduğunu düşünürəm.
Gələcəkdə bu sahədədavamlı işlə
rinaparılmasıisəhüquqidövlətki
mi Azərbaycanın müsbət imicini
dahadagücləndirəcəkdir.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov

MÜSAHİBƏ

ölkələriiləəməkdaşlıqdamaraqlıdır
və uğurlu xarici siyasət yürüdür.
BundanbaşqaAzərbaycanınmüha
ribə şəraitində olması ölkəmizin
problemlərini həll etməküçünbey
nəlxalq birliyin fəal iştirakını tələb
edir. Alyans üzvləri hər hansı bir
dövlətə qarşı güc tətbiq etmədən,
ərazibütövlüyününvəsiyasimüstə
qilliyin pozulmasından imtinaya
bağlılıqlarını;mübahisələrinsülhyo
lu ilə həlli tərəfdarı olduqlarını təs
diq edirlər.NATOya üzv ölkələrin
beləbirmövqeyimüstəqilAzərbay
canınmaraqlarınatamuyğundur.
AzərbaycanNATO əlaqələri hər

iki tərəfin maraqları nəzərə alına
raq, qarşılıqlı əməkdaşlıq səviyyə
sindəqurulub.AzərbaycanlaNATO
arasında əməkdaşlıq, eyni zaman
da,NATOüçündəönəmlidir.Təş
kilat Cənubi Qafqaz regionunda
aparıcı dövlət olan Azərbaycanla
əməkdaşlığaböyükönəmverir.Re
gionölkələriarasındacoğrafimöv
qeyinə və zəngin təbii resurslarına
görəənəhəmiyyətliölkəolanAzər
baycanAvropanınenerjitəhlükəsiz
liyinə, qlobalnüvə təhlükəsizliyinə
qətiyyətli dəstək verməsi, alyansın

sülhməramlı əməliyyatlarında işti
rak etməsi və s. kimi məsələlərdə
vacib rol oynayır; sözsüzki, buda
NATOnudövlətimizlə əməkdaşlıq
etməyəsövqedənamillərdəndir.
NATO ilə tərəfdaşölkələrin təh

lükəsizlik üstünlükləri məsələsinə
gəldikdə, dövlətlər dünyanın kol
lektiv təhlükəsizlik sisteminə daxil
olmaq,özmillitəhlükəsizliyinibey
nəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ilə
uyğunlaşdırmaqimkanıqazanırlar.
BundanbaşqaNATOnun təhlükə
sizliksisteminədaxilolanölkələrilə
hərbisahədəəməkdaşlıq,hərbimo
dernləşmə, təhlükəsizlikməsələləri

üzrə siyasiməsləhətləşmələr, sülh
məramlı əməliyyatlar, humanitar
aksiyalar, təhlükəsizlik sektorunun
islahatısahələrindəəməkdaşlıqim
kanıdaqazanırlar.Beləliklə,NATO
üzvüolandövlətlərvəya“Sülhna
minətərəfdaşlıq”proqramınaqoşu
lan ölkələr dövlət müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü qorumaq, bey
nəlxalqbirliyəqoşulmaqüçünəlavə
imkanvəvasitələrəldəedirlər.

- Zi  ya  fət müəl  lim, bu ya  xın  lar  da 
Məh  kə  mə-Hü  quq Şu  ra  sı  nın 

üz  vü tə  yin olun  du  nuz. Bu il 
müs  tə  qil  li  yi  nin 25 il  li  yi  ni qeyd 
edə  cək Azər  bay  ca  nın əl  də et  di-
 yi möh  tə  şəm uğur  lar  dan bi  ri 
olan ef  fek  tiv məh  kə  mə is  la  hat-
 la  rı bey  nəl  xalq aləm  də nü  mu -
nə gös  tə  ri  lir. Əda  lət mü  ha  ki -
mə  si  nin sə  mə  rə  li  li  yi  nin da  ha 
da ar  tı  rıl  ma  sı üçün qar  şı  da 
han  sı və  zi  fə  lər da  ya  nır?
Azərbaycanmüstəqillikəldəet

dikdən sonra ölkənin hüquq siste
mindəköklüislahatlaraparılmışdır.
Hüquqidövlətquruculuğunudöv
lətinəsasprioritetlərindənbirikimi
təsbit edən müstəqil Azərbaycan

dövlətinin qanunvericilik islahatla
rındanənmühümüisə1995ci ildə
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qə
bul edilən ilk milli Konstitusiyası
oldu. Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası hakimiyyət bölgüsü
prinsipini qəti olaraq təsbit etmiş,
demokratik, hüquqi və dünyəvi
dövlət quruculuğunun, insan hü
quq və azadlıqlarının qeydşərtsiz
təminolunmasınınmöhkəmtəməli
niqoymuşdur.ƏsasQanundamilli
hüquq sisteminə gətirilən ən mü
hümyeniliklərdənbirinidəhüquqi
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dövlətin ayrılmaz atributu sayılan
müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin
yaradılmasıvəbilavasitəədalətmü
hakiməsinin səmərəliliyinin artırıl
masıtəşkiledir.
Hüquqi dövlətin ən prinsipial

şərtlərindənbiri,əlbəttəki,məhkə
mə sistemində islahatların aparıl
masıdır.UluöndərimizHeydərƏli
yevinrəhbərliyiilə1996cıildəyara
dılmış Hüquq İslahatları Komissi
yasının hazırladığı “Konstitusiya
Məhkəməsihaqqında”,“Məhkəmə
lərvəhakimlərhaqqında”qanunlar
ölkədə məhkəməhüquq islahatları
sahəsində ilkmühümaddımlarol
maqla,müstəqilməhkəmə sistemi
ninfəaliyyətgöstərməsinitəminet
mişdir. Ədalət mühakiməsinin sə
mərəliliyininartırılmasıüzrətədbir
lər çərçivəsində qəbul edilmiş
“MəhkəməHüquq Şurası haqqın
da”Qanun xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Həmin qanuna uyğun olaraq
məhkəmə hakimiyyətinin özü
nüidarəorqanıolanMəhkəməHü
quq Şurası yaradılmışdır. Məhkə
məHüquq Şurası fəaliyyətə başla
dığı zamandan işlərini beynəlxalq
norma və prinsiplərə uyğun, sivil
qanunlar əsasında quraraq xeyli

nailiyyətlər qazanmışdır. Mənəvi
cəhətdən saf, yüksək biliyə malik
hakimkorpusununformalaşmasına
yarananböyükehtiyacıntəminedil
məsindəbugündəMəhkəməHü
quqŞurasımühümroloynayır.Bu
kontekstdə hakimlər şəffaf prose
durlarəsasındaseçilirvəbu,ölkədə
peşəkarhakimkorpusunun forma
laşdırılmasına böyük təsir göstərir.
Məhkəmə hakimiyyətinin bu yeni
özünüidarəorqanınınuğurlarışura
rəhbərliyinin,üzvlərinin,işçikollek
tivinin gərgin, demokratik, prinsi
pial fəaliyyətinin nəticəsi kimi də
yərləndirilməlidir.
Məlumdur ki, məhkəmə haki

miyyətinin əsas funksiyası ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsi
dir.Müstəqilməhkəməhakimiyyə
tinin formalaşdırılması, ədalət mü
hakiməsinin səmərəliliyinin artırıl
masıistiqamətindəvacibşərtlərəda
lətmühakiməsinin tamamilə şəffaf,
demokratik,obyektivşəraitdəhəya
takeçirilməsi;insanhüquqvəazad
lıqlarının məhkəmələr tərəfindən
müdafiəsinin təmin olunması baxı
mından hakimlər korpusununmə
nəvicəhətdənsaflaşdırılması;əhali
nin süründürməçilik hallarından

qorunması; həmçinin məhkəmələr
tərəfindən işlərə daha keyfiyyətlə
baxılmasına şərait yaradılmasıdır.
Şübhəsiz, hakimlər ədalət mühaki
məsini həyata keçirərkən qanunla
rın tələblərinə dəqiq və dönmədən
əməletməli,məhkəməfəaliyyətinin
mənəvi və tərbiyəvi təsirini təmin
etməli, ədalətli və qərəzsiz olmalı,
hakim adına xələl gətirən hərəkət
lərdən çəkinməlidirlər. Bu amillər
ədalətmühakiməsinin səviyyəsinin
birbaşagöstəriciləridir.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliye

vin təşəbbüsüvə rəhbərliyi ilə res
publikamızdauğurladavametdiri
lən məhkəməhüquq islahatlarının
fəlsəfəsində məhz qanuna hörmət,
insanpərvərlik, humanizm, vətən
daşahəssasmünasibətkimialidə
yərlər dayanmışdır. Azərbaycanda
məhkəmə islahatlarının və ədalət
mühakiməsininsəviyyəsininzama
nın tələblərinə cavab verdiyini və
qeyd olunanmeyarlar baxımından
mütərəqqi olduğunu düşünürəm.
Gələcəkdə bu sahədədavamlı işlə
rinaparılmasıisəhüquqidövlətki
mi Azərbaycanın müsbət imicini
dahadagücləndirəcəkdir.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov

MÜSAHİBƏ

ölkələriiləəməkdaşlıqdamaraqlıdır
və uğurlu xarici siyasət yürüdür.
BundanbaşqaAzərbaycanınmüha
ribə şəraitində olması ölkəmizin
problemlərini həll etməküçünbey
nəlxalq birliyin fəal iştirakını tələb
edir. Alyans üzvləri hər hansı bir
dövlətə qarşı güc tətbiq etmədən,
ərazibütövlüyününvəsiyasimüstə
qilliyin pozulmasından imtinaya
bağlılıqlarını;mübahisələrinsülhyo
lu ilə həlli tərəfdarı olduqlarını təs
diq edirlər.NATOya üzv ölkələrin
beləbirmövqeyimüstəqilAzərbay
canınmaraqlarınatamuyğundur.
AzərbaycanNATO əlaqələri hər

iki tərəfin maraqları nəzərə alına
raq, qarşılıqlı əməkdaşlıq səviyyə
sindəqurulub.AzərbaycanlaNATO
arasında əməkdaşlıq, eyni zaman
da,NATOüçündəönəmlidir.Təş
kilat Cənubi Qafqaz regionunda
aparıcı dövlət olan Azərbaycanla
əməkdaşlığaböyükönəmverir.Re
gionölkələriarasındacoğrafimöv
qeyinə və zəngin təbii resurslarına
görəənəhəmiyyətliölkəolanAzər
baycanAvropanınenerjitəhlükəsiz
liyinə, qlobalnüvə təhlükəsizliyinə
qətiyyətli dəstək verməsi, alyansın

sülhməramlı əməliyyatlarında işti
rak etməsi və s. kimi məsələlərdə
vacib rol oynayır; sözsüzki, buda
NATOnudövlətimizlə əməkdaşlıq
etməyəsövqedənamillərdəndir.
NATO ilə tərəfdaşölkələrin təh

lükəsizlik üstünlükləri məsələsinə
gəldikdə, dövlətlər dünyanın kol
lektiv təhlükəsizlik sisteminə daxil
olmaq,özmillitəhlükəsizliyinibey
nəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ilə
uyğunlaşdırmaqimkanıqazanırlar.
BundanbaşqaNATOnun təhlükə
sizliksisteminədaxilolanölkələrilə
hərbisahədəəməkdaşlıq,hərbimo
dernləşmə, təhlükəsizlikməsələləri

üzrə siyasiməsləhətləşmələr, sülh
məramlı əməliyyatlar, humanitar
aksiyalar, təhlükəsizlik sektorunun
islahatısahələrindəəməkdaşlıqim
kanıdaqazanırlar.Beləliklə,NATO
üzvüolandövlətlərvəya“Sülhna
minətərəfdaşlıq”proqramınaqoşu
lan ölkələr dövlət müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü qorumaq, bey
nəlxalqbirliyəqoşulmaqüçünəlavə
imkanvəvasitələrəldəedirlər.

- Zi  ya  fət müəl  lim, bu ya  xın  lar  da 
Məh  kə  mə-Hü  quq Şu  ra  sı  nın 

üz  vü tə  yin olun  du  nuz. Bu il 
müs  tə  qil  li  yi  nin 25 il  li  yi  ni qeyd 
edə  cək Azər  bay  ca  nın əl  də et  di-
 yi möh  tə  şəm uğur  lar  dan bi  ri 
olan ef  fek  tiv məh  kə  mə is  la  hat-
 la  rı bey  nəl  xalq aləm  də nü  mu -
nə gös  tə  ri  lir. Əda  lət mü  ha  ki -
mə  si  nin sə  mə  rə  li  li  yi  nin da  ha 
da ar  tı  rıl  ma  sı üçün qar  şı  da 
han  sı və  zi  fə  lər da  ya  nır?
Azərbaycanmüstəqillikəldəet

dikdən sonra ölkənin hüquq siste
mindəköklüislahatlaraparılmışdır.
Hüquqidövlətquruculuğunudöv
lətinəsasprioritetlərindənbirikimi
təsbit edən müstəqil Azərbaycan

dövlətinin qanunvericilik islahatla
rındanənmühümüisə1995ci ildə
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qə
bul edilən ilk milli Konstitusiyası
oldu. Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası hakimiyyət bölgüsü
prinsipini qəti olaraq təsbit etmiş,
demokratik, hüquqi və dünyəvi
dövlət quruculuğunun, insan hü
quq və azadlıqlarının qeydşərtsiz
təminolunmasınınmöhkəmtəməli
niqoymuşdur.ƏsasQanundamilli
hüquq sisteminə gətirilən ən mü
hümyeniliklərdənbirinidəhüquqi
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15ci qış sessiyasındamüzakirə
olunan məsələlər çox aktual və
Azərbaycanın marağına toxunan
məsələləridi.MəndəATƏTPAnın
bu iclasında ilk dəfə iştirak edir
dim. İlk öncədiqqətimi cəlb edən
Azərbaycannümayəndəheyətinin
ATƏTPAdanüfuzu,bizə,xüsusi
lədənümayəndəheyətininrəhbəri
BaharMuradovayaolanxoşmüna
sibətvəbütünməsələlərdə,demək
olar ki, hər kəsin Azərbaycanın
mövqeyiniöyrənməkistəyiidi.Bu
bizi,yəniyeniüzvlərihəmruhlan
dırır, həm də münasibətləri daha
dainkişafetdirməkkimiyenimə
suliyyət və işgüzarlığa sövq edir
di.
Diskussiyalarzamanıbirçoxöl

kələrin nümayəndələri 2014cü il
dəATƏT PAnın yay sessiyasının
Azərbaycandaçoxyüksəksəviyyə
dəkeçirildiyinixüsusivurğulayır
dılar.Bildirirdilərki,bu,ATƏTPA
tarixininənmaraqlıgörüşüidi.
Digərtərəfdənmüzakirələrgös

tərdiki,nümayəndəheyətininhər
birüzvüdaimhazırlıqlıolmalıdır.
Azərbaycanın haqq işini müdafiə
etmək üçün istənilən hücuma ha
zırolmaqvəhəmdəhücumdiplo
matiyasını hər yerdə tətbiq etmək
lazımdır.

- Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə -
ri, vit  se-spi  ker Ba  har Mu  ra  do-
 va  nın da de  di  yi ki  mi, mil  lət 
və  kil  lə  ri  miz bu ses  si  ya  da çox 
ak  tiv iş  ti  rak et  di  lər. De  pu  tat -
la  rı  mız han  sı mə  sə  lə  lə  ri önə 
çək  di  lər?

TƏDBİR

ATƏTPAsessiyasındaermənilərsusduruldu

- Ta  hir müəl  lim, mə  lum ol  du  ğu 
ki  mi, Vya  na  da ATƏT PA-nın 
15-ci qış ses  si  ya  sı ke  çi  ril  di. 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə-
 ti  nin ye  ni üz  vü ki  mi bu ic  las 

si  zin üçün han  sı təəs  sü  rat  lar  la 
yad  da qal  dı?
ATƏTdünyanın ənböyük re

gionaltəhlükəsizliktəşkilatıdır.57
ölkənin 300dən artıq deputatını

özündə birləşdirən ATƏT Parla
mentAssambleyasıdaəhatədairə
sinə,müzakirəolunanməsələlərin
aktuallığına və nüfuzuna görə
daimfərqlənir.

2016-cı il 24-26 fev  ral ta  rix  lə  rin  də Avst  ri  ya  nın pay  tax  tı Vya  na şə  hə  rin  də ATƏT PA-nın 
15-ci qış ses  si  ya  sı ke  çi  ril  di. Vit  se-spi  ker Ba  har Mu  ra  do  va  nın rəh  bər  li  yi ilə ses  si  ya  nın 
ic  las  la  rı  na qa  tı  lan Mil  li Məc  li  sin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin tər  ki  bi  nə de  pu  tat  lar Azay Qu  li -
yev, Ta  hir Mir  ki  şi  li, Ül  viy  yə Ağa  ye  va, Kam  ran Nə  bi  za  də və El  şad Hə  sə  nov da  xil idi  lər. 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, ATƏT PA-da Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti rəh  bə  ri  nin müavi-
 ni Ta  hir Mir  ki  şi  li ilə gö  rü  şüb ses  si  ya  dan han  sı təəs  sü  rat  lar  la qa  yıt  dı  ğı  nı öy  rən  dik.
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TƏDBİR
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rəhbəriözməntiqsiz,yalan,iftiraxa
rakterli çıxışları ilə fərqlənirdi. Bir
çox ölkələrin nümayəndə heyətləri
ilə “ayaqüstü” söhbətlərdən mənə
aydınolduki,Ermənistannümayən
dəheyətininbelə çıxışları əksərde
putatlardaikrahhissiyaradırvəbə
zənonlargülüşhədəfinəçevrilirdi.
Amma,təbiiki,buçıxışlarcavab

sızqalabilməzdi.Çünkionlar,de
mək olar ki, bütün çıxışlarında
Azərbaycanı, ölkə rəhbərliyini nə
lərdəsə günahlandırır, iftira xarak
terlimənbələrəistinadedərəkkim
lərəsənəisəsübutetməkistəyirdi
lər. Bundan başqa Türkiyənin ün
vanınaböhtanxarakterli ittihamlar
səsləndirməklə özlərini sülhsevər
göstərməyə çalışırdılar.Ancaq bü
tünhallardaAzərbaycannümayən
də heyətinin rəhbəri Bahar Mura
dovanınATƏTprinsiplərinəuyğun
əsaslandırılmış,sərrastvəsərtçıxış
larıiləüzləşirdilər.Həttabəzəndi
gərölkələrinnümayəndələri,komi
tə rəhbərləri tərəfindən Bahar xa
nımdan Ermənistan nümayəndə
heyətinincəfəngiyatdoluçıxışlarını
ciddiyəalmamasıdaxahişolunur
du.
BaharMuradovaçıxışındakı:“Bi

lirsinizmisizinləmənimbirsiyasətçi
kimifərqimiznədədir?Sizəliazyaş
lı, günahsız uşaqların, qadınların,
qocaların qanına batmış, gectez
ədalətməhkəməsiqarşısınaçıxacaq
birprezidentidəstəkləyirsiniz.Mən
isədünyadasülh,qarşılıqlıyardım,
multikulturaldəyərləri,ölkəsininiq
tisadivəcoğrafi imkanlarınıbirör
nək kimi təqdim edən Prezidenti
dəstəkləyirəm. Buna görə də sizin
çıxışlardakonstruktivlikvəsülhpər
vərlikəvəzinədahaçoxaqressiyavə
süniemosionallıqhissolunur.Xahiş
edirəm, öz çıxışlarınızda bir daha
mənimPrezidentiminadınıçəkmə
yin!” sözləri Ermənistan nümayən
dəheyətininsusmasıilənəticələndi.
BundanəlavəhəmBaharMura

dovanın,həmdənümayəndəheyə
tinindigərüzvlərininbütünçıxışla
rında Ermənistanın təcavüzkar və
xəyanətkar siyasəti, bunun nəticə
sindəregiondadövlətsəviyyəsində
dəstəklənən terrorizm nümunəsi
yaratması qeyd olundu, tutarlı ar
qumentlərlə buməsələlər gündəli
yinmövzularınauyğunlaşdırıldı.

- Azər  bay  can par  la  men  ti ilə 
ATƏT PA-nın bu  gün  kü mü  na-

 si  bət  lə  ri  ni ne  cə qiy  mət  lən  di -
rir  si  niz?
 Azərbaycan ATƏT PAda öz

mövqeyi, məsələlərə müstəqil ya
naşması ilə seçilənölkələrdənbiri
dir.Azərbaycannümayəndə heyə
tininüzvüolanAzayQuliyevartıq
ATƏT PAda komitə sədrinin
müavinivəzifəsiniicraedir.Bu,bir
dahaATƏTPAnınişinintəşkilində
Azərbaycanparlamentarilərininya
xından iştirakını və Azərbaycan
parlamenti ilə ATƏT PA arasında
işgüzar münasibətlərin yüksələn
xəttüzrəinkişafetdiyinigöstərir.
Bu ilin yanvar ayındaATƏTPA

nümayəndəheyətininBakıyasəfəri,
onlarınölkəPrezidentivəMilliMəc
lis rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşlər,
bu görüşlərin müsbət nəticələrinin
15ciqışsessiyasındaATƏTPAnın
nümayəndələri tərəfindən səsləndi
rilməsiəlaqələrinyüksəksəviyyədə
olmasından xəbər verir. Bizdənü
mayəndə heyəti olaraq bu müsbət
atmosferidahada inkişaf etdirərək
əməkdaşlığınhəmAzərbaycan,həm
dəbütövlükdəATƏTregionuüçün
faydaverməsinəçalışacağıq.

Ülviyyə Abdullayeva
“MilliMəclis”jurnalınınbaşredaktoru

TƏDBİR

İlköncədeyimki,bizbusessi
yaya yaxşı hazırlaşmışdıq. Bakıda
nümayəndə heyətinin bir neçə gö
rüşü olmuşdu; bütün iclasların
proqramları,oradakıməruzəçilərin
çıxışları və baxılacaq məsələlərin
məğzitərəfimizdənəvvəlcədənöy
rənilmişdi.Bubaxımdannümayən
dəheyətininhazırlıqlıolmasıkomi
tələrin iclaslarında da sezilirdi və
bu,bizə lazımiandaözsözümüzü
deməyəimkanverirdi.
Budəfəkisessiyanınəsasmövzu

su qaçqın və köçkün böhranı, bu
sahədə birgə səylərin güclənməsi
istiqamətləri idi.Komitələrdəkeçi
rilən müzakirələr terrorizmə qarşı
mübarizəyə,qaçqınlarınvəməcbu
riköçkünlərinsosialiqtisadivəhu
manitarproblemlərininhəlliməsə
lələrinəhəsrolunmuşdu.
Azərbaycanuzunillərdirki,ter

rorizmdənənçoxəziyyətçəkənöl
kədir.1milyondanartıqqaçqınvə
məcburi köçkünü olan bir ölkənin
hər bir sahədə bu problemi bütün
ağırlığı ilə hiss etməsi və 20 ildən
artıqmüddətdəbuçətinliklərləya
şaması nümayəndə heyətinin hər
çıxışında bu və ya digər şəkildə

vurğulanırdı. Qeyd edirdik ki, əs
lində Azərbaycanın üzləşdiyi bu
problemlərvaxtındahəlledilsəidi,
beynəlxalqhüquqvənormalarahər
kəshörmətetsəidi,bizbugünbu
radabuproblemlərdəndeyil,ATƏT
regionunda inkişaf və tərəqqidən
danışardıq.
Dünyanın sürətlə qloballaşması

hərbirölkənidigərölkələrdəorta
yaçıxanproblemlərəsürükləyir.Bu
baxımdanterrorizm,qaçqınvəməc
buriköçkünproblemləriniyaradan
səbəblərinbirgəsəyləaradanqaldı
rılmasının vacibliyi hər fürsətdə
qeyd olunurdu. Azərbaycanın Er
mənistan tərəfindən təcavüzə mə
ruzqalması,qonşuölkəninişğalın
danbütünregionunəziyyətçəkmə
si daim vurğulanır və problemin
tezliklə həllininATƏT regionunda
da sülhvə tərəqqiyə səbəbolacağı
göstərilirdi.
Azərbaycan nümayəndə heyəti

nin rəhbəriBaharMuradova sessi
yanın 2ci günü iclasın keçirildiyi
gününXocalısoyqırımının24cüil
dönümünətəsadüfetdiyinibildirə
rək iclas iştirakçılarını bütün dün
yada terror hadisələri nəticəsində

həlakolangünahsızinsanlarınxati
rəsini yad etməyə çağırdı. Dünya
xəritəsində yeni münaqişələrə ən
gəlolmaq,getdikcədərinləşənqaç
qın probleminin qarşısını ala bil
mək,buproblemlərinhəlliyollarını
birgə tapmaq, günahkarların cəza
landırılmasına nail olmaq və geri
dönməkümidindənbaşqahərşeyi
ni itirmiş insanlara kömək etmək
uğrundabütünsəyləribirləşdirmə
yəsəslədi.
Bundanbaşqanümayəndəheyə

tinin üzvləri sessiya və iclaslarda
aktiv çıxışlardan əlavə fəal şəkildə
ikitərəfli, qeyrirəsmi, səmimi gö
rüşlərdən də geniş istifadə etdilər.
Təcrübəgöstərdiki,bucürgörüşlər
çoxsəmərəliolurvəbirçoxməsələ
lər öz həllini bəzənməhz belə gö
rüşlərdətapır.

- Vit  se-spi  ker Ba  har Mu  ra  do  va -
nın ATƏT PA-da  kı er  mə  ni 
təm  sil  çi  si  nə ca  va  bı mət  buat  da 
ge  niş re  zo  nans do  ğur  du. Çı  xış 
Av  ro  pa par  la  men  ta  ri  lə  ri  nə ne -
cə tə  sir et  di?
 Ermənistan nümayəndə heyəti,

xüsusilə də nümayəndə heyətinin
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- Vit  se-spi  ker Ba  har Mu  ra  do  va -
nın ATƏT PA-da  kı er  mə  ni 
təm  sil  çi  si  nə ca  va  bı mət  buat  da 
ge  niş re  zo  nans do  ğur  du. Çı  xış 
Av  ro  pa par  la  men  ta  ri  lə  ri  nə ne -
cə tə  sir et  di?
 Ermənistan nümayəndə heyəti,

xüsusilə də nümayəndə heyətinin
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Buvəziyyətdəolanölkəyəənbaşlıca
sıDağlıqQarabağmünaqişəsibarədə
mövcud statuskvonu saxlamaq, er
mənicəmiyyətininbaşınıyalançıvə
tənpərvərliklə aldatmaq, onları əsl
həqiqətləri öyrənməkdən məhrum
etmək və hakimiyyət ömürlərini bir
qədərdəuzatmaqlazımidi.
Ermənistan qoşunlarının aprelin

2dətəmasxəttindəfəallaşmasıvəor
dumuzahücumetməsi isəSarkisya
nın imicini daha bərbad vəziyyətə

saldı.Çünkiüçgünərzindəmillior
dumuzun hissələrinin düşmənə
amansız şəkildə cavab verməsi, Fü
zuli, Tərtər, Ağdərə istiqamətindəki
illərdir düşmən işğalı altında qalan
birsırastratejiyüksəkliklərivəyaşa
yış məntəqələrini işğalçılardan azad
etməsiilətarixədüşdü.Ordumuzun
əsgərlərivəzabitheyətiqəhrəmanca
sınavuruşdular,onlarınarasındaşə
hidlikzirvəsinəyüksələnlərdəoldu.
Lakin ermənilərin məkrli planları

nəinki baş tutmadı, hətta bu qısa
müddətlimüharibədə qazanan tərəf
mübaliğəsizAzərbaycan tərəfi oldu.
Bunu erməni generalmayor, “Kom
mandos”ləqəbliArkadiTerTadevos
yanerməniradiosunaverdiyimüsa
hibədədətəsdiqlədi.Oetirafetdiki,
onların mətbuatı hadisələri düzgün
şərh etmir, erməni ictimaiyyətindən
çoxşeyigizlədir.Ermənigeneralmü
sahibəsində bildirdi ki, Azərbaycan
genişmiqyaslıhücumqərarıverəcəyi

QALİBİYYƏT

son hər  bi qar  şı  dur  ma  da er  mə  nis  tan 
hər  bi və dip  lo  ma  tik fias  ko  ya uğ  ra  dı

AprelayınınəvvəliErmənistanvə
Azərbaycan qoşunlarının təmas xət
tindəgərginhərbiqarşıdurmanınol
ması ilə yadda qaldı.Aprelin 2dən
5dək Ermənistan silahlı qüvvələri
nin cəbhəboyu yaşayış məntəqələri
mizigüclüatəşaltındasaxlamasıbir
tərəfə, üstəlikdiversiyahücumuhə
yatakeçirməsivəağırməğlubiyyətə
uğramasıhəmyerli,həmdəbeynəl
xalq ictimaiyyətdə geniş rezonans
doğurdu. Bildiyimiz kimi,mart ayı
nın30daABŞınpaytaxtıVaşinqton
da IVNüvəTəhlükəsizliyi Sammiti
ninbaştutmasıvəAzərbaycanPrezi
dentiİlhamƏliyevinbuböyüktədbi
rə dəvət alması, səfər müddətində
dünyanınsuperdövlətiniidarəedən
şəxslərlə görüşməsi, müzakirələr
aparması və Ermənistan prezidenti
Serj Sarkisyanın arzuolunmaz şəxs

kimiqarşılanmasıbirsıramətləblərə
işıqsaldı.ÇünkibugünAzərbaycan
həm böyük qonşumuz Rusiya ilə,
həm də okeanın o tayında yerləşən
supergücABŞla çox ciddi əlaqələrə
malikdir. Bu əlaqələr, o cümlədən
QərbiAvropaölkələri,xüsusiləFran
sailədəmövcuddur.ATƏTinMinsk
Qrupununüçhəmsədriolanbudöv
lətlərinməsələyəyanaşmasıisəbelə
dir:Ermənistannəqədər“şıltaqlıq”,
“ərköyünlük”nümayişetdirsədə,bir
həqiqət dəyişməz olaraq qalır ki,
Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tərkib hissəsidir. Yəni BMTnin qət
namələri, Helsinki Yekun Aktının
prinsiplərivədünyadaheçbirdövlə

tin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini
tanımamasıvəs.məsələlərErmənis
tanın diplomatiya fiaskosu demək
idi.
Eynizamanda,Azərbaycandare

gionda və beynəlxalq arenada güc
ləndirdiyimövqeləri iləəvvəlkindən
də inamlıvəqəti şəkildəErmənista
nın qeyrikonstruktivliyinə son qoy
maq barədə israr nümayiş etdirirdi.
BusırayaErmənistanındaxilindəso
sialbərabərsizliyin,miqrasiyameyil
lərinin sürətlə artması, aclıq, səfalət,
işsizlik hallarının kütləviləşməsi, üs
təlikSerjSarkisyaniqtidarınınerməni
xalqınıfəlakətləüzüzəqoymasıfak
tınıdaəlavəetsək,məsələninniyəbu
həddə çatdığını dərindən anlayarıq.

Adil Əli  yev
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı
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Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı
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mədi. Şübhəsiz ki, beynəlxalq aləm
birneçəsatılmışekspertdənvəsiya
sətçidənibarətdeyil.Beynəlxalqtəş
kilatlar, sağlam düşüncəli tanınmış
mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki,Qara
bağAzərbaycantorpağıdırvəErmə
nistanıngöstərdiyihəyasızlıqsadəcə
diasporun irqçi qüvvələrindən ianə
toplamaqvəmövcuddurumusaxla
maqlahakimiyyətiniqorumaqistəyi
dir. Buna görə də ən gərgin vaxtda
beləonlarsülhçağırışlarıetmələriilə
yanaşı, Ermənistanın deyil, məhz
Azərbaycanın bu mübarizədə haqlı
tərəfolduğunubildirdilər.
Lakinhərbimünaqişəninalovlan

masınınüçüncügünüartıqAzərbay
can beynəlxalq aləmin çağırışlarını
dəyərləndirərək sülh danışıqlarını
davam etdirmək üçün Ermənistana
atəşkəselanetdi.BuaddımıiləAzər
baycan Prezidenti öz böyüklüyünü
bir daha nümayiş etdirdi. Bu, sülh
danışıqlarınaqoşulmaqvəhərikiöl
kənin əsgərlərinin həlak olmaması
üçünhumanistaddımolmaqlayana
şı, həm də Ermənistana torpaqları
mızdan geri çəkilməsi üçün verilən
növbətişansidi.Dövlətbaşçımızbil
dirdiki,həmsədrölkələrinrəhbərliyi
sülh danışıqlarına sadiqlik göstəril
məsi, məsələnin sülh yolu ilə həlli
haqqındabəyanatlarverdilərvəbiz
dəbunuistəyirik.Bizməsələninsülh
yoluilə,siyasiyollarlaözhəllinitap
masını istədiyimizi dəfələrlə bəyan
etmişik. İstəyimiz odur ki, məsələ
həllini tapsın. Bu gündə biz bəyan
edirik ki, danışıqlar prosesinə sadi
qik. Ümid edirik ki, bu danışıqlar
məsələnin həllinə gətirib çıxaracaq.
Məsələninhəlliçoxsadədirerməni
silahlıbirləşmələri işğaledilmiştor
paqlardan çıxmalıdır, Azərbaycan
vətəndaşları özdoğma torpaqlarına
qayıtmalıdırlar,ondansonraregion
da sülh və təhlükəsizlik yarana bi
lər.
Bu gün ErmənistanAzərbaycan,

DağlıqQarabağmünaqişəsininhəlli
biziməsasvəzifəborcumuzdur.Bu
nu həmAzərbaycan xalqı, həm də

dövləti sidq ürəkdən istəyir. Çünki
biz90cıillərinəvvəllərindəçoxzəif
idik.Ölkədəanarxiya,xaoshökmsü
rürdü. Bundan istifadə edən Ermə
nistan bizə qarşı elan olunmamış
müharibəyə başladı və hərbi cəhət
dənordumuzdaolankasadlıq,ordu
quruculuğununlənggetməsi,üstəlik
də hakimiyyət uğrunda siyasi qüv
vələrin savaşıAzərbaycan torpaqla
rının işğalı ilə nəticələndi. Yalnız
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə yenidən qayıdışından
sonraAzərbaycandagenişmilliordu
quruculuğuna başlanıldı. Ermənis
tanla atəşkəs əldə edildi və bu illər
ərzində Azərbaycan öz iqtisadi və
hərbiqüdrətiniartırmağanailoldu.
Ölkəmizhəmsiyasi,həmiqtisadi

vəümumiyyətlə,bütündigərsahə
lərdə gücləndikcə, əlbəttə ki, bu
münaqişənin həlli daha da yaxın
olacaqdır. Son on il ərzində Azər
baycandaiqtisadivəsiyasisahələr
də əldə edilən uğurlar ölkəmizin
hərbi cəhətdən də qüdrətlənməsi
üçün zəmin yaradır. Bu günAzər
baycançoxfəalvəçoxşaxəlisiyasət
aparır. Respublikamız dünyanın
bütün ölkələri ilə əməkdaşlığını
yüksəldir, təkcə siyasideyil, iqtisa
di,mədənibağlarınımöhkəmləndi
rir. Bu illər ərzində Bakının ev sa
hibliyi etdiyi mötəbər dünya miq

yaslıtədbirlərisadalasaqvəbusiya
hıya elə bu ayın sonunda Bakıda
Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlo
bal Forumunun keçiriləcəyini də
əlavə etsək, ölkəmizin beynəlxalq
imicininhansısəviyyədəolduğunu
müəyyənedəbilərik.
Torpaqlarımızın 20%nin işğal al

tındaolmasınabaxmayaraq,Bakıbu
gün dünyanın humanitar taleyini
müəyyənləşdirənmərkəzlərdənbiri
nə çevrilmişdir. Bu, onu göstərir ki,
bizim dostlarımızın sayı artır.Azər
baycandünyanınəksərölkələriləçox
səmərəli,qarşılıqlıhörmətvəmaraq
larüzərindəişqurubdur.BuisəAzər
baycan xalqının, dövlətinin ümum
bəşəridəyərlərənəqədərönəmver
diyini,konfliktlərdənuzaqdurmağa
çalışdığını, dünyada sülh balansının
pozulmasına qarşı olduğunu sübut
edir.
SadəcəErmənistananlamalıdırki,

Azərbaycanərazibütövlüyününpo
zulmasınaqarşıuzunmüddətdirsəbr
edir,lakinbusəbrindəsərhədlərivar
vəölkəmizbu işğallaheç cürbarışa
bilməz. Ermənistan müharibə istə
mirsə, gələcək taleyini Azərbaycan
ordusununzərbələrialtındaqoymaq
istəmirsə konstruktivlik göstərib qo
şunlarınıişğaletdiyibölgələrimizdən
çıxarmalıdırvəazərbaycanlılarözta
rixitorpaqlarınageriqayıtmalıdırlar.

QALİBİYYƏT

təqdirdə faktiki olaraq başladığı işi
davametdirəbiləcək.
HadisələrinardıncaErmənistanda

başverənaksiyalardaSarkisyanaqar
şı erməni qadınlarının etirazları da
onugöstərdiki,erməniəsgəranaları
övladlarının başqasının torpağında
ölməyiniheçcürqəbuletmirlər.
Budöyüşlərdə ermənilər çoxsaylı

canlıqüvvəiləyanaşı,onlarlatankvə
digərhərbitexnikadaitirdilər.Təsəv
vüredinki,vəziyyəteləhəddəçatdı
ki, onlar ümidlərini yalnız ASALA
terrorçularınabağladılar.ASALAkö
nüllülərininişğalaltındaolanbölgə
lərimizə gəldiyi haqqında da məlu
matlar yayıldı. Bu, onu göstərir ki,
Ermənistan bütün beynəlxalq icti
maiyyətdən dəstək əvəzinə qınaq
gördükcə daha aqressivləşərək əsl
xislətinibirdahaüzəçıxardı.Buxis
lətisəterrorçumahiyyətinifşaolun
masıidi.
Qarşıdurma yaranan günlər AŞ

PAnınsədrindənErmənistanınişğal
etdikləri bölgələrdən təcili çəkilməli

olduqları barədə gələn açıqlama er
məni diplomatiyasını, ümumiyyətlə,
nakaut etdi. Çünki əsrlərdir Qərbi
AvropadavəABŞdalobbiləriforma
laşmışermənilərbeləqətiyyətliaçıq
lamalarabiroqədərdəöyrəşməyib
lər.Həmişəənsondaməzlumvəya
zıqimicionlarınköməyinəgəlibsiya
sixəyallarınaqucaqaçmışdır.Lakin,
görünür, erməni yalanlarına “Dur!”
deməyiartıqdünyanıntərəqqipərvər
elitasıözünəzərurihesabedir.ABŞ
ın və Rusiyanın nüfuzlu siyasi eks
pertlərinin, ictimaiyyət nümayəndə
lərinin Azərbaycanın ərazi bütövlü
yünüqətişəkildəmüdafiəedənmü
sahibələri, Belarus Respublikasının
rəsmişəkildəerməniləri təciliolaraq
işğalasonqoymalarınıbildirənaçıq
laması, PakistanınAzərbaycana ver
diyigüclüdəstəkvəqardaşTürkiyə
ninhəmişəkikimibudəfədəbütün
hallarda Azərbaycanın yanında ola
cağını bəyan etməsi Ermənistanın
dünyadabirdövlət kimimövcudlu
ğunugülüşhədəfinəçevirdi.Yənibu

vəziyyətAzərbaycanındaxiliaudito
riyasınahəmdəonugöstərdiki,haq
lı olduğunhalda əvvəlaxırmeydan
səninolacaq.Çünkiillərdirözümüzü
çox tənqid edirdik. Hərbi cəhətdən
geri qaldığımızı, torpaqlarımızıdüş
mənlərimizdən israrla tələb etmədi
yimizideyənlərdəvaridi.Lakinson
qazanılanqələbəAzərbaycanxalqına
dövlətinin gücünü sübut etdi.Azər
baycandövlətinəisəözcəmiyyətinin
necəvətənpərvərolduğunubirdaha
isbatladı.
Hadisələrin ən qızğın vaxtında

milli birliyimizin möhkəmlənməsi,
hərkəsinmüharibəəhvalınaköklən
məsi,gənclərincəbhəyəgetməkistəyi
onu sübut etdi ki,Azərbaycan xalqı
öztorpaqlarınınişğalıiləheçvaxtba
rışandeyilvəonuazadetməküçün
canındanbeləkeçməyəhazırdır.
Son hadisələrdə ermənilərin onil

lərdir apardığı yanlış təbliğat,Azər
baycanaqarşıqarapiarkampaniyası,
erməni diasporunun xərclədiyi külli
miqdardapullarErmənistanıxilaset
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sektorununinkişafıkimixarakteri
zəedilmişdir.CənabPrezidentçox
haqlıolaraqbumüsbətgöstəricilə
rikəndtəsərrüfatısahəsindəaparı
lan islahatların şərtləndirdiyini
vurğulamışdır.

- Aq  rar sa  hə qey  ri-neft sek  to  ru-
 nun in  ki  şa  fın  da priori  tet  dir 
və döv  lət baş  çı  sı bu sa  hə  nin 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  ni nə  zər  də 
tu  tan bir sı  ra təd  bir  lə  rin hə  ya-
 ta ke  çi  ril  mə  si  ni Kənd Tə  sər -
rü  fa  tı Na  zir  li  yi, o cüm  lə  dən 
əla  qə  dar təş  ki  lat  lar qar  şı  sın -
da bir və  zi  fə ola  raq qo  yub. Bu 
is  ti  qa  mət  də gö  rü  lən iş  lər ba -
rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
Hazırdakəndtəsərrüfatısahə

sinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
dövlətbaşçısıtərəfindənmüəyyən
olunmuş strateji hədəflər ümumi
likdəikiistiqamətüzrədirbirtə

rəfdənölkəninərzaqməhsullarıilə
özünütəminetməsəviyyəsigöstəri
cisinindayanıqlıəsaslardayüksəl
dilməsi, digər tərəfdən isə iqtisa
diyyatın və ixracın strukturunun
diversifikasiyası siyasətinə uyğun
olaraq kənd təsərrüfatı sahəsində
mövcudpotensialınsəmərəlişəkil
də reallaşdırılmasının təmin edil
məsi.Bustratejihədəflərinreallaş
dırılmasıməqsədiləkomplekstəd
birlərhəyatakeçirilir.
İlknövbədə,kəndtəsərrüfatının

inkişafına dövlət dəstəyinin miq
yası genişləndirilmiş, yeni dəstək
mexanizmləri yaradılmışdır. Güb
rələringüzəştlisatışınagörədövlət
dəstəyi 50%dən 70%ə yüksəldil
miş, “Aqrolizinq”ASC xətti ilə li
zinqəverilənkənd təsərrüfatı tex
nikalarınınvəmüasirsuvarmasis
temlərinindəyərinin40%nindöv
lət büdcəsi hesabına ödənilməsi

mexanizmi tətbiq olunmuş, yana
caq vəmotor yağlarına görə veri
lənsubsidiyanınhəcmi25%artırıl
mış, müvafiq subsidiya tədbirləri
təkrar əkinlərədə şamil olunmuş,
süni mayalanma yolu ilə alınmış
hərbuzovagörəheyvansahibləri
nə100manathəcmindəsubsidiya
nınverilməsimexanizmimüəyyən
edilmişdir. Aqrar sahəyə dövlət
dəstəyi gücləndirilməklə yanaşı,
onuntətbiqimexanizminintəkmil
ləşdirilməsiüçün100əyaxınnor
mativsənədqəbulolunmuş,subsi
diyanınverilməsisahəsindəşəffaf
lıqtəminedilmiş,ictimaiməlumat
lılıqartırılmışdır.
Son 2 il ərzində istehsalçıların

kəndtəsərrüfatıtexnikasıilətəmi
natının yaxşılaşdırılması üçün hə
yatakeçiriləntədbirlərnəticəsində
ölkə miqyasında buməsələ əsaslı
şəkildə həll olunub. İndi kənd tə

NAZİR

“Stratejihədəflərin
reallaşdırılması
məqsədiləkompleks
tədbirlərhəyatakeçirilir”

- Cə   nab na   zir, Azər   bay   can  
Res   pub   li   ka   sı Pre   zi   den   ti   nin 
“Kənd tə   sər   rü   fa   tı ili” elan et  -
di   yi 2015-ci ilin ye   kun   la   rı   nı 
ne   cə də   yər   lən   di   rir   si   niz?
Qeydetməklazımdırki,“Kənd

təsərrüfatı ili”ninyekunlarıyalnız
2015ciilingöstəricilərikimixarak
terizə olunmur.Çünki 2015ci ilin
“Kəndtəsərrüfatıili”elanolunma
sı cənab Prezident tərəfindən qə
buledilmişsiyasiqərarlarəsasında
2014cüildənetibarənölkədəuğur
lahəyatakeçirilən aqrar islahatla
rınyenimərhələsinintərkibhissəsi
olmaqla, bu islahatların daha da
dərinləşdirilməsinə xidmət etmiş
dir.

Aqrarislahatlarınyenimərhələ
si kənd təsərrüfatı sahəsinin insti
tusional, iqtisadivə texnoloji inki
şafmexanizmlərininköklüşəkildə
təkmilləşdirilməsi məqsədilə
kompleks tədbirlərin həyata keçi
rilməsinərəvacvermiş,busahədə
inkişafınkeyfiyyətcəyenimərhələ
sinəkeçidüçünbazayaratmışdır.
Aqrarsahəninuzunmüddətliin

kişafhədəflərinəzərdətutulmaqla
həyata keçirilən bu islahatlar qısa
müddətdə öz bəhrəsini verməyə
başlayıb,bütövlükdəkəndtəsərrü
fatı məhsulları istehsalının həcmi
əvvəlki illə müqayisədə 6,6%, o
cümlədən bitkiçilik məhsulları is
tehsalı11,3%artıb.Kəndtəsərrüfa

tı məhsulları üzrə ixracın əsasını
təşkiledənmeyvətərəvəzməhsul
larının ixracı əvvəlki illə müqayi
sədə7,2%,pambıqixracıisə34,8%
çox olmuşdur. Xüsusilə vurğula
maq lazımdırki, 2015ci ildəneti
barənaqrarsahədəməhsulistehsa
lınınartımıəkinsahələrininvəya
heyvanlarınbaşsayınınartırılması
hesabınadeyil,əsasənintensivfak
torlar, yəniməhsuldarlığın artırıl
masıhesabınabaşverib.
“Kənd təsərrüfatı ili” elan edil

miş 2015ci ilin nəticələri cənab
Prezident tərəfindən yüksək qiy
mətləndirilmişvəbuildəkəndtə
sərrüfatındayüksəkartımınolması
çoxgözəlgöstəricikimi,qeyrineft

Heydər Əsədov:

KəndTəsərrüfatınaziriHeydərƏsədovlamüsahibə
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ləşdirilməsiüçün100əyaxınnor
mativsənədqəbulolunmuş,subsi
diyanınverilməsisahəsindəşəffaf
lıqtəminedilmiş,ictimaiməlumat
lılıqartırılmışdır.
Son 2 il ərzində istehsalçıların

kəndtəsərrüfatıtexnikasıilətəmi
natının yaxşılaşdırılması üçün hə
yatakeçiriləntədbirlərnəticəsində
ölkə miqyasında buməsələ əsaslı
şəkildə həll olunub. İndi kənd tə

NAZİR

“Stratejihədəflərin
reallaşdırılması
məqsədiləkompleks
tədbirlərhəyatakeçirilir”

- Cə   nab na   zir, Azər   bay   can  
Res   pub   li   ka   sı Pre   zi   den   ti   nin 
“Kənd tə   sər   rü   fa   tı ili” elan et  -
di   yi 2015-ci ilin ye   kun   la   rı   nı 
ne   cə də   yər   lən   di   rir   si   niz?
Qeydetməklazımdırki,“Kənd

təsərrüfatı ili”ninyekunlarıyalnız
2015ciilingöstəricilərikimixarak
terizə olunmur.Çünki 2015ci ilin
“Kəndtəsərrüfatıili”elanolunma
sı cənab Prezident tərəfindən qə
buledilmişsiyasiqərarlarəsasında
2014cüildənetibarənölkədəuğur
lahəyatakeçirilən aqrar islahatla
rınyenimərhələsinintərkibhissəsi
olmaqla, bu islahatların daha da
dərinləşdirilməsinə xidmət etmiş
dir.

Aqrarislahatlarınyenimərhələ
si kənd təsərrüfatı sahəsinin insti
tusional, iqtisadivə texnoloji inki
şafmexanizmlərininköklüşəkildə
təkmilləşdirilməsi məqsədilə
kompleks tədbirlərin həyata keçi
rilməsinərəvacvermiş,busahədə
inkişafınkeyfiyyətcəyenimərhələ
sinəkeçidüçünbazayaratmışdır.
Aqrarsahəninuzunmüddətliin

kişafhədəflərinəzərdətutulmaqla
həyata keçirilən bu islahatlar qısa
müddətdə öz bəhrəsini verməyə
başlayıb,bütövlükdəkəndtəsərrü
fatı məhsulları istehsalının həcmi
əvvəlki illə müqayisədə 6,6%, o
cümlədən bitkiçilik məhsulları is
tehsalı11,3%artıb.Kəndtəsərrüfa

tı məhsulları üzrə ixracın əsasını
təşkiledənmeyvətərəvəzməhsul
larının ixracı əvvəlki illə müqayi
sədə7,2%,pambıqixracıisə34,8%
çox olmuşdur. Xüsusilə vurğula
maq lazımdırki, 2015ci ildəneti
barənaqrarsahədəməhsulistehsa
lınınartımıəkinsahələrininvəya
heyvanlarınbaşsayınınartırılması
hesabınadeyil,əsasənintensivfak
torlar, yəniməhsuldarlığın artırıl
masıhesabınabaşverib.
“Kənd təsərrüfatı ili” elan edil

miş 2015ci ilin nəticələri cənab
Prezident tərəfindən yüksək qiy
mətləndirilmişvəbuildəkəndtə
sərrüfatındayüksəkartımınolması
çoxgözəlgöstəricikimi,qeyrineft

Heydər Əsədov:

KəndTəsərrüfatınaziriHeydərƏsədovlamüsahibə
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NAZİR

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bakıda açılan “Baytarlıq şəhərciyi”ndə Dövlət Baytarlıq Nəzarəti 
Xidmətinin, Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının və Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun yeni 
inzibati binaları yerləşir. Layihənin həyata keçirilməsində məqsəd respublikada sanitari-
ya və sağlamlığın qorunmasından, insan və heyvanlar üçün təhlükəli olan 
xəstəliklərlə mübarizədə böyük rolu olan baytarlıq xidməti işinin yaxşı-
laşdırılmasından, bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumların 
maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsindən, 
onların avadanlıq və baytarlıq preparatları ilə 
təminatına şərait yaradılmasından 
ibarətdir.
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sərrüfatıtexnikasıparkınıntexnika
növləri üzrə strukturu və hər bir
rayon üzrə paylanması, həmçinin
texnolojiinkişafınyenitələblərinə
zərəalınmaqlatəhlilləraparılırki,
müxtəlifrayonlarvətexnikanövlə
riüzrədahaünvanlıdəstəktədbir
ləriüçünehtiyaclarmüəyyənedil
sin.
Aqrar islahatların müasir mər

hələsiçərçivəsindəkəndtəsərrüfa
tındainstitusionalpotensialıngüc
ləndirilməsivəstrukturdəyişikliyi
tədbirləri həyata keçirilib. Belə ki,
52rayonvəşəhəridarəsiüçünin
zibati laboratoriya binalarının ti
kintisi artıq başa çatmaq üzrədir.
Buradainzibatiheyətləyanaşı,əsa
sənaqrokimyavətoxumlaborato
riyalarının, diaqnostik kabinetlə
rin, toxummüfəttişlərinin, texniki
nəzarətçilərinvədigərstrukturva
hidlərinin eyniməkandayerləşdi
rilməsi, eləcə də zəruri informasi
yatexnologiya infrastrukturunun
yaradılması aqrar sektor qarşısın
da qoyulmuş vəzifələrin icrasına
xüsusi təkan verəcək. Bu dəyişik
liklər çərçivəsində İSO tələblərinə
cavab verən “Baytarlıq şəhərciyi”
yaradılıb, eyni tələblərə uyğun
DövlətFitosanitarNəzarətiXidmə
tinin inzibati laboratoriya binası
nın yenidən qurulması isə başa
çatmaqüzrədir.
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vamlı inkişafının təmin edilməsi
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Fondu yaradılıb; fondun fəaliyyə
tinin təmin olunması üçün zəruri
hüquqibazaformalaşdırılıb,Azər
baycanRespublikasıPrezidentinin
EhtiyatFondundanayrılmışvəsait
hesabınaRespublikaSüniMayala
ma Mərkəzinin Fransadan və Al

maniyadan cəlb olunmuş ekspert
lərinin iştirakı ilə köklü şəkildə
modernləşdirilməsi həyata keçiri
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masiya sisteminin yaradılması
prioritetvəzifələrdənbiriolub.Bu

məqsədlədövlətbaşçısınıntapşırı
ğınaəsasənAvropaİttifaqınıntəc
rübəsinə uyğun inteqrasiya olun
muşnəzarətsistemininprinsipləri
əsasındatorpaqsahələrinininden
tifikasiya sistemi, fermer təsərrü
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müəyyənedilməsinəxidmətgöstə
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rastrukturunun inkişafı istiqamə
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kəzlərin qurulması bazar infrast
rukturunun effektivliyini daha da
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Ölkəmizin bütün sahələrinin

modernləşməsiiləbağlıhəyatake
çirilənsiyasətəuyğunolaraq,aqrar
sahədəmüasirbiznestexnologiya
sı olan aqroparkların yaradılması
iləbağlıpraktikiaddımlaratılaraq,
ŞəmkirvəYalamaaqroparklarının
tikintisinə,habeləXızıaqroparkın
da müxtəlif təyinatlı təsərrüfatla
rınyaradılmasınabaşlanılıb.
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na,həmçininsünimayalamaişləri
nin genişləndirilməsinə hərtərəfli
dövlətdəstəyiverilir.Yaxuddaşə
kər, bitki yağları və qarışıq yem
məhsullarının istehsalımüəssisələ
rininyerlixammallatəminatınıyax
şılaşdırmaqüçünmüvafiqdəstəklə
yicimexanizmləryaradılır.
Yerlikəndtəsərrüfatıməhsulla

rının istehsalında xarici amildən
asılılığınləğvedilməsiiləbağlıdi
gər aktual bir məsələ isə ölkədə
gübrəvəbitkimühafizəvasitələri
nin istehsalının təşkili iləbağlıdır.
Hazırdamüvafiqelmimüəssisələr
vəözəlsahibkarlarlabirgəbuisti
qamətdə genişmüzakirələr aparı
lır, zəruri texnikiiqtisadi əsaslan
dırmalarhazırlanır.

- Bü  tün bun  lar  la ya  na  şı Azər -
bay  ca  nın aq  rar sek  to  run  da 
hə  lə tam is  ti  fa  də olun  ma  yan 
po  ten  sial ki  fa  yət qə  dər  dir. 
Mə  sə  lən, vax  ti  lə res  pub  li  ka -
mız  da pam  bıq  çı  lıq, tü  tün  çü -
lük ki  mi sa  hə  lər  də bö  yük 
həcm  də is  teh  sal po  ten  sialı 
möv  cud idi, bu da tə  bii ola  raq 
ge  niş məş  ğul  luq im  kan  la  rı 
ya  ra  dır  dı. Əv  vəl  ki gös  tə  ri  ci  lə -
rin bər  pa olun  ma  sı üçün bu 

is  ti  qa  mət  lər  də han  sı iş  lər gö -
rü  lür?
 Regionların 20142018ci illər

də sosialiqtisadi inkişafı dövlət
proqramının icrasının ikinci ilinin
yekunlarına həsr olunmuş konf
ransda dövlət başçısı tərəfindən
verilmiş tapşırıqlarauyğunolaraq
buistiqamətdədəkonkretaddım
laratılıb.Beləki,pambıq istehsalı
vəemalıiləməşğulolanmüəssisə
lərinnümayəndələri iləmüzakirə
lər aparılıb, pambıqçılığın inkişafı
üçün suvarma sisteminin təkmil
ləşdirilməsi,aqrolizinqxidmətləri
nin genişləndirilməsi, bu sahəyə
güzəştli kreditlərin ayrılması, to
xum və dərman preparatlarının
alınmasınasubsidiyalarınverilmə
sibarədətəkliflərmüzakirəedilib.
Bumüzakirələrinəsasındakonkret
qərarlarqəbulolunub;pambıqçılı
ğı təşviqetməküçünemalçılar tə
rəfindəndaşımaxərcləriqarşılana
caq və istehsal xərclərinin 90%i
avans olaraq fermerlərə veriləcək.
Bütünbunların həyata keçirilməsi
məqsədiləgüzəştlikreditlərdənvə
aqrolizinq xidmətlərindən daha
geniş istifadə olunacaq.Həmçinin
emal müəssisələri xam pambığın
satınalma qiymətini 2016cı ildə

əvvəlki illə müqayisədə əhəmiy
yətli dərəcədə artıracaqlar. Bütün
bu tədbirlər hesabına cari ildə 30
minhektarvəyaötənilləmüqayi
sədə80%çoxsahədəpambıqəkil
məsiplanlaşdırılır.Bunundanəti
cəsində2dəfəçox70mintonxam
pambıqtədarükünəimkanyarana
caq, bu sahədə çalışanların sayı
ötən illəmüqayisədə 2dəfəyəya
xınartacaq.
Oxşar tədbirlər tütünçülük sa

həsində də həyata keçirilmişdir.
Belə ki, tütün istehsalı və emalı
müəssisələrininnümayəndələri ilə
tütünçülüyün inkişafı məsələləri
müzakirə edilmiş, onun əsasında
bu sahə ilə bağlı konkret qərarlar
qəbul olunmuş, o cümlədən xam
tütünün fermerlərdən satınalınma
qiymətlərininəsaslışəkildəartırıl
ması razılaşdırılmışdır. Bunların
nəticəsindəcariildətütünəkinisa
hələri də ötən illə müqayisədə 2
dəfədən çox genişləndirilərək 3
minhektara,habelətütünçülüksa
həsində çalışanların sayı 2 dəfə
artmaqla8minnəfərəçatacaqdır.

Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis“ jurnalının

baş redaktorunun müavini

NAZİR

Birsözlə,kəndtəsərrüfatısahəsi
üzrə strateji inkişaf hədəflərinin
reallaşdırılması tədbirləri əhatəli
olmaqla,inkişafınbütünistiqamət
lərüzrətəminedilməsimexanizm
lərinikompleksşəkildəözündəəks
etdirir.

- “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re -
gion  la  rı  nın 2014-2018-ci il  lər -
də so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı 
Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı -
nın ikin  ci ili  nin ye  kun  la  rı  na 

həsr olun  muş konf  rans  da Pre-
 zi  dent yer  li kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lın  da 
xa  ri  ci amil  dən ası  lı  lı  ğın ləğv 
edil  mə  si  ni xü  su  si ola  raq vur -
ğu  la  dı. Bu is  ti  qa  mət  də gö  rü -
lə  cək iş  lər ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rər  di  niz.
 Bu istiqamətdə görüləcək işlər

iki qrup məsələlərlə bağlıdır. İlk
növbədə, bəzi ərzaqməhsulları is
tehsalının xammalla təminatının
yerliməhsullarhesabınaödənilmə

sisəviyyəsininyüksəldilməsinəeh
tiyac var. Məsələn, hazırda süd
məhsullarınınemalısənayesinintə
ləbatınınyerlixammallatəminatını
dahadaartırmaqüçünintensivfer
mamodeliningenişləndirilməsi si
yasəti tətbiq olunur, bu çərçivədə
heyvandarlığıncinstərkibininyax
şılaşdırılması məqsədilə yüksək
məhsuldarlıqlı cins heyvanlardan
ibarət təsərrüfatların yaradılması
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minhektara,habelətütünçülüksa
həsində çalışanların sayı 2 dəfə
artmaqla8minnəfərəçatacaqdır.

Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis“ jurnalının

baş redaktorunun müavini

NAZİR

Birsözlə,kəndtəsərrüfatısahəsi
üzrə strateji inkişaf hədəflərinin
reallaşdırılması tədbirləri əhatəli
olmaqla,inkişafınbütünistiqamət
lərüzrətəminedilməsimexanizm
lərinikompleksşəkildəözündəəks
etdirir.

- “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re -
gion  la  rı  nın 2014-2018-ci il  lər -
də so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı 
Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı -
nın ikin  ci ili  nin ye  kun  la  rı  na 

həsr olun  muş konf  rans  da Pre-
 zi  dent yer  li kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lın  da 
xa  ri  ci amil  dən ası  lı  lı  ğın ləğv 
edil  mə  si  ni xü  su  si ola  raq vur -
ğu  la  dı. Bu is  ti  qa  mət  də gö  rü -
lə  cək iş  lər ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rər  di  niz.
 Bu istiqamətdə görüləcək işlər

iki qrup məsələlərlə bağlıdır. İlk
növbədə, bəzi ərzaqməhsulları is
tehsalının xammalla təminatının
yerliməhsullarhesabınaödənilmə

sisəviyyəsininyüksəldilməsinəeh
tiyac var. Məsələn, hazırda süd
məhsullarınınemalısənayesinintə
ləbatınınyerlixammallatəminatını
dahadaartırmaqüçünintensivfer
mamodeliningenişləndirilməsi si
yasəti tətbiq olunur, bu çərçivədə
heyvandarlığıncinstərkibininyax
şılaşdırılması məqsədilə yüksək
məhsuldarlıqlı cins heyvanlardan
ibarət təsərrüfatların yaradılması
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cə gəlirlərinin azalması ilə nəticələ
nib. Ona görə də cənab Prezident
neftdən asılılığın azaldılması istiqa
mətində son illərdəaparılan siyasə
tin daha da davamlı olması, böyük
nəticələrinəldəedilməsiüçünkonk
ret tədbirlər müəyyən edib. Artıq
müəyyənedilmişkomplekstədbirlər
sistemindəqeyrineftsektorununin
kişafı, büdcə gəlirlərinin qeyrineft
sektorununhesabınatəminedilməsi,
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tə
minolunmasınaxidmətedənirimiq
yaslı layihələrin icrası, sosialmüda
fiəsisteminindahadatəkmilləşdiril
məsi kimi fundamental məsələlərə
üstünlükverilmişdir.

- Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin 
müəy  yən et  di  yi təd  bir  lər sis  te -
min  də qa  nun  ve  ri  ci  li  yin da  ha 
da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si öz ək  si  ni 
ta  pıb. Si  zin fik  ri  niz  cə, iq  ti  sa  di 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  də han  sı tək  mil -
ləş  mə  lər apa  rıl  ma  lı  dır?
 İlknövbədəonuqeyd edimki,

son 25 ildə müstəqil Azərbaycanın
əldə etdiyi ən mühüm uğurlardan
biridəondanibarətdirki,ölkədəye
niiqtisadisistemyaradılıb,azadba
zar münasibətləri dövlətin iqtisadi
siyasətininəsasistiqamətlərindənbi
rikimiinkişafetdirilir.Tamməsuliy
yətlədeməkolarki,bugünAzərbay
candövlətiölkəiqtisadiyyatınında
vamlı inkişafına,xarici investorların
Azərbaycanacəlbedilməsinə,bütöv
lükdə dövlətimizin iqtisadi, siyasi
gücünün artmasına xidmət edən
güclüqanunvericilikbazasınamalik
dir.
Bununla belə dünya iqtisadiyya

tında yaranmış yeni şərait və ölkə
iqtisadiyyatınınsürətlivəkeyfiyyətli
inkişafınıtəminetməküçünidarəet
mə strukturunun, iqtisadi mexa
nizmlərin təkmilləşməsinə, iqtisadi
qanunvericilikdəbirsıramühümdə
yişikliklərin edilməsinə ehtiyac ya
ranmışdır.Artıqbuistiqamətdəcid
diaddımlaratılır.Bununlaəlaqədar
MilliMəclisin2016cıilinyanvarında

qəbuletdiyi“Əmanətlərintamsığor
talanması” barədə qanununu qeyd
etmək istəyirəm. Deyə bilərəm ki,
dünyanın yalnız bir neçə ölkəsində
əmanətlərin tam sığortalanması sis
temivardır.Beləbirqanunheçşüb
həsizki,əmanətçilərinbanklaraolan
inamınıartıracaq,əhalininpulgəlir
lərinin banklarda saxlanılması ehti
malınıxeyliyüksəldəcək.
MilliMəclisbuyaxınlarda sahib

karlığıninkişafınaxidmətedəcəkda
habirsənəd“Lisenziyalarvəicazə
lərhaqqında”Qanunqəbuletdi.Qa
nunun qəbulu ölkədə sahibkarlıq
mühitini xeyli yaxşılaşdıracaq,kiçik
vəortabiznesfəaliyyətinindahatez
başlanılmasındameydana çıxan sü
ründürməçilik,bürokratikəngəlhal
larının aradan qaldırılmasında mü
hümroloynayacaqdır.
Gömrük tarifi,Mərkəzi Bank, sı

ğortafəaliyyəti,qiymətlikağızlarba
zarı,investisiyafondları,icbarisığor
talar,sahibkarlıqsahəsindəaparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sa
hibkarların maraqlarının müdafiəsi
haqqındaqanunlarıntətbiqirespub
likanı dünyada gedən çətin və zid
diyyətli proseslərdən qorumuş ola
caq.
Bu günlərdə “Valyuta tənzimi

haqqında” Azərbaycan Respublika
sınınQanunundadəyişikliklər edil
məsibarədə”2016cıil19yanvarta
rixli Qanun Azərbaycan Prezidenti
tərəfindənimzalanmadanMilliMəc
lisəgeriqaytarıldı.Bu,dövlətbaşçısı
tərəfindəndüzgünatılanaddımidi.
Çünki Azərbaycanda xarici iqtisadi
əlaqələrin genişlənməsi, dünya iqti
sadiyyatına inteqrasiya istiqamətin
dəxeyliişlərgörülür.Ölkədəinvesti
siya mühiti yaxşılaşır. Xarici inves
torların ölkəyə gəlişi üçünmövcud
olanmaneələr aradan qaldırılır. Bu
maneələr aradan qaldırılmasa idi,
Azərbaycandaxarici valyutamüna
sibətləritəkmilləşməsəidi,iqtisadiy
yata bu qədər valyuta qoyulmazdı.
CənabPrezidentin“Valyutatənzimi
haqqında” Azərbaycan Respublika

sınınQanunundadəyişikliklər edil
məsibarədə”qəbuledilmişQanuna
veto qoyması bir daha onugöstərir
ki,Azərbaycan dövləti xarici inves
torların gəlməsi üçün münbit şə
raitinyaradılmasınıntərəfdarıdırvə
ölkədaxilində investisiyamühitinin
daha da yaxşılaşdırılması istiqamə
tindəgörülənişləribundansonrada
davametdiriləcəkdir.

- Öl  kə  də əl  ve  riş  li in  ves  ti  si  ya mü -
hi  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı əhə  miy  yət  li 
də  rə  cə  də ma  liy  yə, bank, ver  gi-
göm  rük sek  to  run  da apa  rı  lan is -
la  hat  la  rın ye  ni real  lıq  lar  la uz -
laş  dı  rıl  ma  sın  dan ası  lı  dır. Bu is -
ti  qa  mət  də nə ki  mi təd  bir  lər nə -
zər  də tu  tu  lur?
Aparılanmaliyyə,pulkredit si

yasətiölkəniniqtisaditəhlükəsizliyi
nəçoxciddivədəyərlidəstəkverir.
BugünAzərbaycandüşünülmüşvə
gələcəyə hədəflənmiş inkişaf strate
giyasına malikdir. Bununla yanaşı
NeftFondunatoplanmışgəlirlərdən
səmərəli istifadə olunması, şəffaflı
ğın təmin edilməsi strategiyasımü
vəffəqiyyətləreallaşır.Bustrategiya
nın ana xəttini keyfiyyətli və daya
nıqlıinkişaftəşkiledir.
Şəffaflığınartırılması istiqamətin

dəmaliyyənəzarətininrolununyük
səldilməsidövlətvəözəlsektormü
nasibətlərinindahada təkmilolma
sınızəruriedirvəxüsusiolaraqqeyd
olunmalıdır ki, buməsələdə dövlət
özü təşəbbüskar rolunda çıxış edir.
Ölkənin iqtisadiqüdrətininartması,
yeni inkişafhədəflərinəçatmaqma
liyyəbanksistemininnormalfəaliy
yətiiləbilavasitəbağlıdır.Buistiqa
mətdəölkəmizmüəyyənuğurlarəl
dəetmişdir.Elə“MilliMəclis”jurna
lınınsəhifələrindədövlətbüdcəsinin
dinamikasında baş verən müsbət
meyillər, bütövlükdə maliyyə siste
mininsəmərəliliyi,inflyasiyailəəla
qədar kifayət qədərmaraqlı yazılar
dərcolunmuşdur.
Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, son

1012ildəəldəedilənuğurlarnəticə

STRATEGİYA

dayanıqlı, 
keyfiyyətli inkişafa 
təminat verən  
islahatlar

- 2016-2017-ci il  lər  də dün  ya iq  ti -
sa  diy  ya  tın  da baş ve  rə  cək pro -
ses  lə  rin ürə  ka  çan ol  ma  ya  ca  ğı  na 
dair müx  tə  lif proq  noz  lar var. 
Bey  nəl  xalq Val  yu  ta Fon  du  nun 
di  rek  to  ru  nun bi  rin  ci müavi  ni 
De  vid Lip  to  nun söz  lə  ri  nə gö  rə, 
qlo  bal iq  ti  sa  diy  yat çə  tin və  ziy -
yət  də  dir. Ona gö  rə də dün  ya 
döv  lət  lə  ri ya  ra  na  caq ye  ni təh -
did  lə  rə ha  zır ol  ma  lı  dır  lar. Be  lə 
bir və  ziy  yə  tin Azər  bay  ca  na nə 
ki  mi tə  sir  lə  ri ola bi  lər?
Həqiqətən də dünyanın aparıcı

ekspertlərininböhranınnəvaxtqur
taracağı barədə proqnozları ürəka
çandeyil.Təbiiki,beynəlxalqmaliy

yətəşkilatları,əntəcrübəli,tanınmış
tədqiqatmərkəzləridünyaiqtisadiy
yatının inkişafı barədə proqnozlar
hazırlayıblar. Amma hələ də opti
mistqiymətləndirmələrçoxazdır.O
ki, qaldı dünya iqtisadi böhranının
Azərbaycana təsirinə,bubarədəqı
saca da olsa aşağıdakıları qeyd et
məkistərdim:
Azərbaycandünyanınbirparçası

dır.Biz150dənartıqölkəiləticarət
iqtisadi əməkdaşlıq münasibətləri
qurmuşuq. Əməkdaşlıq etdiyimiz
ölkələrdənbirindəgerilikbaşverir
sə,bu,qarşılıqlı əmtəədövriyyəsin
dən asılı olaraq bizim iqtisadiyyata
buvəyadigərdərəcədətəsiredəcək

dir.İlhamƏliyevdəfələrləbildirmiş
dirki,digərölkələrənisbətənAzər
baycana bu təsir xeyli dərəcədə az
olub. Bu, ilk növbədə Azərbaycan
dövlətininmüstəqilsiyasətyürütmə
si, ölkənin potensial imkanlarından
düşünülmüş şəkildə istifadə olun
masıiləəlaqədardır.
Son1012ildəAzərbaycandünya

dövlətləriarasındaənsürətləinkişaf
edən iqtisadiyyata malik ölkə kimi
tanınır.Bizbugünregiondadagüc
lüiqtisadipotensialamalikdövlətik.
Lakin son iki ildəneftinqiymətinin
34 dəfə aşağı düşməsi tədiyyə ba
lansında müəyyən gərginliyin ya
ranması,valyutaehtiyatlarının,büd

MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədri,akademikZiyadSəmədzadəiləmüsahibə
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cə gəlirlərinin azalması ilə nəticələ
nib. Ona görə də cənab Prezident
neftdən asılılığın azaldılması istiqa
mətində son illərdəaparılan siyasə
tin daha da davamlı olması, böyük
nəticələrinəldəedilməsiüçünkonk
ret tədbirlər müəyyən edib. Artıq
müəyyənedilmişkomplekstədbirlər
sistemindəqeyrineftsektorununin
kişafı, büdcə gəlirlərinin qeyrineft
sektorununhesabınatəminedilməsi,
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tə
minolunmasınaxidmətedənirimiq
yaslı layihələrin icrası, sosialmüda
fiəsisteminindahadatəkmilləşdiril
məsi kimi fundamental məsələlərə
üstünlükverilmişdir.

- Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin 
müəy  yən et  di  yi təd  bir  lər sis  te -
min  də qa  nun  ve  ri  ci  li  yin da  ha 
da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si öz ək  si  ni 
ta  pıb. Si  zin fik  ri  niz  cə, iq  ti  sa  di 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  də han  sı tək  mil -
ləş  mə  lər apa  rıl  ma  lı  dır?
 İlknövbədəonuqeyd edimki,

son 25 ildə müstəqil Azərbaycanın
əldə etdiyi ən mühüm uğurlardan
biridəondanibarətdirki,ölkədəye
niiqtisadisistemyaradılıb,azadba
zar münasibətləri dövlətin iqtisadi
siyasətininəsasistiqamətlərindənbi
rikimiinkişafetdirilir.Tamməsuliy
yətlədeməkolarki,bugünAzərbay
candövlətiölkəiqtisadiyyatınında
vamlı inkişafına,xarici investorların
Azərbaycanacəlbedilməsinə,bütöv
lükdə dövlətimizin iqtisadi, siyasi
gücünün artmasına xidmət edən
güclüqanunvericilikbazasınamalik
dir.
Bununla belə dünya iqtisadiyya

tında yaranmış yeni şərait və ölkə
iqtisadiyyatınınsürətlivəkeyfiyyətli
inkişafınıtəminetməküçünidarəet
mə strukturunun, iqtisadi mexa
nizmlərin təkmilləşməsinə, iqtisadi
qanunvericilikdəbirsıramühümdə
yişikliklərin edilməsinə ehtiyac ya
ranmışdır.Artıqbuistiqamətdəcid
diaddımlaratılır.Bununlaəlaqədar
MilliMəclisin2016cıilinyanvarında

qəbuletdiyi“Əmanətlərintamsığor
talanması” barədə qanununu qeyd
etmək istəyirəm. Deyə bilərəm ki,
dünyanın yalnız bir neçə ölkəsində
əmanətlərin tam sığortalanması sis
temivardır.Beləbirqanunheçşüb
həsizki,əmanətçilərinbanklaraolan
inamınıartıracaq,əhalininpulgəlir
lərinin banklarda saxlanılması ehti
malınıxeyliyüksəldəcək.
MilliMəclisbuyaxınlarda sahib

karlığıninkişafınaxidmətedəcəkda
habirsənəd“Lisenziyalarvəicazə
lərhaqqında”Qanunqəbuletdi.Qa
nunun qəbulu ölkədə sahibkarlıq
mühitini xeyli yaxşılaşdıracaq,kiçik
vəortabiznesfəaliyyətinindahatez
başlanılmasındameydana çıxan sü
ründürməçilik,bürokratikəngəlhal
larının aradan qaldırılmasında mü
hümroloynayacaqdır.
Gömrük tarifi,Mərkəzi Bank, sı

ğortafəaliyyəti,qiymətlikağızlarba
zarı,investisiyafondları,icbarisığor
talar,sahibkarlıqsahəsindəaparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sa
hibkarların maraqlarının müdafiəsi
haqqındaqanunlarıntətbiqirespub
likanı dünyada gedən çətin və zid
diyyətli proseslərdən qorumuş ola
caq.
Bu günlərdə “Valyuta tənzimi

haqqında” Azərbaycan Respublika
sınınQanunundadəyişikliklər edil
məsibarədə”2016cıil19yanvarta
rixli Qanun Azərbaycan Prezidenti
tərəfindənimzalanmadanMilliMəc
lisəgeriqaytarıldı.Bu,dövlətbaşçısı
tərəfindəndüzgünatılanaddımidi.
Çünki Azərbaycanda xarici iqtisadi
əlaqələrin genişlənməsi, dünya iqti
sadiyyatına inteqrasiya istiqamətin
dəxeyliişlərgörülür.Ölkədəinvesti
siya mühiti yaxşılaşır. Xarici inves
torların ölkəyə gəlişi üçünmövcud
olanmaneələr aradan qaldırılır. Bu
maneələr aradan qaldırılmasa idi,
Azərbaycandaxarici valyutamüna
sibətləritəkmilləşməsəidi,iqtisadiy
yata bu qədər valyuta qoyulmazdı.
CənabPrezidentin“Valyutatənzimi
haqqında” Azərbaycan Respublika

sınınQanunundadəyişikliklər edil
məsibarədə”qəbuledilmişQanuna
veto qoyması bir daha onugöstərir
ki,Azərbaycan dövləti xarici inves
torların gəlməsi üçün münbit şə
raitinyaradılmasınıntərəfdarıdırvə
ölkədaxilində investisiyamühitinin
daha da yaxşılaşdırılması istiqamə
tindəgörülənişləribundansonrada
davametdiriləcəkdir.

- Öl  kə  də əl  ve  riş  li in  ves  ti  si  ya mü -
hi  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı əhə  miy  yət  li 
də  rə  cə  də ma  liy  yə, bank, ver  gi-
göm  rük sek  to  run  da apa  rı  lan is -
la  hat  la  rın ye  ni real  lıq  lar  la uz -
laş  dı  rıl  ma  sın  dan ası  lı  dır. Bu is -
ti  qa  mət  də nə ki  mi təd  bir  lər nə -
zər  də tu  tu  lur?
Aparılanmaliyyə,pulkredit si

yasətiölkəniniqtisaditəhlükəsizliyi
nəçoxciddivədəyərlidəstəkverir.
BugünAzərbaycandüşünülmüşvə
gələcəyə hədəflənmiş inkişaf strate
giyasına malikdir. Bununla yanaşı
NeftFondunatoplanmışgəlirlərdən
səmərəli istifadə olunması, şəffaflı
ğın təmin edilməsi strategiyasımü
vəffəqiyyətləreallaşır.Bustrategiya
nın ana xəttini keyfiyyətli və daya
nıqlıinkişaftəşkiledir.
Şəffaflığınartırılması istiqamətin

dəmaliyyənəzarətininrolununyük
səldilməsidövlətvəözəlsektormü
nasibətlərinindahada təkmilolma
sınızəruriedirvəxüsusiolaraqqeyd
olunmalıdır ki, buməsələdə dövlət
özü təşəbbüskar rolunda çıxış edir.
Ölkənin iqtisadiqüdrətininartması,
yeni inkişafhədəflərinəçatmaqma
liyyəbanksistemininnormalfəaliy
yətiiləbilavasitəbağlıdır.Buistiqa
mətdəölkəmizmüəyyənuğurlarəl
dəetmişdir.Elə“MilliMəclis”jurna
lınınsəhifələrindədövlətbüdcəsinin
dinamikasında baş verən müsbət
meyillər, bütövlükdə maliyyə siste
mininsəmərəliliyi,inflyasiyailəəla
qədar kifayət qədərmaraqlı yazılar
dərcolunmuşdur.
Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, son

1012ildəəldəedilənuğurlarnəticə

STRATEGİYA

dayanıqlı, 
keyfiyyətli inkişafa 
təminat verən  
islahatlar

- 2016-2017-ci il  lər  də dün  ya iq  ti -
sa  diy  ya  tın  da baş ve  rə  cək pro -
ses  lə  rin ürə  ka  çan ol  ma  ya  ca  ğı  na 
dair müx  tə  lif proq  noz  lar var. 
Bey  nəl  xalq Val  yu  ta Fon  du  nun 
di  rek  to  ru  nun bi  rin  ci müavi  ni 
De  vid Lip  to  nun söz  lə  ri  nə gö  rə, 
qlo  bal iq  ti  sa  diy  yat çə  tin və  ziy -
yət  də  dir. Ona gö  rə də dün  ya 
döv  lət  lə  ri ya  ra  na  caq ye  ni təh -
did  lə  rə ha  zır ol  ma  lı  dır  lar. Be  lə 
bir və  ziy  yə  tin Azər  bay  ca  na nə 
ki  mi tə  sir  lə  ri ola bi  lər?
Həqiqətən də dünyanın aparıcı

ekspertlərininböhranınnəvaxtqur
taracağı barədə proqnozları ürəka
çandeyil.Təbiiki,beynəlxalqmaliy

yətəşkilatları,əntəcrübəli,tanınmış
tədqiqatmərkəzləridünyaiqtisadiy
yatının inkişafı barədə proqnozlar
hazırlayıblar. Amma hələ də opti
mistqiymətləndirmələrçoxazdır.O
ki, qaldı dünya iqtisadi böhranının
Azərbaycana təsirinə,bubarədəqı
saca da olsa aşağıdakıları qeyd et
məkistərdim:
Azərbaycandünyanınbirparçası

dır.Biz150dənartıqölkəiləticarət
iqtisadi əməkdaşlıq münasibətləri
qurmuşuq. Əməkdaşlıq etdiyimiz
ölkələrdənbirindəgerilikbaşverir
sə,bu,qarşılıqlı əmtəədövriyyəsin
dən asılı olaraq bizim iqtisadiyyata
buvəyadigərdərəcədətəsiredəcək

dir.İlhamƏliyevdəfələrləbildirmiş
dirki,digərölkələrənisbətənAzər
baycana bu təsir xeyli dərəcədə az
olub. Bu, ilk növbədə Azərbaycan
dövlətininmüstəqilsiyasətyürütmə
si, ölkənin potensial imkanlarından
düşünülmüş şəkildə istifadə olun
masıiləəlaqədardır.
Son1012ildəAzərbaycandünya

dövlətləriarasındaənsürətləinkişaf
edən iqtisadiyyata malik ölkə kimi
tanınır.Bizbugünregiondadagüc
lüiqtisadipotensialamalikdövlətik.
Lakin son iki ildəneftinqiymətinin
34 dəfə aşağı düşməsi tədiyyə ba
lansında müəyyən gərginliyin ya
ranması,valyutaehtiyatlarının,büd
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xilitələbatınstimullaşdırılması,ixra
cın artırılması, xüsusilə də yeni iş
yerlərininaçılmasıönplanaçəkilmə
lidir. Mən qəti əminəm ki, ölkədə
əhalininehtiyaclarınınödənilməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə imkan verən
yüngül sənaye sahəsinə yeni həyat
verməkolar.
Qida məhsulları istehsalını və

onlarınixracınıartırmaqimkanları
mız da böyükdür. Bir faktamüra
ciət edim. Sovet dövründə Lənkə
randa yüksək əmək tutumluluğu
ilə fərqlənən min hektarlarla çay
plantasiyaları, fabriklər var idi.
Azərbaycançayınınşöhrətidünya
ya yayılmışdı. Bununla bir daha
deməkistəyirəmki,ötənəsrin70ci
illərində çayçılıq, üzümçülük, şə
rabçılıq,pambıqçılıqkimisahələrin
inkişafında qazanılmış təcrübədən
bugünyararlanmaq imkanlarıçox
böyükdür. Təbii ki, dövlət başçısı
nın yuxarıda sadalanan sahələrin
inkişafı iləbağlıgöstərişi iləhazır
lanan xüsusi proqramların reallaş
ması heç şübhəsiz ki, yaxın illərdə

özmüsbətnəticəsiniverəcəkdir.
Təhlillərgöstərirki,bir işyerinin

dəyəri25100,bəlkədəbirneçəyüz
minmanat arasında tərəddüd edir.
Ustalıqda,yüksəkidarəetməbacarı
ğı da ondan ibarətdir ki, müvafiq
strukturlar əlverişli demoqrafik şə
raitidahadüzgünqiymətləndirərək
ayrılmışvəsaitmüqabilindəhəmta
razlı inkişafı, həm də daha çox iş
yerlərinin açılmasını təmin etsinlər.
Milli valyutanın alıcılıq qabiliyyəti
nin yüksəldilməsi, daxili istehlakı
stimullaşdırmaq üçün real sektora
dəstəyinartırılması,iqtisadifəallığın
canlanmasıprosesiningücləndiyibir
şəraitdə inflyasiyanın ən minimum
həddəsaxlanılmasınaminəpulqıtlı
ğıyaratmaq,ödəmələrivaxtındaicra
etməməkyanlışyoldur.

Bu gün bank  lar is  la  hat  la  rın sə -
mə  rə  li  li  yi  nə, əma  nət  çi  lə  rin hü  quq -
la  rı  nın qo  run  ma  sı  na, bank  la  ra ina -
mın ar  tı  rıl  ma  sı  na, real sek  to  ra dəs -
tə  yin ar  tı  rıl  ma  sı  na, ipo  te  ka kre  dit -
lə  ri  nin xey  li his  sə  si  nin re  gion  la  ra 
is ti qa mət lən di ril mə si nə üs  tün  lük 

ver  mə  li  dir  lər. Hamıya məlumdur
ki,devalvasiyadövründəənçoxzə
rərçəkəndollarlakreditgötürənvə
təndaşlardır.
Banklarbununəzərəalmalı,borc

alanlarla yaranmış gərginliyi yum
şaltmalı, hər birmüştəriyə diqqətlə
yanaşmalı, müəyyən güzəştə get
məkdənimtinaetməməlidirlər.
Azərbaycan dövləti devalvasiya

iləbağlıəhalininsosialmüdafiəsinə
xidmət edən bir sıra qəti tədbirlər
gördü və bu işlər yenə də davam
edir,heçbirsosialproqramlarixtisar
olunmadı.Ammaniyəverilmişkre
ditlərdən xeylimiqdarda xalis gəlir
əldəetmişbanklarmüəyyəngüzəşt
lərəgetməsin?
Bu danışıqlarda bankla müştəri

arasındaaşağıdakıməsələlərüzrəbu
vəyadigərformadarazılaşmaqolar.
Məsələn,dollarlaverilənistehlaktə
yinatlı kreditlərin faiz ödəmələrinin
dayandırılması, ödəniləcək vəsaitlə
rinəsasborcayönəldilməsi, yüksək
faiz dərəcələrinin azaldılması, mü
qavilələrin müddətinin uzadılması,

STRATEGİYA

sindəAzərbaycandövlətininmaliy
yəimkanlarıxeyliartıb,dövlətinali
maliyyə iqtisadi sənədi olan dövlət
büdcəsiningöstəricilərixeyliyaxşıla
şıb, Azərbaycan borc alan ölkədən
borcverənölkəyəçevrilib.Heçşüb
həsizki,buuğurlarımızolmasa idi,
qlobalmaliyyəböhranınınAzərbay
caniqtisadiyyatınamənfitəsiridaha
çoxolardı.
MaliyyəBazarlarınaNəzarətPala

tasınınyaradılması,onunqanunveri
cilikbazasınınformalaşmasıiləbağlı
respublikadagörülmüşişlərtəqdirə
layiqdir.Vətəndaşcəmiyyətihəmdə
onagörəsəmərəlişəkildəqurulabi
lərki,dövlətinmaliyyəresurslarına
nəzarətin təşkilində həm də özəl
strukturlar, qeyrihökumət təşkilat
larıcəlbedilsin.Bustratejixəttartıq
ölkəmizdə reallaşır və onun pers
pektiviçoxböyükdür.
Birməsələnidəqeydetmək istər

dim.Antidempinq,kompensasiyavə
mühafizə tədbirləri haqqında qəbul
olunacaqqanundaxilibazarınqorun
ması,dempinqəleyhinətədbirlərieh
tiva edir. Tikinti və infra
strukturobyektləriiləəlaqədarinves
tisiyalayihələrininxüsusimaliyyələş
mə əsasında həyata keçirilməsi haq
qındaqəbulolunmuşqanunisə“tik
idarə ettəhvil ver”modeli əsasında
fəaliyyətgöstərəcəkşirkətlərinAzər
baycana cəlb edilməsinə təkan verə
cəkdir.Buqanuninfrastrukturun,xü
susiiqtisadizonalarınyaradılmasına,
birsözlə,ölkəiqtisadiyyatıüçünmü
hümhesabedilənsahələrinxaricivə
yerliinvestorlarhesabınatikilibtəhvil
verilməsinəsəbəbolacaqdır.

- Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev mar  tın 
16-da “Mil  li iq  ti  sa  diy  yat və iq -
ti  sa  diy  ya  tın əsas sek  tor  la  rı üz  rə 
st  ra  te  ji yol xə  ri  tə  si  nin baş  lı  ca 
is  ti  qa  mət  lə  ri”ni təs  diq edib və 
mü  va  fiq ola  raq in  ki  şaf plan  la -

rı  nın iş  lə  nil  mə  si məq  sə  di  lə iş  çi 
qru  pu ya  ra  dı  lıb. İq  ti  sa  di is  la -
hat  la  rın han  sı is  ti  qa  mət  lər  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si plan  laş  dı  rı -
lır?
Dövlətbaşçısınınbilavasitətap

şırığıiləqlobalçağırışlara,dünyada
gedənproseslərəcavabverəbiləcək
güclümilli iqtisadi potensial yarat
maq və ölkə əhalisinin keyfiyyətli
həyatsəviyyəsinitəminetməküçün
sistemlitədbirlərmüəyyənləşdirilib.
Vacibməsələlərdənbiridəiqtisadiy
yatınstrukturununşaxələndirilməsi
məqsədiləinvestisiyalarıyeni,müa
sir istehsal sahələrinin, zavod və
fabriklərin açılmasına yönəltmək
dənibarətdir.Bukimilayihələribir
sırameyarlarlayanaşı,həmdəəmək
tutumluğusəviyyəsinəgörəqiymət
ləndirmək lazımdır. Məsələn, res
publikadayüngülsənayeninbirsıra
alt sahələrini inkişaf etdirmək im
kanlarıçoxböyükdür.Rəsmistatis
tik məlumatlara görə, hazırda hər
nəfərə düşən yüngül sənaye məh
sullarının həcmi 15 manatdan çox
deyildir. Razılaşın ki, bu, çox aşağı
səviyyədir.Busahədəçalışanişçilə
rin sayı isə bütövlükdə sənayedə
çalışanlarınheç 2%nidə təşkil et
mir. Yaxın illərdə hər nəfərə düşən
yüngül sənaye məhsullarını 5060
manata, ümumilikdə isə 500600
milyon manata, işçilərin sayını isə
ənazı20minəçatdırmaqmümkün
dür. Məsələn, hesablamalara görə,
tikişməhsullarıistehsalında1işye
rinin dəyəri 2530 min manatdan
çoxdeyildir.Ötənəsrin70ciillərin
də yüngül sənaye sənayenin sahə
quruluşunda 2023% təşkil edirdi.
Bizimyüngülsənayemüəssisələrin
də daxili bazara xidmət edən çox
saylımüəssisələrvaridi.Bumüəssi
sələrin fəaliyyət göstərməməsinin
obyektivsəbəbləriolsada,busahə
dəboşluğuinkaretməkolmaz.Am

mayüksəkqiymətəlayiqmüəssisə
lər də var. Elə götürək Bakı Tikiş
Fabrikini.Etirafedəkki,bumüəssi
sənəqədərçətinliklərləüzləşsədə,
necədeyərlər,sınmadı,əksinəfəaliy
yətiniuğurladavametdirir.Bugün
Bakı Tikiş Fabrikində 800 nəfərdən
artıq qadın çalışır. Fabrikin tikdiyi
məktəbli formaları, hərbi paltarlar
alıcıların rəğbətini qazanmışdır. Bi
zimbeləmüəssisələrimizçoxalmalı
dır. Onlara kömək göstərmək, ma
liyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq,
rayonlarda filialların təşkili, hesab
edirəmki,diqqətmərkəzindəsaxla
nılmalıdır.Bugünbiznəyəgörəək
sər yüngül sənaye mallarını idxal
etməliyik.Qeydetdiyimkimi,birti
kiş,ayaqqabıfabrikininyaradılması
naoqədərdəçoxvəsaittələbolun
mur,ammabeləmüəssisələrinsosial
əhəmiyyətidahaböyükdür:onmin
lərləqadınıişəcəlbetməkolar.
Bəzənyüngülsənayeyəikincidə

rəcəli müəssisələr kimi yanaşanlar
davar.Bu,çoxsəhvdir.

“Biz vax  ti  lə Azər  bay  can  da çox 
in  ki  şaf et  miş sa  hə  lə  ri bər  pa et  mə  li -
yik. Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin za -
ma  nın  da - 1970-ci il  lər  də Azər  bay -
ca  nın ümu  mi da  xi  li məh  su  lun  da 
neft ami  li çox aşa  ğı faiz təş  kil edir -
di. İn  di mə  nə mə  lu  mat ve  ri  lir, mə -
sə  lən, yün  gül sə  na  ye 23% təş  kil 
edir  di, kənd tə  sər  rü  fa  tı, ma  şın  qa -
yır  ma bəl  kə on  dan da da  ha bö  yük 
faiz təş  kil edir  di”.Dövlətbaşçısının
bufikirləritaməminolmağaəsasve
rirki,yüngülsənayeAzərbaycaniq
tisadiyyatının sahəvə ərazi qurulu
şundaözlayiqliyerinitutacaqdır.
Yaxınillərdəölkəiqtisadiyyatının

qeyrineftsektorununinkişafınamil
yardlarlavəsaitayrılacaqdır.Beləşə
raitdə hər bir irimiqyaslı layihənin
iqtisadi, sosial nəticələri ölkə, re
gionalinkişafıntələbləribaxımından
qiymətləndirilməlidir. Bir sözlə, da

“Şa dam ki, 2016-cı 
il də də be lə gö zəl 
müəs si sə lər açı lır. 
İli yax şı baş la mı-
şıq. “Mə ta nət-A” 
şir kə ti nin rəh bə ri 
re gional konf rans-
da da çı xış et miş, 
nailiy yət lər haq qın-
da da nış mış dı. 
Şa dam ki, bu şir kət 
öl kə mi zin sə na ye 
in ki şa fı na çox yax şı 
töh fə ve rir. Döv lət 
də si zi dəs tək lə yir”.

Pre zi dent 
İl ham Əli yev
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xilitələbatınstimullaşdırılması,ixra
cın artırılması, xüsusilə də yeni iş
yerlərininaçılmasıönplanaçəkilmə
lidir. Mən qəti əminəm ki, ölkədə
əhalininehtiyaclarınınödənilməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə imkan verən
yüngül sənaye sahəsinə yeni həyat
verməkolar.
Qida məhsulları istehsalını və

onlarınixracınıartırmaqimkanları
mız da böyükdür. Bir faktamüra
ciət edim. Sovet dövründə Lənkə
randa yüksək əmək tutumluluğu
ilə fərqlənən min hektarlarla çay
plantasiyaları, fabriklər var idi.
Azərbaycançayınınşöhrətidünya
ya yayılmışdı. Bununla bir daha
deməkistəyirəmki,ötənəsrin70ci
illərində çayçılıq, üzümçülük, şə
rabçılıq,pambıqçılıqkimisahələrin
inkişafında qazanılmış təcrübədən
bugünyararlanmaq imkanlarıçox
böyükdür. Təbii ki, dövlət başçısı
nın yuxarıda sadalanan sahələrin
inkişafı iləbağlıgöstərişi iləhazır
lanan xüsusi proqramların reallaş
ması heç şübhəsiz ki, yaxın illərdə
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raitidahadüzgünqiymətləndirərək
ayrılmışvəsaitmüqabilindəhəmta
razlı inkişafı, həm də daha çox iş
yerlərinin açılmasını təmin etsinlər.
Milli valyutanın alıcılıq qabiliyyəti
nin yüksəldilməsi, daxili istehlakı
stimullaşdırmaq üçün real sektora
dəstəyinartırılması,iqtisadifəallığın
canlanmasıprosesiningücləndiyibir
şəraitdə inflyasiyanın ən minimum
həddəsaxlanılmasınaminəpulqıtlı
ğıyaratmaq,ödəmələrivaxtındaicra
etməməkyanlışyoldur.

Bu gün bank  lar is  la  hat  la  rın sə -
mə  rə  li  li  yi  nə, əma  nət  çi  lə  rin hü  quq -
la  rı  nın qo  run  ma  sı  na, bank  la  ra ina -
mın ar  tı  rıl  ma  sı  na, real sek  to  ra dəs -
tə  yin ar  tı  rıl  ma  sı  na, ipo  te  ka kre  dit -
lə  ri  nin xey  li his  sə  si  nin re  gion  la  ra 
is ti qa mət lən di ril mə si nə üs  tün  lük 

ver  mə  li  dir  lər. Hamıya məlumdur
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şaltmalı, hər birmüştəriyə diqqətlə
yanaşmalı, müəyyən güzəştə get
məkdənimtinaetməməlidirlər.
Azərbaycan dövləti devalvasiya

iləbağlıəhalininsosialmüdafiəsinə
xidmət edən bir sıra qəti tədbirlər
gördü və bu işlər yenə də davam
edir,heçbirsosialproqramlarixtisar
olunmadı.Ammaniyəverilmişkre
ditlərdən xeylimiqdarda xalis gəlir
əldəetmişbanklarmüəyyəngüzəşt
lərəgetməsin?
Bu danışıqlarda bankla müştəri

arasındaaşağıdakıməsələlərüzrəbu
vəyadigərformadarazılaşmaqolar.
Məsələn,dollarlaverilənistehlaktə
yinatlı kreditlərin faiz ödəmələrinin
dayandırılması, ödəniləcək vəsaitlə
rinəsasborcayönəldilməsi, yüksək
faiz dərəcələrinin azaldılması, mü
qavilələrin müddətinin uzadılması,
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caniqtisadiyyatınamənfitəsiridaha
çoxolardı.
MaliyyəBazarlarınaNəzarətPala
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respublikadagörülmüşişlərtəqdirə
layiqdir.Vətəndaşcəmiyyətihəmdə
onagörəsəmərəlişəkildəqurulabi
lərki,dövlətinmaliyyəresurslarına
nəzarətin təşkilində həm də özəl
strukturlar, qeyrihökumət təşkilat
larıcəlbedilsin.Bustratejixəttartıq
ölkəmizdə reallaşır və onun pers
pektiviçoxböyükdür.
Birməsələnidəqeydetmək istər

dim.Antidempinq,kompensasiyavə
mühafizə tədbirləri haqqında qəbul
olunacaqqanundaxilibazarınqorun
ması,dempinqəleyhinətədbirlərieh
tiva edir. Tikinti və infra
strukturobyektləriiləəlaqədarinves
tisiyalayihələrininxüsusimaliyyələş
mə əsasında həyata keçirilməsi haq
qındaqəbulolunmuşqanunisə“tik
idarə ettəhvil ver”modeli əsasında
fəaliyyətgöstərəcəkşirkətlərinAzər
baycana cəlb edilməsinə təkan verə
cəkdir.Buqanuninfrastrukturun,xü
susiiqtisadizonalarınyaradılmasına,
birsözlə,ölkəiqtisadiyyatıüçünmü
hümhesabedilənsahələrinxaricivə
yerliinvestorlarhesabınatikilibtəhvil
verilməsinəsəbəbolacaqdır.

- Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev mar  tın 
16-da “Mil  li iq  ti  sa  diy  yat və iq -
ti  sa  diy  ya  tın əsas sek  tor  la  rı üz  rə 
st  ra  te  ji yol xə  ri  tə  si  nin baş  lı  ca 
is  ti  qa  mət  lə  ri”ni təs  diq edib və 
mü  va  fiq ola  raq in  ki  şaf plan  la -

rı  nın iş  lə  nil  mə  si məq  sə  di  lə iş  çi 
qru  pu ya  ra  dı  lıb. İq  ti  sa  di is  la -
hat  la  rın han  sı is  ti  qa  mət  lər  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si plan  laş  dı  rı -
lır?
Dövlətbaşçısınınbilavasitətap

şırığıiləqlobalçağırışlara,dünyada
gedənproseslərəcavabverəbiləcək
güclümilli iqtisadi potensial yarat
maq və ölkə əhalisinin keyfiyyətli
həyatsəviyyəsinitəminetməküçün
sistemlitədbirlərmüəyyənləşdirilib.
Vacibməsələlərdənbiridəiqtisadiy
yatınstrukturununşaxələndirilməsi
məqsədiləinvestisiyalarıyeni,müa
sir istehsal sahələrinin, zavod və
fabriklərin açılmasına yönəltmək
dənibarətdir.Bukimilayihələribir
sırameyarlarlayanaşı,həmdəəmək
tutumluğusəviyyəsinəgörəqiymət
ləndirmək lazımdır. Məsələn, res
publikadayüngülsənayeninbirsıra
alt sahələrini inkişaf etdirmək im
kanlarıçoxböyükdür.Rəsmistatis
tik məlumatlara görə, hazırda hər
nəfərə düşən yüngül sənaye məh
sullarının həcmi 15 manatdan çox
deyildir. Razılaşın ki, bu, çox aşağı
səviyyədir.Busahədəçalışanişçilə
rin sayı isə bütövlükdə sənayedə
çalışanlarınheç 2%nidə təşkil et
mir. Yaxın illərdə hər nəfərə düşən
yüngül sənaye məhsullarını 5060
manata, ümumilikdə isə 500600
milyon manata, işçilərin sayını isə
ənazı20minəçatdırmaqmümkün
dür. Məsələn, hesablamalara görə,
tikişməhsullarıistehsalında1işye
rinin dəyəri 2530 min manatdan
çoxdeyildir.Ötənəsrin70ciillərin
də yüngül sənaye sənayenin sahə
quruluşunda 2023% təşkil edirdi.
Bizimyüngülsənayemüəssisələrin
də daxili bazara xidmət edən çox
saylımüəssisələrvaridi.Bumüəssi
sələrin fəaliyyət göstərməməsinin
obyektivsəbəbləriolsada,busahə
dəboşluğuinkaretməkolmaz.Am

mayüksəkqiymətəlayiqmüəssisə
lər də var. Elə götürək Bakı Tikiş
Fabrikini.Etirafedəkki,bumüəssi
sənəqədərçətinliklərləüzləşsədə,
necədeyərlər,sınmadı,əksinəfəaliy
yətiniuğurladavametdirir.Bugün
Bakı Tikiş Fabrikində 800 nəfərdən
artıq qadın çalışır. Fabrikin tikdiyi
məktəbli formaları, hərbi paltarlar
alıcıların rəğbətini qazanmışdır. Bi
zimbeləmüəssisələrimizçoxalmalı
dır. Onlara kömək göstərmək, ma
liyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq,
rayonlarda filialların təşkili, hesab
edirəmki,diqqətmərkəzindəsaxla
nılmalıdır.Bugünbiznəyəgörəək
sər yüngül sənaye mallarını idxal
etməliyik.Qeydetdiyimkimi,birti
kiş,ayaqqabıfabrikininyaradılması
naoqədərdəçoxvəsaittələbolun
mur,ammabeləmüəssisələrinsosial
əhəmiyyətidahaböyükdür:onmin
lərləqadınıişəcəlbetməkolar.
Bəzənyüngülsənayeyəikincidə

rəcəli müəssisələr kimi yanaşanlar
davar.Bu,çoxsəhvdir.

“Biz vax  ti  lə Azər  bay  can  da çox 
in  ki  şaf et  miş sa  hə  lə  ri bər  pa et  mə  li -
yik. Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin za -
ma  nın  da - 1970-ci il  lər  də Azər  bay -
ca  nın ümu  mi da  xi  li məh  su  lun  da 
neft ami  li çox aşa  ğı faiz təş  kil edir -
di. İn  di mə  nə mə  lu  mat ve  ri  lir, mə -
sə  lən, yün  gül sə  na  ye 23% təş  kil 
edir  di, kənd tə  sər  rü  fa  tı, ma  şın  qa -
yır  ma bəl  kə on  dan da da  ha bö  yük 
faiz təş  kil edir  di”.Dövlətbaşçısının
bufikirləritaməminolmağaəsasve
rirki,yüngülsənayeAzərbaycaniq
tisadiyyatının sahəvə ərazi qurulu
şundaözlayiqliyerinitutacaqdır.
Yaxınillərdəölkəiqtisadiyyatının

qeyrineftsektorununinkişafınamil
yardlarlavəsaitayrılacaqdır.Beləşə
raitdə hər bir irimiqyaslı layihənin
iqtisadi, sosial nəticələri ölkə, re
gionalinkişafıntələbləribaxımından
qiymətləndirilməlidir. Bir sözlə, da

“Şa dam ki, 2016-cı 
il də də be lə gö zəl 
müəs si sə lər açı lır. 
İli yax şı baş la mı-
şıq. “Mə ta nət-A” 
şir kə ti nin rəh bə ri 
re gional konf rans-
da da çı xış et miş, 
nailiy yət lər haq qın-
da da nış mış dı. 
Şa dam ki, bu şir kət 
öl kə mi zin sə na ye 
in ki şa fı na çox yax şı 
töh fə ve rir. Döv lət 
də si zi dəs tək lə yir”.

Pre zi dent 
İl ham Əli yev
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istərdim ki, Azərbaycanda artıq bu
sahədəiqtisadibaxışlarformalaşmış
dır.Birneçəilbundanəvvəlİqtisad
çılarİttifaqınındəstəyiiləxüsusiiqti
sadi zonalarla bağlı konfrans keçir
dik,müvafiqqanununqəbuluzama
nıMilliMəclisdə geniş və səmərəli
müzakirələraparıldı.
AzərbaycanPrezidentinin bu ya

xınlarda imzaladığı sərəncama əsa
sən azad ticarət zonası tipli xüsusi
iqtisadi zonanın yaradılmasında
məqsədiqtisadiyyatındavamlı inki
şafıvərəqabətqabiliyyətininartırıl
ması, Azərbaycan Respublikasının
logistika və nəqliyyatmərkəzi kimi
mövqeyiningücləndirilməsivəölkə
də çoxşaxəli nəqliyyat infrastruktu
rununyaradılmasıdır.
Xatırladım ki, 1993cü ildə Brüs

seldə TRASEKAproqramı ilə bağlı
çoxböyük,nüfuzlubir iclaskeçiril
di. Məqsəd yeni AvropaQafqaz
Asiya dəhlizi ətrafında yerləşən 8
keçmiş sovet respublikalarının bu
proqrama münasibətini öyrənmək,
razılığınıalmaq,hərikitərəfin,yəni
bu ölkələrin və Avropa Birliyinin
qarşılıqlı öhdəliklərini xarakterizə

edən rəsmi sənəd qəbul etmək idi.
Mənimplenariclasdaetdiyimməru
zə Azərbaycanın AvropaQafqaz
Asiya dəhlizində rolu probleminə
həsrolunmuşdu.Çoxgərgindiskus
siyalardan sonra qədim İpək Yolu
nunbərpasınaxidmətedəcəkBrüs
selBəyannaməsiimzalandı.Uluön
dər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
1998ci ildə Bakıda keçirilmiş bey
nəlxalqsammitbunəqliyyatdəhlizi
ninyenidənbərpaolunmasınatəkan
vermişoldu.
TRASEKA çərçivəsində “Beynəl

xalq nəqliyyat logistika mərkəzləri
nin yaradılması” layihəsini həyata
keçirənAvropaKomissarlığınınnəq
liyyatüzrəekspertləritərəfindənƏlət
limankompleksininərazisininŞərq
Qərb və ŞimalCənub dəhlizlərinin
kəsişməsində yerləşməsi beynəlxalq
nəqliyyat logistikamərkəziüçünəl
verişlihesabedilmişdir.Bumərkəzin
ölkəvəregioniqtisadiyyatındaxüsu
simövqeyəmalikolması vənəqliy
yat qovşağında önəmli yer tutması
Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyə
tini bir daha təsdiqləyir.Hesab edi
rəmki,xüsusiiqtisadizonanınyara

dılması respublikada kiçik və orta
biznesinmüasirdurumdainkişafına
müsbəttəsirgöstərəcəkdir.
Azərbaycan dövləti nəqliyyat

infrastrukturuna,tranzitpotensialı
naböyükdiqqətyetirir.Sonillərdə
bu sahələrə yüksək investisiyalar
yatırılıb. Avtomobil yolları, hava
yolları,gəmiçilik,dəmiryolları,bir
sözlə,limandadaxilolmaqlabütün
infrastrukturlarınbeynəlxalqsəviy
yəyəçatmasıüçünçoxsəmərəliad
dımlar atılır. İndi isə azad ticarət
zonasıtiplixüsusiiqtisadizonaya
radılırvəheçşübhəsizki,bu,Azər
baycaniqtisadiyyatınındavamlıvə
keyfiyyətliinkişafınaözlayiqlitöh
fəsiniverəcəkdir.

Fik  ri  mi cə  nab Pre  zi  den  tin söz  lə-
 ri ilə ta  mam  la  maq is  tər  dim: “Azər -
bay  can  da bü  tün iq  ti  sa  di-ma  liy  yə 
sek  to  ru apa  rı  cı döv  lət  lə  rin təc  rü  bə-
 si  nə əsas  la  na  raq ən mü  tə  rəq  qi 
prin  sip  lər əsa  sın  da in  ki  şaf et  mə  li, 
ida  rəet  mə me  xa  nizm  lə  ri tək  mil  ləş -
di  ril  mə  li, şəf  faf  lıq tam şə  kil  də tə -
min edil  mə  li  dir”.

Ül  viy  yə Ab  dul  la  ye  va
“MilliMəclis”jurnalınınbaşredaktoru

STRATEGİYA

dollarla verilən kreditlərin köhnə
məzənnə ilə hesablanması və ya
müştərilərə dəymiş ziyanın qismən
silinməsivəs.
Milli Məclisə ünvanlanan vətən

daşməktublarındabildirilirki, bəzi
banklar tərəfindən müştərilərə diq
qətsizlik göstərilir. Birmisal çəkim.
Sərhədəyaxınkəndlərdaimdüşmən
atəşinətutulur,sakinlərinəksəriyyə
tinin əlavə gəlir mənbəyi yoxdur.

Bank düşmənlə üzüzə dayanan və
dollarla kredit götürən mərdAzər
baycan vətəndaşına güzəşt etməyi
özünə borc bilmirmi? Axı banklar
son illərdəkifayətqədər xalismən
fəətəldəediblər.
Hazırda dünyada gedən siyasi

vəiqtisadiproseslərölkəiqtisadiy
yatının rəqabət qabiliyyətini artır
maq, idxaldan asılılığı azaltmaq,
ixracyönümlü qeyrineft iqtisadiy
yatının əsaslı inkişafını təmin et
mək, insan kapitalından səmərəli
istifadəkimiprioritetlərinönplana
çəkilməsinizəruriedir.

Əvvəldəqeydedildiyikimi,Azər
baycan Prezidenti tərəfindən imza
lanmış “Milli iqtisadiyyatvə iqtisa
diyyatınəsassektorlarıüzrəstrateji
yolxəritəsininbaşlıcaistiqamətləri”
adlı sərəncamda diqqəti cəlb edən
məsələlərdən biri 20162020ci illər
üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının
vətədbirlərplanınınlayihəsiiləya
naşı,2025ciilədəkdövrüçünuzun
müddətlibaxışınlayihəsinin,2025ci

ildən sonrakı dövrə hədəf baxışın
layihəsinin hazırlanması mühüm
vəzifəkimiqarşıyaqoyulmuşdur.

- Azər  bay  can Pre  zi  den  ti Ələt  də 
xü  su  si iq  ti  sa  di zo  na  nın ya  ra  dıl-
 ma  sı haq  qın  da da sə  rən  cam im -
za  la  yıb. Bu, Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  na nə ki  mi di  vi  dent  lər 
gə  ti  rə bi  lər?
 Əvvəla bildirmək istərdim ki,

ötənəsrinikinciyarısındanbaşlaya
raq dünya təcrübəsində sahibkarlı
ğıninkişafınınmüxtəliftəşkilatiiqti
sadi modelləri müvəffəqiyyətlə tət

biqedilməkdədir.Bumodellərinya
radılması vasitəsilə dövlət prioritet
sahələrdə və ya regionlarda sahib
karlığın inkişafını təşviq edərək so
sialiqtisadi inkişafın sürətləndiril
məsi məqsədini güdür. Avropa və
Asiya ölkələrində, Amerika Birləş
miş Ştatlarında özməqsəd vəmiq
yaslarınagörəçoxmüxtəlifolanbelə
modellərölkəiqtisadiyyatınınstruk
turununvətexnolojibazasınınyeni
ləşməsinin, bu əsasda rəqabət qabi
liyyətinin yüksəldilməsinin güclü
amilinəçevrilmişdir.
Hazırda dünyada 1000dən artıq

iqtisadi zona fəaliyyət göstərir.On
lardan200dənçoxuAmerikaqitəsi
ninölkələrində,500əyaxınAsiyavə
Sakitokeanregionunda,100dənar
tıqAvropada,200dənçoxuisəYaxın
Şərq vəAfrika ölkələrində yerləşir.
TəkcəÇində173iqtisadizonamöv
cuddurvəoradaçalışanlarınsayı30
milyonnəfərdənartıqdır.
Bubarədəçoxdanışmaqolar.Mən

Çindəsəfərlərdəolarkənçinlidostlar
deyirdilər ki, bizdə fəaliyyət göstə
rən xüsusi iqtisadi zonalarla tanış
olanların sayı 100 minlərlə ölçülür.
Yəqinki,onlarınhərbiriözvətənlə
rinə qayıdandan sonra təəssüratla
rınıbölüşürlər.
Qeyd etdiyim təşkilati iqtisadi

modellərdən biri də xüsusi iqtisadi
zona (XİZ) adlandırılır. XİZlərin
yaradılmasındaməqsəd ölkə iqtisa
diyyatınınprioritet sahələrinin inki
şafınınsürətləndirilməsi,yerlivəxa
rici investisiyaların cəlb edilməsinə
və regionların iqtisadi potensialının
inkişafına əlverişli şəraitin yaradıl
ması,yüksəktexnolojisahələrininki
şafının, yeni rəqabətqabiliyyətli və
səmərəliistehsalvəxidmətsahələri
nintəşkilinindəstəklənməsidir.
Respublikada xüsusi iqtisadi zo

nalar sahəsində ilk tədqiqat aparan
iqtisadçılardanbirikimiqeydetmək

Ya  xın keç  miş  də şa  hi  di ol  du  ğu  muz ki  mi, bu sek  tor  da nə  za  rə  tin 
la  zı  mi sə  viy  yə  də ol  ma  ma  sı bi  zim ma  liy  yə sis  te  mi  miz üçün 
çox  say  lı prob  lem  lər ya  rat  mış  dır. Bank və ma  liy  yə sek  to  ru  nun 
da  ha da güc  lü nə  za  rə  tə eh  ti  ya  cı var. Bil  di  yi  niz ki  mi, mil  li val -
yu  ta  ya eti  ma  dın ar  tı  rıl  ma  sı üçün ad  dım  lar atıl  mış  dır. Əma -
nət  lə  rin yüz faiz sı  ğor  ta  lan  ma  sı tə  min edil  miş  dir. Bü  tün bu 
ad  dım  lar ma  liy  yə sis  te  mi  nin sa  bit  ləş  mə  si üçün atıl  mış  dır. 
Bank sek  to  ru üzə  rin  də la  zı  mi nə  za  rət ol  sa idi, bəl  kə də biz bu 
gün da  ha mü  na  sib möv  qe  yə ma  lik olar  dıq. Bu  nun  la be  lə, tə  rə -
fi  miz  dən atıl  mış və si  zin də yük  sək qiy  mət  lən  dir  di  yi  niz ad -
dım  lar he  sab edi  rəm ki, bi  zə in  ki  şaf et  miş döv  lət  lə  rə məx  sus 
sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sın  da yar  dım edə  cək.

Prezident İl  ham Əli  yev
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istərdim ki, Azərbaycanda artıq bu
sahədəiqtisadibaxışlarformalaşmış
dır.Birneçəilbundanəvvəlİqtisad
çılarİttifaqınındəstəyiiləxüsusiiqti
sadi zonalarla bağlı konfrans keçir
dik,müvafiqqanununqəbuluzama
nıMilliMəclisdə geniş və səmərəli
müzakirələraparıldı.
AzərbaycanPrezidentinin bu ya

xınlarda imzaladığı sərəncama əsa
sən azad ticarət zonası tipli xüsusi
iqtisadi zonanın yaradılmasında
məqsədiqtisadiyyatındavamlı inki
şafıvərəqabətqabiliyyətininartırıl
ması, Azərbaycan Respublikasının
logistika və nəqliyyatmərkəzi kimi
mövqeyiningücləndirilməsivəölkə
də çoxşaxəli nəqliyyat infrastruktu
rununyaradılmasıdır.
Xatırladım ki, 1993cü ildə Brüs

seldə TRASEKAproqramı ilə bağlı
çoxböyük,nüfuzlubir iclaskeçiril
di. Məqsəd yeni AvropaQafqaz
Asiya dəhlizi ətrafında yerləşən 8
keçmiş sovet respublikalarının bu
proqrama münasibətini öyrənmək,
razılığınıalmaq,hərikitərəfin,yəni
bu ölkələrin və Avropa Birliyinin
qarşılıqlı öhdəliklərini xarakterizə

edən rəsmi sənəd qəbul etmək idi.
Mənimplenariclasdaetdiyimməru
zə Azərbaycanın AvropaQafqaz
Asiya dəhlizində rolu probleminə
həsrolunmuşdu.Çoxgərgindiskus
siyalardan sonra qədim İpək Yolu
nunbərpasınaxidmətedəcəkBrüs
selBəyannaməsiimzalandı.Uluön
dər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
1998ci ildə Bakıda keçirilmiş bey
nəlxalqsammitbunəqliyyatdəhlizi
ninyenidənbərpaolunmasınatəkan
vermişoldu.
TRASEKA çərçivəsində “Beynəl

xalq nəqliyyat logistika mərkəzləri
nin yaradılması” layihəsini həyata
keçirənAvropaKomissarlığınınnəq
liyyatüzrəekspertləritərəfindənƏlət
limankompleksininərazisininŞərq
Qərb və ŞimalCənub dəhlizlərinin
kəsişməsində yerləşməsi beynəlxalq
nəqliyyat logistikamərkəziüçünəl
verişlihesabedilmişdir.Bumərkəzin
ölkəvəregioniqtisadiyyatındaxüsu
simövqeyəmalikolması vənəqliy
yat qovşağında önəmli yer tutması
Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyə
tini bir daha təsdiqləyir.Hesab edi
rəmki,xüsusiiqtisadizonanınyara

dılması respublikada kiçik və orta
biznesinmüasirdurumdainkişafına
müsbəttəsirgöstərəcəkdir.
Azərbaycan dövləti nəqliyyat

infrastrukturuna,tranzitpotensialı
naböyükdiqqətyetirir.Sonillərdə
bu sahələrə yüksək investisiyalar
yatırılıb. Avtomobil yolları, hava
yolları,gəmiçilik,dəmiryolları,bir
sözlə,limandadaxilolmaqlabütün
infrastrukturlarınbeynəlxalqsəviy
yəyəçatmasıüçünçoxsəmərəliad
dımlar atılır. İndi isə azad ticarət
zonasıtiplixüsusiiqtisadizonaya
radılırvəheçşübhəsizki,bu,Azər
baycaniqtisadiyyatınındavamlıvə
keyfiyyətliinkişafınaözlayiqlitöh
fəsiniverəcəkdir.

Fik  ri  mi cə  nab Pre  zi  den  tin söz  lə-
 ri ilə ta  mam  la  maq is  tər  dim: “Azər -
bay  can  da bü  tün iq  ti  sa  di-ma  liy  yə 
sek  to  ru apa  rı  cı döv  lət  lə  rin təc  rü  bə-
 si  nə əsas  la  na  raq ən mü  tə  rəq  qi 
prin  sip  lər əsa  sın  da in  ki  şaf et  mə  li, 
ida  rəet  mə me  xa  nizm  lə  ri tək  mil  ləş -
di  ril  mə  li, şəf  faf  lıq tam şə  kil  də tə -
min edil  mə  li  dir”.

Ül  viy  yə Ab  dul  la  ye  va
“MilliMəclis”jurnalınınbaşredaktoru

STRATEGİYA

dollarla verilən kreditlərin köhnə
məzənnə ilə hesablanması və ya
müştərilərə dəymiş ziyanın qismən
silinməsivəs.
Milli Məclisə ünvanlanan vətən

daşməktublarındabildirilirki, bəzi
banklar tərəfindən müştərilərə diq
qətsizlik göstərilir. Birmisal çəkim.
Sərhədəyaxınkəndlərdaimdüşmən
atəşinətutulur,sakinlərinəksəriyyə
tinin əlavə gəlir mənbəyi yoxdur.

Bank düşmənlə üzüzə dayanan və
dollarla kredit götürən mərdAzər
baycan vətəndaşına güzəşt etməyi
özünə borc bilmirmi? Axı banklar
son illərdəkifayətqədər xalismən
fəətəldəediblər.
Hazırda dünyada gedən siyasi

vəiqtisadiproseslərölkəiqtisadiy
yatının rəqabət qabiliyyətini artır
maq, idxaldan asılılığı azaltmaq,
ixracyönümlü qeyrineft iqtisadiy
yatının əsaslı inkişafını təmin et
mək, insan kapitalından səmərəli
istifadəkimiprioritetlərinönplana
çəkilməsinizəruriedir.

Əvvəldəqeydedildiyikimi,Azər
baycan Prezidenti tərəfindən imza
lanmış “Milli iqtisadiyyatvə iqtisa
diyyatınəsassektorlarıüzrəstrateji
yolxəritəsininbaşlıcaistiqamətləri”
adlı sərəncamda diqqəti cəlb edən
məsələlərdən biri 20162020ci illər
üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının
vətədbirlərplanınınlayihəsiiləya
naşı,2025ciilədəkdövrüçünuzun
müddətlibaxışınlayihəsinin,2025ci

ildən sonrakı dövrə hədəf baxışın
layihəsinin hazırlanması mühüm
vəzifəkimiqarşıyaqoyulmuşdur.

- Azər  bay  can Pre  zi  den  ti Ələt  də 
xü  su  si iq  ti  sa  di zo  na  nın ya  ra  dıl-
 ma  sı haq  qın  da da sə  rən  cam im -
za  la  yıb. Bu, Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  na nə ki  mi di  vi  dent  lər 
gə  ti  rə bi  lər?
 Əvvəla bildirmək istərdim ki,

ötənəsrinikinciyarısındanbaşlaya
raq dünya təcrübəsində sahibkarlı
ğıninkişafınınmüxtəliftəşkilatiiqti
sadi modelləri müvəffəqiyyətlə tət

biqedilməkdədir.Bumodellərinya
radılması vasitəsilə dövlət prioritet
sahələrdə və ya regionlarda sahib
karlığın inkişafını təşviq edərək so
sialiqtisadi inkişafın sürətləndiril
məsi məqsədini güdür. Avropa və
Asiya ölkələrində, Amerika Birləş
miş Ştatlarında özməqsəd vəmiq
yaslarınagörəçoxmüxtəlifolanbelə
modellərölkəiqtisadiyyatınınstruk
turununvətexnolojibazasınınyeni
ləşməsinin, bu əsasda rəqabət qabi
liyyətinin yüksəldilməsinin güclü
amilinəçevrilmişdir.
Hazırda dünyada 1000dən artıq

iqtisadi zona fəaliyyət göstərir.On
lardan200dənçoxuAmerikaqitəsi
ninölkələrində,500əyaxınAsiyavə
Sakitokeanregionunda,100dənar
tıqAvropada,200dənçoxuisəYaxın
Şərq vəAfrika ölkələrində yerləşir.
TəkcəÇində173iqtisadizonamöv
cuddurvəoradaçalışanlarınsayı30
milyonnəfərdənartıqdır.
Bubarədəçoxdanışmaqolar.Mən

Çindəsəfərlərdəolarkənçinlidostlar
deyirdilər ki, bizdə fəaliyyət göstə
rən xüsusi iqtisadi zonalarla tanış
olanların sayı 100 minlərlə ölçülür.
Yəqinki,onlarınhərbiriözvətənlə
rinə qayıdandan sonra təəssüratla
rınıbölüşürlər.
Qeyd etdiyim təşkilati iqtisadi

modellərdən biri də xüsusi iqtisadi
zona (XİZ) adlandırılır. XİZlərin
yaradılmasındaməqsəd ölkə iqtisa
diyyatınınprioritet sahələrinin inki
şafınınsürətləndirilməsi,yerlivəxa
rici investisiyaların cəlb edilməsinə
və regionların iqtisadi potensialının
inkişafına əlverişli şəraitin yaradıl
ması,yüksəktexnolojisahələrininki
şafının, yeni rəqabətqabiliyyətli və
səmərəliistehsalvəxidmətsahələri
nintəşkilinindəstəklənməsidir.
Respublikada xüsusi iqtisadi zo

nalar sahəsində ilk tədqiqat aparan
iqtisadçılardanbirikimiqeydetmək

Ya  xın keç  miş  də şa  hi  di ol  du  ğu  muz ki  mi, bu sek  tor  da nə  za  rə  tin 
la  zı  mi sə  viy  yə  də ol  ma  ma  sı bi  zim ma  liy  yə sis  te  mi  miz üçün 
çox  say  lı prob  lem  lər ya  rat  mış  dır. Bank və ma  liy  yə sek  to  ru  nun 
da  ha da güc  lü nə  za  rə  tə eh  ti  ya  cı var. Bil  di  yi  niz ki  mi, mil  li val -
yu  ta  ya eti  ma  dın ar  tı  rıl  ma  sı üçün ad  dım  lar atıl  mış  dır. Əma -
nət  lə  rin yüz faiz sı  ğor  ta  lan  ma  sı tə  min edil  miş  dir. Bü  tün bu 
ad  dım  lar ma  liy  yə sis  te  mi  nin sa  bit  ləş  mə  si üçün atıl  mış  dır. 
Bank sek  to  ru üzə  rin  də la  zı  mi nə  za  rət ol  sa idi, bəl  kə də biz bu 
gün da  ha mü  na  sib möv  qe  yə ma  lik olar  dıq. Bu  nun  la be  lə, tə  rə -
fi  miz  dən atıl  mış və si  zin də yük  sək qiy  mət  lən  dir  di  yi  niz ad -
dım  lar he  sab edi  rəm ki, bi  zə in  ki  şaf et  miş döv  lət  lə  rə məx  sus 
sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sın  da yar  dım edə  cək.

Prezident İl  ham Əli  yev
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islahatları, məhkəmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.
Məhkəmələrinfəaliyyətihaqqında
informasiya əldə edilməsi, habelə
məhkəmələrin hakimiyyətin bir
qolukimicəmiyyətüçündahaaçıq
olmasıməsələləridaimgündəmdə
olub.
Bu sahədə problemlər dəmöv

cuddur. Onların bir çoxu məhkə
mənin fəaliyyətinin spesifikliyi ilə
bağlıdır. Məhkəmə orqanlarının
fəaliyyəti,məhkəməprosesi,onun
haqqındainformasiyaəldəedilmə
si cəmiyyət üçün nə qədər vacib
dirsə, bu informasiyanın obyektiv
olmasıdabiroqədərəhəmiyyətli
dir.

- Azər  bay  can  da hü  qu  qi döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu priori  tet is  ti  qa -
mət  dir. Son vaxt  lar döv  lət qu -
ru  cu  lu  ğu sa  hə  sin  də sis  tem  li 
də  yi  şik  lik  lə  rin, st  ruk  tur is  la -
hat  la  rın əsas ten  den  si  ya  sı nə -
dən iba  rət  dir?
Azərbaycandövlətiözününin

kişaf strategiyasında hüquqi döv
lət quruculuğuna xüsusi
önəm verir. Müstəqillik
əldə etdikdən sonra bu
istiqamətdə atılan ad
dımlar, əldə olunan
uğurlardövlətinbusa
həyə həssaslıqla ya
naşmasının göstərici
sidir.
Müasir dövrdə

demokratik dövlət
quruculuğununin
kişafı dünya hü
quqməkanınain
teqrasiya
dan,mütə
rəqqi və
çevik hüquqi
me xa n izml ə r in
yaradılmasıvə tətbiqindənbilava
sitə asılıdır. Müstəqillik illərin
də ölkəmizin hüquq sistemi
demokratik prinsiplər əsasın

da tamamilə yenidən quruldu.
Azərbaycan Respublikasının yeni
Konstitusiyasının qəbul edilməsi
iləmütərəqqiməhkəməhüquq is
lahatlarınınəsasıqoyuldu.Ardıcıl
şəkildə həyata keçirilən islahatlar
başlıcaolaraqbirməqsədə insan
və vətəndaşların hüquq və azad
lıqlarının etibarlı qorunmasına,
ədalətmühakiməsinin təmin edil
məsinəvətəkmilləşdirilməsinəyö
nəlib. Eyni zamanda, istər dünya
təcrübəsindətətbiqolunanhüquqi
novasiyalar, istərsə də cəmiyyəti
mizindinamikinkişafıvəölkəhə
yatındakımühümyeniliklərhüquq
sistemində də əsaslı dəyişikliklə
rin, yeniləşmələrin həyata keçiril
məsinitələbedir.
Azərbaycandemokratik,hüquqi

dövlətquruculuğuyolundaböyük
nailiyyətlər qazanan, miqyaslı
məhkəməhüquq islahatlarını hə
yata keçirən, vətəndaş cəmiyyəti
nintələblərinəcavabverənhüquqi

təsisatları formalaşdırıb. Hüquqi
dövlətinəsaslarınınyaradılmasıvə
vətəndaş cəmiyyətinin qurulması
prioritetməsələkimibəyanedilib.
Ümummilli liderHeydərƏliyevin
qeydetdiyikimi,milliqanunveri
ciliksistemibeynəlxalqhüquqnor
malarına əsaslanır: “Ölkəmizdə
qəbuledilənqanunlarAvropaŞu
rasıekspertlərininbilavasitəiştira
kı iləhazırlanır.Hüquqislahatları
nəticəsindəhərbirinsanşəxsiyyət
azadlığı və toxunulmazlığına, ba
rəsindəqaldırılanişinmüstəqilvə
qərəzsizməhkəmətərəfindənəda
lətləvəaçıqşəkildəaraşdırılması
na, hüquq müdafiəsinə təminat
alıb”.
PrezidentİlhamƏliyevinuğurla

davam etdirdiyi məhkəməhüquq
islahatlarının mahiyyətini vətən
daşlarınqanunimaraqvəmənafe
yinin ədalət mühakiməsi yolu ilə
qorunması mexanizmlərinin tək
milləşdirilməsitəşkiledir.Bubarə
də dövlət başçısı qeyd edir: “Son
illərərzindəAzərbaycandaməhkə
məhüquq sistemində aparılan
köklüislahatlarözbəhrəsiniverir.
Qanununaliliyinintəminedilməsi
hər bir cəmiyyətin inkişafı üçün
çox mühüm məsələdir. Ölkənin

gücütəkcəiqtisadiartımlade
yil,həmdəinsanlarınölkə
dəazadşəkildəyaşamasın
dan, demokratiyanın inki
şafındanasılıdır.Azərbay
can dünya birliyinə in
teqrasiya yolunu seçib,
müasirləşirvəzəngin
ləşir.Siyasiislahatlar,
məhkəməhüquq
sistemindəislahat
lar paralel şəkil
də aparılır və
aparılmalıdır”.

- Əli müəl  lim, 
ic  ti  mai asa  yi  şin qo -

run  ma  sı  na və  tən  daş  la  rın 
cəlb edil  mə  si ilə 

bağ  lı Pre  zi  den -

HÜQUQ

“ictimai şüurda dəyişiklik olacaq”
- Son vaxt  lar məh  kə  mə fəaliy -

yə  tin  də şəf  faf  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı 
va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri ki  mi 
gün  dəm  də  dir. Ümu  miy  yət  lə, 
ha  zır  da məh  kə  mə-hü  quq sis -
te  mi  nin qar  şı  sın  da han  sı 
prob  lem  lər da  ya  nıb?
 Azərbaycanda hüquqi dövlət

quruculuğunun əsas dayaqların
dan biri şəffaf məhkəmə sistemi
sayılır.Hərbirdemokratikdövlət
də insan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsində məhkəmələr müs

təsnaroloynayırlar.Azadvəşəffaf
məhkəməsistemihərbirdövlətdə
demokratik islahatların, hüquqi
dövlətquruculuğununölçümeyarı
hesab edilir.Azərbaycanda da bu
istiqamətdəçoxmühümişlərhəya
takeçirilir.
Son illərdə Azərbaycan Prezi

denticənabİlhamƏliyevinrəhbər
liyi ilə ədalət mühakiməsinin sə
mərəliliyinin artırılması istiqamə
tində aparılan islahatlarnəticəsin
dəməhkəməsistemidahada tək

milləşib, yeni məhkəmələr təsis
olunub,hakimlərinənşəffafseçim
qaydası müəyyən edilib, poten
sialın və infrastrukturun müasir
ləşdirilməsi üzrə xeyli işlər görü
lüb.Hazırdadövlət büdcəsi hesa
bınarespublikanınmüxtəlifbölgə
lərində yeni müasir məhkəmə bi
naları inşa olunur. Ümumiyyətlə,
son illərdə ölkədə ədalətmühaki
məsinin səmərəsinin artırılmasına
xüsusidiqqətyetirilir.
Sondövrlərdəməhkəməhüquq

əli Hüseynli:

AzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevçağ
daşdünyanınyeniçağırışla
rınauyğunolaraqölkədəge
nişislahatlaraparır.Xüsusən
dədövlətquruculuğusahə
sindədahamütəşəkkilida
rəetməformasınınyaradıl
masınıhədəfləyənsistemli
dəyişikliklərvəstrukturisla
hatlarıcəmiyyətvədövlət
həyatındamühümyeniliklər
vədedir.Buyeniliklərləbağlı
suallarımızıMilliMəclisin
Hüquqsiyasətivədövlətqu
ruculuğukomitəsininsədri
ƏliHüseynlicavablandırır.
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davam etdirdiyi məhkəməhüquq
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- Əli müəl  lim, 
ic  ti  mai asa  yi  şin qo -

run  ma  sı  na və  tən  daş  la  rın 
cəlb edil  mə  si ilə 

bağ  lı Pre  zi  den -

HÜQUQ

“ictimai şüurda dəyişiklik olacaq”
- Son vaxt  lar məh  kə  mə fəaliy -
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denticənabİlhamƏliyevinrəhbər
liyi ilə ədalət mühakiməsinin sə
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naları inşa olunur. Ümumiyyətlə,
son illərdə ölkədə ədalətmühaki
məsinin səmərəsinin artırılmasına
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Sondövrlərdəməhkəməhüquq

əli Hüseynli:

AzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevçağ
daşdünyanınyeniçağırışla
rınauyğunolaraqölkədəge
nişislahatlaraparır.Xüsusən
dədövlətquruculuğusahə
sindədahamütəşəkkilida
rəetməformasınınyaradıl
masınıhədəfləyənsistemli
dəyişikliklərvəstrukturisla
hatlarıcəmiyyətvədövlət
həyatındamühümyeniliklər
vədedir.Buyeniliklərləbağlı
suallarımızıMilliMəclisin
Hüquqsiyasətivədövlətqu
ruculuğukomitəsininsədri
ƏliHüseynlicavablandırır.
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- Əli müəl  lim, İn  san Hü  quq  la  rı 
üz  rə Bir  gə Qru  pun üz  vü  sü -
nüz. Qrup döv  lət  lə cə  miy  yət 
ara  sın  da əla  qə  nin in  ki  şaf et -
di  ril  mə  sin  də nə də  rə  cə  də sə -
mə  rə  li  dir və öz fəaliy  yə  tin  də 
cə  miy  yət  də  ki han  sı prob  lem -
lər  lə da  ha çox rast  la  şır?
Mən onu işçi qrup yox, daha

çoxəməkdaşlıqqrupuadlandırar
dım.Bununməqsədihansısadöv
lət orqanının işini əvəz etməkde
yil, çünki insan haqlarının qorun
ması dövlətin ali məqsədidir, bu

nunla bağlı xüsusi qurumlar var,
ombudsman var, məhkəmələr in
san hüquqlarının pozulması ilə
bağlı işlərəbaxırlar.Buradabizim
məqsədimizAzərbaycanda vətən
daşcəmiyyətinəəhəmiyyətvermə
yimizdir,qeyrihökuməttəşkilatla
rınınrolunuqeydetməkdirvəha

kimiyyətnümayəndələri iləqeyri
hökumət təşkilatları arasında tə
masındahasıxolmasıdır.Yənibu,
daha sıx təmasmexanizmidir.Biz
birkatiblikyaratmışıq,mənözüm
də orada millət vəkili qismində
yox, Azərbaycan Hüquqşünaslar
Konfederasiyasınınsədrikimitəm
sil olunuram. Katibliyin rəhbəri
vətəndaş cəmiyyətinin nümayən
dəsidir. Beləliklə, insan hüquqları
iləbağlımeydanaçıxan,müzakirə
olunabilən,yəni istənilənbirmə
sələhakimiyyətnümayəndələrinin
diqqətinə operativ şəkildə çatdırı

lacaq.Buqrupunəhəmiyyətibun
danibarətdirvəfəaliyyətsahəsidə
kifayətqədərgenişdir.
NəAvropaŞurasının,nədədi

gər beynəlxalq təşkilatların qeyd
lərinə,tənqidlərinəəhəmiyyətver
mək lazımdır. Azərbaycanın və
təndaşcəmiyyətindəkifayətqədər

sağlamdüşüncəliinsanlarvar,on
lar bəzən hakimiyyəti də, həyata
keçirilən işləri də tənqid edirlər,
amma Azərbaycanın dövlətçiliyi
məsələsində, milli təhlükəsizlik
məsələsindəonlarınçoxciddimöv
qelərivar.Vəbizqəraragəldikki,
bütün bunlara baxmayaraq, geniş
spektrdə vətəndaş cəmiyyəti ilə
əməkdaşlıq etməliyik və bunun
faydası ancaq Azərbaycan cəmiy
yəti,Azərbaycandövləti,Azərbay
can vətəndaşları üçündür. Yəni
beynəlxalqtəşkilatlarınhansısabir
rəyi, fikri ikinci dərəcəlidir. Ən

başlıcası odur ki, əgər hansısa cə
miyyətdə bir fikir varsa, vətəndaş
cəmiyyəti, qeyrihökumət təşkilatı
bir problemi qaldırırsa, ona çevik
reaksiyaverməkmümkünolsun.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
“MilliMəclis”jurnalı

HÜQUQ

tin fər  ma  nı cə  miy  yət  də nə ki -
mi də  yi  şik  lik  lə  rə sə  bəb ola -
caq?
 Cənab Prezidentin imzaladığı

bu fərmançoxəhəmiyyətli bir sə
nəddir.Ümumiyyətlə,vətəndaşla
rın ictimai asayişin qorunmasına
cəlbedilməsiçoxaktualməsələdir.
Belə təcrübə bütün inkişaf etmiş
ölkələrdə də mövcuddur. Bu hü
quqipraktikaəksərQərbvəpost
sovet ölkələrində tətbiq olunmaq
dadavamedir.
Hələ2009cuildə“İctimaiasayi

şin və təhlükəsizliyin təmin olun
masıhaqqında”qanunlayihəsidə
mövcud idi. O zaman buməsələ
nin həmin qanun layihəsi ilə tən
zimlənməsinəzərdətutulurdu.Bu
barədə, təbiiki,daxili işlərorqan
larınında rəyvə təklifləri var idi.
Belə birməsələnin, əlbəttə ki, qa
nunla yox, məhz ölkə Prezidenti

nin fərmanı ilə tənzimlənməsida
xiliişlərorqanlarınınqəbuledəcəyi
əmr və normativ hüquqi aktlarla
tənzimlənməsindəndahadüzgün
dür.Çünkidahasonra,əgərlazım
gələrsə,buqaydalarabirsıradəyi
şiklikləridə rahatvə çevikhəyata
keçirməkmümkünolacaq.
Əslində cənab Prezidentin bu

fərmanıiləfizikicəhətdənsağlam,
məhkumluğuolmayangənclərva
kantyerlərəmüvafiqişlədətəmin
olunacaqlar. Bu baxımdan icti
maiyyətə, dövlətə xidmət etmək
istəyən gənclərin, təcrübəli insan
ların işlə təmin edilməsi çox əhə
miyyətlidir. Əsasən də o kəslərin
ki,onlarındaxilindədövlətə,vətə
nə, dövlətçiliyə, insanlara xidmət
etmək xisləti var. Necə deyərlər,
küçədə,ictimaiyerdəhansısaxoşa
gəlməz,neqativ,hüquqaziddəməl
başverirsə,bununqarşısınınalın

masıiləbağlıvətəndaşdaöztöhfə
sini verməlidir. Bu baxımdan he
sabedirəmki,busisteminyaradıl
ması yalnız fərmanda göstərilən
ictimai asayişin qorunmasına cəlb
ediləcək vətəndaşların yox, ümu
milikdədigərvətəndaşlarındaicti
maiasayişinqorunmasındakönül
lülükyaradacaq,yəniictimaişüur
dadəyişiklikolacaq.Bizartıqgörə
cəyik ki, cəmiyyətdə və ictimai
yerlərdəbaşverənxoşagəlməz,ne
qativ hadisələr azalacaq. Yəni biz
hansısaavtobussürücüsününnəq
liyyatvasitəsinikobudşəkildəida
rəetməsindəntutmuşhərhansıbir
ictimaiyerdə, restorandabirnəfə
rindigərlərinəqarşıqeyrietikhə
rəkətinəqədərictimaiqınağıgörə
cəyik. Bir xoşagəlməz hadisə baş
verəndədanışmaq,deyinməkyox,
olayınqarşısınınalınmasıhərəkəti
müşahidəolunacaq.
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bəttə ki, Ermənistan bunu həzm
edəbilməyəcək.
Biz bu dördgünlükmüharibədə

Sarkisyanın təkidlə atəşkəs yalva
rışlarının, “güclü” Ermənistan or
dusununzəifliyinin,ermənimifinin
darmadağın olmasının şahidiyik.
İllərdirki,bumünaqişədəbirtərəfli
mövqenümayişetdirən,başverən
hadisələrə laqeyd yanaşan dünya
dövlətlərinin,beynəlxalqtəşkilatla
rın,MinskQrupununhəmsədrləri
nin susmuş vicdanları oyandı.Or
dumuzdakı ruh yüksəkliyi, Azər
baycanxalqınınAliBaşKomanda
nın və ordumuzun ətrafında sıx
birləşməsi,gənclərinvətənpərvərli
yivəhəranmüqəddəssavaşahazır
olmasıbirdahasübutetdiki,Azər
baycan xalqı, Azərbaycan dövləti
öz torpaqlarını işğalçılardan azad
etmək gücündə və qüdrətindədir.
Həttagənclərimizinaksiyalarkeçi
rərək “əməliyyatlar niyə dayandı
rıldı,bizdöyüşləridavametdirmək,
torpaqlarımızıazadetməkistəyirik,
biz Ali Baş Komandanın əmrini

gözləyirik” kimi şüarlar səsləndir
məsinigördük.Vətənpərvərlikhiss
ləriiləalışıbyananbeləgənclərimiz
barədəyalnızqürurduydum,deyə
bilərəm.

- Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə 
bağ  lı Azər  bay  ca  nın haqq sə  si 
bey  nəl  xalq aləm  də il  dən-ilə 
da  ha da möh  kəm  lə  nir. Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  nın ta  nın  ma  sı, Er -
mə  nis  ta  nın Azər  bay  can tor -
paq  la  rı  nı iş  ğa  lı  nın ya  rat  dı  ğı 
fə  sad  la  ra dair bey  nəl  xalq təş -
ki  lat  lar  da qət  na  mə  lə  rin qə  bu-
 lu bi  zə bey  nəl  xalq hü  quq  da 
han  sı üs  tün  lük  lər vəd edir?
 Ölkə başçısının müdrikcəsinə

apardığıməntiqlivədüzgünsiya
səti nəticəsində biz Azərbaycanın
haqlı olduğunu dünyaya çatdıra
bildik, Dağlıq Qarabağla bağlı
mövqeyimizin ədalətli olduğunu
dünyayasübutetdik.
Aprelin 1dən 2nə keçən gecə

Ermənistanın törətdiyi təxribat

dünyamediasının diqqətindən ya
yınmadı.Beləki,onlarAzərbaycan
ərazilərinin işğalınadair reallıqları
əks etdirən xəbərlər yaydılar. Qo
şunlarıntəmasxəttindəbaşvermiş
sonhadisələr,cəbhəxəttindəyara
nangərginlikbarədəsonməlumat
lar Britaniyanın “BiBiSi”, “İnde
pendent”kiminüfuzluKİVlərində,
həmçinin ABŞın “Assoşeyted
Press”, “Vaşinqton Tayms”, “Nyu
YorkTayms”,Almaniyanın“Döyçe
Vele” kimi məşhur informasiya
mənbələrində və həmçinin bir çox
ölkələrəməxsussaytlardaişıqlandı
rıldı.“AssoşeytedPress”beynəlxalq
informasiyaagentliyicəbhədəkison
vəziyyətlə bağlı yaydığı xəbərdə
“Dağlıq Qarabağ separatçı re
gionu”,“ErmənistanordusuDağlıq
Qarabağı və ətraf rayonları işğal
edib”kimişərhləryeraldı.Həmçi
ninFransanın“Frans24”telekanalı
DağlıqQarabağmünaqişəsinəhəsr
olunmuşreportajyayımladı.Repor
tajdaDağlıqQarabağınAzərbayca
nın tarixi ərazisi olduğu, onunEr

GÜNDƏM

“Dövlətsahibkarlara
köməküçünbütün
bürokratikəngəlləri
aradanqaldırır”

- Ha  zır  da ən çox mü  za  ki  rə olu -
nan möv  zu atəş  kə  si po  zan Er -
mə  nis  ta  nın təx  ri  bat  la  rı  na 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə -
ri  nin qə  ti və sərt ca  vab ver  mə-
 si və bu mə  sə  lə  yə bey  nəl  xalq 
aləm  də gös  tə  ri  lən mü  na  si  bət -
dir. Ha  di  sə  lər  dən il  kin çı  xa  rı -
la  caq nə  ti  cə  lər han  sı  lar  dır?
Aprelin1dən2nəkeçəngecə

ermənilərintörətdiyinövbətitəxri
batın qarşısı Azərbaycan ordusu
tərəfindənqətiyyətləalındı.Bu,bir
dahagöstərdiki,Azərbaycanınki
fayət qədər güclü ordusu, hər bir
təxribatın qarşısını ala biləcək cə
sur əsgər və zabitləri var. Həmin
gün ErmənistanınAzərbaycan or
dusununmövqelərini, ətraf kənd

ləri, qaçqın düşərgələrini intensiv
atəşətutmasınacavabolaraqsilah
lı qüvvələrimiz hücuma keçdi və
vacib,stratejiəhəmiyyətkəsbedən
yüksəkliklərə nəzarəti ələ aldılar.
Hər kəs Azərbaycan ordusunun
gücüqarşısındaErmənistanınaciz
qalmasıfaktınınşahidioldu.
Beləhesabedirəmki,cəbhəböl

gəsindəbaşvermişbutəxribatEr
mənistanrəhbərliyininməhzAzər
baycanın diplomatik uğurlarını
həzm edə bilməməsi və Sarkisya
nınçətinvəziyyətədüşməsiiləəla
qədardır.
Ermənistan rəhbərliyi çıxılmaz

vəziyyətədüşdüyünüanlayır,cəbhə
xəttindənövbətitəxribattörətməklə
vədurumugərginləşdirməkləAzər

baycanın diplomatik uğurlarını və
beynəlxalq aləmin münaqişənin
ədalətlihəlliiləbağlıqətimövqeyini
neytrallaşdırmağaçalışır.
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda
IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitin
dəiştirakıçərçivəsindəABŞrəhbər
liyi ilə, o cümlədən dövlət katibi
ConKerriilə,vitseprezidentCozef
Baydenlə ErmənistanAzərbaycan,
DağlıqQarabağmünaqişəsininhəl
linədairdanışıqlarapardı.ABŞqəti
şəkildə münaqişənin tezliklə həlli
nə tərəfdar olduğunu bəyan etdi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanıdığınavəhəmçininAzərbayca
nın haqlı mövqeyinə dəstək oldu
ğuna dair fikirlər səsləndirdi. Əl

Çingiz Qənizadə:

Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
Çin  giz Qə  ni  za  də ilə mü  sa  hi  bə
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bəttə ki, Ermənistan bunu həzm
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haqq səsi,Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyü, Dağlıq Qarabağın Azər
baycanıntarixiərazisiolmasıdün
yanınbirçoxdövlətləritərəfindən
ildənilədaha çox tanınır.Heydər
Əliyev Fondunun vitseprezidenti
LeylaxanımƏliyevanınXocalısoy
qırımının dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində apardı
ğıgeniştəbliğat,xüsusəndə“Xo
calıya ədalət!” kampaniyası sayə
sindəXocalıfaciəsiniinsanlığaqar
şı törədilmiş kütləvi cinayət kimi
tanımağaçağıranƏbuDabiBəyan
naməsivədigərbeynəlxalqhüquqi
sənədlərqəbuledilib.

- Azər  bay  can cə  miy  yə  ti və döv-
 lət  çi  li  yin  də əsas  lı də  yi  şik  lik -
lər mü  şa  hi  də olun  maq  da  dır. 
Xü  su  sən də apel  ya  si  ya şu  ra  la -
rı ki  mi da  vam  lı tə  rəq  qi  ni hə -
də  fə alan çe  vik hü  qu  qi me  xa -
nizm  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı han  sı 
mü  tə  rəq  qi də  yi  şik  lik  lə  rə gə  ti-
 rib çı  xa  ra  caq?
KeçmişMilliTəhlükəsizlikNa

zirliyinin məsul şəxslərinin vəzifə
dən suiistifadə halları, törətdikləri
qanunsuz əməllərinə görə işdən
azad edilərək həbs olunmaları bir
daha onu göstərdi ki, cənab Prezi
dent hər şeyi görür və bilir. Ölkə
rəhbərihərbirçıxışındaməmurlara
səslənir, onlardan yol verdikləri
nöqsanları aradanqaldırmağı tələb
edir.Dövlətçiliyinvəxalqınmaraq
larınınhərşeydənüstünolduğunu
bildirir.Təbiiolaraqcəmiyyətbunu
dəyərləndirirvəxalqındövlətbaşçı
sınaolansevgisibirəminartır.
Onu da deyim ki, Azərbaycan

Prezidentinin2016cıil3fevraltarix
li fərmanı iləAzərbaycanRespubli
kasının mərkəzi və yerli icra haki
miyyətiorqanlarındaapelyasiyaşu
ralarınınvəAzərbaycanRespublika
sınınPrezidentiyanındaApelyasiya
Şurasınınyaradılmasıdaməhzxal
qınmaraqlarınaxidmətedir.
Beləki,respublikadailkdəfəya

radılanApelyasiyaŞurasıölkəbaş

çısınınyeniiqtisadişəraitdəhəyata
keçirdiyiinkişafstrategiyasınauy
ğunolaraqsahibkarlığınstimullaş
dırılması, təşviqi, iş adamlarının
hüquqlarının etibarlı müdafiəsi,
sahibkarlıqfəaliyyətigöstərənfizi
kivəhüquqişəxslərinmüraciətlə
rinəbaxılması,mərkəzivəyerliic
rahakimiyyətiorqanlarınınqərar
larından,hərəkətvəyahərəkətsiz
liyindənyuxarıorqanaşikayətve
rilməsimexanizminin təkmilləşdi
rilməsiməqsədiləyaradılıb.
Şurasahibkarlıqsahəsindəfəaliy

yət göstərən fiziki və hüquqi şəxs
lərlə dövlət qurumları, daha dəqiq
desək,sahibkarlarlamərkəzivəyer
liicrahakimiyyətiorqanlarıarasın
dayaranmışmübahisələrinsəlahiy
yətləri çərçivəsində tam, hərtərəfli
vəobyektivaraşdırılmasını,qanuni
vəədalətliqərarlarınqəbulolunma
sını təmin edəcəkdir. Bu isə özəl
sektordaçalışanişadamlarınınhü
quqlarının müdafiəsinə, geniş mə
nadaölkədəsahibkarlığıninkişafına
əlavətəminatdeməkdir.
Gördüyümüz kimi, dövlət sa

hibkarlaraköməküçünbütünbü
rokratik əngəlləri aradan qaldırır.
Cənab Prezidentin imzaladığı bu
fərmandünyanıbürümüşmövcud
iqtisadi böhran şəraitində respub

likamızda sahibkarlığın inkişafın
da,yenimüəssisələrinvəişyerləri
nin açılmasında son dərəcə mü
hüməhəmiyyətkəsbedir.

- Bu ya  xın  lar  da Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin növ  bə  ti əfv qə -
ra  rı ne  çə-ne  çə ailə  ni se  vin  dir -
di. Əfv ve  ril  mə  miş  dən qa  baq 
da, son  ra da müx  tə  lif mü  za  ki -
rə  lər apa  rıl  dı. Bu ba  rə  də nə 
de  yər  di  niz?
Ölkəbaşçısınınimzaladığıəfv

sərəncamlarıiləməhbushəyatıya
şamışinsanlaracəmiyyətəyenidən
inteqrasiyaetməkimkanıyaradılır.
Ümumilikdə Azərbaycanda 1994
cü ildən indiyə kimi 50dən artıq
əfv imzalanıb. Bu, cəmiyyətdaxili
münasibətlərbaxımındançoxəhə
miyyətlidir. Cənab Prezident İl
ham Əliyev tərəfindən imzalanan
hərbirəfvsərəncamıböyükhuma
nizm nümunəsidir. Çünki ölkə
başçısının imzaladığı hər bir əfv
sərəncamı ilə təkcə əfv edilmiş
məhkumlardeyil, ümumilikdə on
minlərləinsanməhkumlarvəon
ların ailələri, yaxınları, doğmaları
sevinchissləriyaşayırlar.

Ülviyyə Abdullayeva
“MilliMəclis“jurnalının 

başredaktoru

GÜNDƏM

mənistan tərəfindən işğal edildiyi
xüsusivurğulandı.
Sonhadisələrləbağlıbirçoxdün

yadövlətlərinindəstəyinibildirmək
istəyirəm. Qardaş Türkiyənin hə
mişəkikimiyenədəAzərbaycanın
yanında olduğunu, Ukrayna XİN
inAzərbaycanınsuverenliyivəəra
zi bütövlüyünə dəstək bəyanatını,
Rusiya Prezidentinin səlahiyyətli
nümayəndəsi, RFnin İctimai Pala
tasının üzvü Sergey Markovun
Azərbaycanın Qarabağ münaqişə
sindəmövqeyininməntiqlivəəda
lətli olduğunu bəyan etmələrini,
həmçinin Pakistan, Gürcüstan, Be
larusvəs.kimidövlətlərindəstəyi
niqeydetməkistəyirəm.
Bir faktı da xüsusi qeyd etmək

istəyirəm.Beləki,dahaəvvəlAzər
baycanın işğal edilmiş ərazisində
yaradılmışseparatçırejimintanın
masına çağıranHR 1580 qətnamə
layihəsininmüəllifləriqismindəiş
tiraketmişABŞınCorciyaştatının
NümayəndələrPalatasınınüzvləri
PetQardnervəDemetriusDuqlas
buməsələüzrəAzərbaycanınABŞ
dakı səfirliyinin etirazına cavab

olaraq ölkəmizin ABŞdakı səfiri
ElinSüleymanovaməktubünvan
layıb.Corciyaştatınınqanunverici
ləri bu məktubda Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsiiləbağlıtəqdimedilənin
formasiyayagörəAzərbaycantərə
finəminnətdarlıqediblərvəbildi
riblərki,məsələnidahadəqiqnə
zərdənkeçirdikdən,eləcədəABŞ

Azərbaycanarasındastratejitərəf
daşlıqbarədəəlaqələrimizinmöh
kəmlənməsindən sonra HR 1580
qətnaməlayihəsinədəstəklərindən
imtinaqərarınagəliblər.P.Qardner
vəD.DuqlashəmçininAzərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəklə
dikləriniqeydediblər.
Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ

münaqişəsiiləbağlıAzərbaycanın
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tanımağaçağıranƏbuDabiBəyan
naməsivədigərbeynəlxalqhüquqi
sənədlərqəbuledilib.

- Azər  bay  can cə  miy  yə  ti və döv-
 lət  çi  li  yin  də əsas  lı də  yi  şik  lik -
lər mü  şa  hi  də olun  maq  da  dır. 
Xü  su  sən də apel  ya  si  ya şu  ra  la -
rı ki  mi da  vam  lı tə  rəq  qi  ni hə -
də  fə alan çe  vik hü  qu  qi me  xa -
nizm  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı han  sı 
mü  tə  rəq  qi də  yi  şik  lik  lə  rə gə  ti-
 rib çı  xa  ra  caq?
KeçmişMilliTəhlükəsizlikNa

zirliyinin məsul şəxslərinin vəzifə
dən suiistifadə halları, törətdikləri
qanunsuz əməllərinə görə işdən
azad edilərək həbs olunmaları bir
daha onu göstərdi ki, cənab Prezi
dent hər şeyi görür və bilir. Ölkə
rəhbərihərbirçıxışındaməmurlara
səslənir, onlardan yol verdikləri
nöqsanları aradanqaldırmağı tələb
edir.Dövlətçiliyinvəxalqınmaraq
larınınhərşeydənüstünolduğunu
bildirir.Təbiiolaraqcəmiyyətbunu
dəyərləndirirvəxalqındövlətbaşçı
sınaolansevgisibirəminartır.
Onu da deyim ki, Azərbaycan

Prezidentinin2016cıil3fevraltarix
li fərmanı iləAzərbaycanRespubli
kasının mərkəzi və yerli icra haki
miyyətiorqanlarındaapelyasiyaşu
ralarınınvəAzərbaycanRespublika
sınınPrezidentiyanındaApelyasiya
Şurasınınyaradılmasıdaməhzxal
qınmaraqlarınaxidmətedir.
Beləki,respublikadailkdəfəya

radılanApelyasiyaŞurasıölkəbaş

çısınınyeniiqtisadişəraitdəhəyata
keçirdiyiinkişafstrategiyasınauy
ğunolaraqsahibkarlığınstimullaş
dırılması, təşviqi, iş adamlarının
hüquqlarının etibarlı müdafiəsi,
sahibkarlıqfəaliyyətigöstərənfizi
kivəhüquqişəxslərinmüraciətlə
rinəbaxılması,mərkəzivəyerliic
rahakimiyyətiorqanlarınınqərar
larından,hərəkətvəyahərəkətsiz
liyindənyuxarıorqanaşikayətve
rilməsimexanizminin təkmilləşdi
rilməsiməqsədiləyaradılıb.
Şurasahibkarlıqsahəsindəfəaliy

yət göstərən fiziki və hüquqi şəxs
lərlə dövlət qurumları, daha dəqiq
desək,sahibkarlarlamərkəzivəyer
liicrahakimiyyətiorqanlarıarasın
dayaranmışmübahisələrinsəlahiy
yətləri çərçivəsində tam, hərtərəfli
vəobyektivaraşdırılmasını,qanuni
vəədalətliqərarlarınqəbulolunma
sını təmin edəcəkdir. Bu isə özəl
sektordaçalışanişadamlarınınhü
quqlarının müdafiəsinə, geniş mə
nadaölkədəsahibkarlığıninkişafına
əlavətəminatdeməkdir.
Gördüyümüz kimi, dövlət sa

hibkarlaraköməküçünbütünbü
rokratik əngəlləri aradan qaldırır.
Cənab Prezidentin imzaladığı bu
fərmandünyanıbürümüşmövcud
iqtisadi böhran şəraitində respub

likamızda sahibkarlığın inkişafın
da,yenimüəssisələrinvəişyerləri
nin açılmasında son dərəcə mü
hüməhəmiyyətkəsbedir.

- Bu ya  xın  lar  da Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin növ  bə  ti əfv qə -
ra  rı ne  çə-ne  çə ailə  ni se  vin  dir -
di. Əfv ve  ril  mə  miş  dən qa  baq 
da, son  ra da müx  tə  lif mü  za  ki -
rə  lər apa  rıl  dı. Bu ba  rə  də nə 
de  yər  di  niz?
Ölkəbaşçısınınimzaladığıəfv

sərəncamlarıiləməhbushəyatıya
şamışinsanlaracəmiyyətəyenidən
inteqrasiyaetməkimkanıyaradılır.
Ümumilikdə Azərbaycanda 1994
cü ildən indiyə kimi 50dən artıq
əfv imzalanıb. Bu, cəmiyyətdaxili
münasibətlərbaxımındançoxəhə
miyyətlidir. Cənab Prezident İl
ham Əliyev tərəfindən imzalanan
hərbirəfvsərəncamıböyükhuma
nizm nümunəsidir. Çünki ölkə
başçısının imzaladığı hər bir əfv
sərəncamı ilə təkcə əfv edilmiş
məhkumlardeyil, ümumilikdə on
minlərləinsanməhkumlarvəon
ların ailələri, yaxınları, doğmaları
sevinchissləriyaşayırlar.

Ülviyyə Abdullayeva
“MilliMəclis“jurnalının 

başredaktoru

GÜNDƏM

mənistan tərəfindən işğal edildiyi
xüsusivurğulandı.
Sonhadisələrləbağlıbirçoxdün

yadövlətlərinindəstəyinibildirmək
istəyirəm. Qardaş Türkiyənin hə
mişəkikimiyenədəAzərbaycanın
yanında olduğunu, Ukrayna XİN
inAzərbaycanınsuverenliyivəəra
zi bütövlüyünə dəstək bəyanatını,
Rusiya Prezidentinin səlahiyyətli
nümayəndəsi, RFnin İctimai Pala
tasının üzvü Sergey Markovun
Azərbaycanın Qarabağ münaqişə
sindəmövqeyininməntiqlivəəda
lətli olduğunu bəyan etmələrini,
həmçinin Pakistan, Gürcüstan, Be
larusvəs.kimidövlətlərindəstəyi
niqeydetməkistəyirəm.
Bir faktı da xüsusi qeyd etmək

istəyirəm.Beləki,dahaəvvəlAzər
baycanın işğal edilmiş ərazisində
yaradılmışseparatçırejimintanın
masına çağıranHR 1580 qətnamə
layihəsininmüəllifləriqismindəiş
tiraketmişABŞınCorciyaştatının
NümayəndələrPalatasınınüzvləri
PetQardnervəDemetriusDuqlas
buməsələüzrəAzərbaycanınABŞ
dakı səfirliyinin etirazına cavab

olaraq ölkəmizin ABŞdakı səfiri
ElinSüleymanovaməktubünvan
layıb.Corciyaştatınınqanunverici
ləri bu məktubda Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsiiləbağlıtəqdimedilənin
formasiyayagörəAzərbaycantərə
finəminnətdarlıqediblərvəbildi
riblərki,məsələnidahadəqiqnə
zərdənkeçirdikdən,eləcədəABŞ

Azərbaycanarasındastratejitərəf
daşlıqbarədəəlaqələrimizinmöh
kəmlənməsindən sonra HR 1580
qətnaməlayihəsinədəstəklərindən
imtinaqərarınagəliblər.P.Qardner
vəD.DuqlashəmçininAzərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəklə
dikləriniqeydediblər.
Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ

münaqişəsiiləbağlıAzərbaycanın
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Anlaşma Memorandumu” və o
cümlədən ikiölkəarasındaəmək
daşlığadair10 sənəd imzalanmış,
siyasi və praqmatik əməkdaşlığın
dərinləşməsihaqqındabirsıramü

hümortaq fikirlərə nail olunmuş
dur.ÇXRvəAzərbaycanarasında
strateji dialoqun möhkəmlənməsi
vəpraqmatik əməkdaşlığındərin
ləşməsi yeni tarixi imkanların ya

ranmasıüçünəlverişlibirməqam
dır.
Mən Çin tərəfindən rəsmi şəxs

kimibumühümsəfərintamprose
sinin, eyni zamanda, iki ölkə ara
sında münasibətlərin inkişaf po
tensialının və böyükhərəkətverici
qüvvələrin artıq formalaşmasının
şahidi oldum. Hesab edirəm ki,
qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu
tərəflər arasında qarşılıqlıfaydalı
əməkdaşlıq ÇinAzərbaycan dost
luq münasibətlərini və birbirinə
olansiyasiinamıdahadagenişlən
dirəcəkdir.

- Azər  bay  can da qə  dim İpək 
Yo  lu üzə  rin  də yer  lə  şir. Öl  kə -
miz  dən ke  çən bu ti  ca  rət marş-
 ru  tu  nun Çin üçün sə  mə  rə  si 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
2013cüildəÇinPrezidenticə

nabSiCinpintərəfindənirəlisürü
lən “Bir kəmər, bir yol” adlanan
strateji konsepsiya ÇinAzərbay
canmünasibətlərinin daha da də

SƏFİR

Xun tsyuin: 
“Par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  ba  di  lə və əmək  daş  lıq Çin və 
Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin mü  hüm tər  kib his  sə  si  dir”

- Cə  nab sə  fir, Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin ke  çən ilin so  nun  da 
Çin Xalq Res  pub  li  ka  sı  na döv-
 lət sə  fə  ri baş tut  muş və ora  da 
çox  say  lı sə  nəd  lər im  za  lan  mış-
 dır. Bu sə  fə  rin nə  ti  cə  lə  ri  ni ne -
cə qiy  mət  lən  di  rir  siniz?
2015ciilindekabrayındaÇXR

PrezidenticənabSiCinpinindəvə
ti ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Çinə uğurlu rəsmi səfəri baş tut
muşdur. Bu,ÇinAzərbaycanmü

nasibətləri tarixində rəmzi məna
daşıyanböyükbirhadisədirvəiki
ölkəarasındakımünasibətlərinda
hadainkişafınayenitəkanvermiş
dir.PrezidentİlhamƏliyevinsəfə
ri zamanı “ÇinAzərbaycan dost
luqmünasibətlərininvəəməkdaş
lığınındahada inkişaf etdirilməsi
vədərinləşdirilməsihaqqındaBir
gəBəyanatı”və“ÇinXalqRespub
likası Hökuməti və Azərbaycan
Respublikası Hökuməti arasında
“İpəkYoluİqtisadiKəməri”ninya
radılmasının birgə təşviqinə dair

“MilliMəclis”
jurnalının“Səfir”
rubrikasının
budəfəkiqonağı 
ÇinXalq
Respublikasının 
ölkəmizdəki
fövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiri
XunTsyuindir.
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tensialının və böyükhərəkətverici
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əməkdaşlıq ÇinAzərbaycan dost
luq münasibətlərini və birbirinə
olansiyasiinamıdahadagenişlən
dirəcəkdir.

- Azər  bay  can da qə  dim İpək 
Yo  lu üzə  rin  də yer  lə  şir. Öl  kə -
miz  dən ke  çən bu ti  ca  rət marş-
 ru  tu  nun Çin üçün sə  mə  rə  si 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
2013cüildəÇinPrezidenticə

nabSiCinpintərəfindənirəlisürü
lən “Bir kəmər, bir yol” adlanan
strateji konsepsiya ÇinAzərbay
canmünasibətlərinin daha da də

SƏFİR
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Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin mü  hüm tər  kib his  sə  si  dir”

- Cə  nab sə  fir, Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin ke  çən ilin so  nun  da 
Çin Xalq Res  pub  li  ka  sı  na döv-
 lət sə  fə  ri baş tut  muş və ora  da 
çox  say  lı sə  nəd  lər im  za  lan  mış-
 dır. Bu sə  fə  rin nə  ti  cə  lə  ri  ni ne -
cə qiy  mət  lən  di  rir  siniz?
2015ciilindekabrayındaÇXR

PrezidenticənabSiCinpinindəvə
ti ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Çinə uğurlu rəsmi səfəri baş tut
muşdur. Bu,ÇinAzərbaycanmü

nasibətləri tarixində rəmzi məna
daşıyanböyükbirhadisədirvəiki
ölkəarasındakımünasibətlərinda
hadainkişafınayenitəkanvermiş
dir.PrezidentİlhamƏliyevinsəfə
ri zamanı “ÇinAzərbaycan dost
luqmünasibətlərininvəəməkdaş
lığınındahada inkişaf etdirilməsi
vədərinləşdirilməsihaqqındaBir
gəBəyanatı”və“ÇinXalqRespub
likası Hökuməti və Azərbaycan
Respublikası Hökuməti arasında
“İpəkYoluİqtisadiKəməri”ninya
radılmasının birgə təşviqinə dair
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ÇinXalq
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müxtəlifsəviyyələrdəəlaqələrige
nişləndirməkmühümxarakterda
şıyır. Eyni zamanda, iki ölkə ara
sında parlamentlərarası dostluq
münasibətlərinin gələcək inkişafı
üçün, əməkdaşlıq mexanizminin
tədricənqurulmasıüçünbirgəsəy
lərgöstərməliyik.

- Siz ar  tıq 4 il  dir ki, Çin Xalq 
Res  pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da  kı sə  fi  ri  si  niz. 
Bu dövr  də öl  kə  mi  zin han  sı 
xü  su  siy  yət  lə  ri si  zə də  rin tə  sir 
ba  ğış  la  mış  dır?
MənÇinXalqRespublikasının

yeddinci fövqəladəvəsəlahiyyətli
səfirikimi2012ciilinyanvarayın
daAzərbaycanRespublikasınagəl
mişəm.Buradaçalışdığımmüddət
ərzindəölkəPrezidentiİlhamƏli
yevin rəhbərliyi altında Azərbay
canındövlətmüstəqilliyininmöh
kəmləndirilməsinin, ictimaisiyasi
sabitlik, iqtisadi inkişaf və mədə
niyyət sahəsində böyük nailiyyət
lərənailolunmasının,eynizaman

da,BakıdavəAzərbaycanındigər
şəhərlərində də inkişaf sayəsində
əldə edilən dəyişikliklərin şahidi
yəm. Qeyd edim ki, Azərbaycan
xalqının qonaqpərvərliyini vəÇin
xalqınaolandostmünasibətinidə
rindən hiss etməkmənə də nəsib
olmuşdur.
Avrasiya qitəsinin mərkəzində

yerləşənAzərbaycanXəzərdənizi
nin sahilindəki parlaq mirvaridir.
Dumanlı, çiskinli Xəzər, əzəmətli
Qafqaz dağları və Azərbaycanın
qədim tarixi, zəngin mədəni irsi
dünyadaməşhurdur.ŞərqvəQərb
sivilizasiyalarınınkəsişdiyibirmə
kanda fərqli mədəniyyətlər, müx
təlifmillətlərvədinlərbirgəahəng
darlıqvətolerantlıqmühitindəin
kişaf edərək qovuşmuşlar. Bütün
bunlar Heydər Əliyev və İlham
Əliyevindiqqəti,qayğısısayəsində
Azərbaycanxalqınınürəyindədə
rin yer tapmış, sosialiqtisadi və
ölkənin müasirləşdirilməsi üçün
inkişaf konsepsiyasına çevrilmiş
dir.

Neftvəqazehtiyatlarına,geost
rateji mövqeyə sahib olan Azər
baycanbeynəlxalqenerjivənəqliy
yatqovşağıkimiözyerinitutmuş
dur.O,dünyaölkələriarasındailk
neft və qaz hasil edən ölkə kimi
dünyada neft sənayesinin beşiyi
olmaqşərəfinəlayiqgörülmüşdür.
BakıətrafındavəXəzərdənizində
ucalan neft platformaları zəhmət
keş və igid Azərbaycan xalqının
keçmişinin,bugünününvəgələcə
yininparlaqnümunəsidir.
Azərbaycanzənginneftqazeh

tiyatlarıvəmühümcoğrafiüstün
lüyü ilə Cənubi Qafqaz və MDB
ölkələri arasında inkişaf tempinə
görəöndəgedənölkələr sırasında
daözlayiqliyerinitutmuşdur.
Bir sözlə, Azərbaycanın gözəl

təbiəti,dilbərguşələrimənədərin
təəssürat bağışlamışdır. İnanıram
ki,PrezidentcənabİlhamƏliyevin
rəhbərliyi altında Azərbaycanın
gələcəkinkişafıdahaböyükuğur
laraimzaatacaqdır.

Nəzrin Əliyeva

SƏFİR

rinləşdirilməsi üçün və eyni za
manda, iki ölkə arasında iqtisadi,
ticari, humanitar sahələrdə aparı
lan mübadilə əlaqələrinin inkişafı
üçün böyük məna kəsb edir. Çin
dövləti qədim İpəkYoluüzərində
yerləşənölkələrdənbiriolanAzər
baycan ilə“İpəkYolu İqtisadiKə
məri”ninqurulmasınavəqarşılıqlı
təmasların möhkəmlənməsinə bö
yükdiqqətləyanaşır. İnanıramki,
“Bir kəmər, bir yol” strateji kon
sepsiya çərçivəsindəÇin vəAzər
baycanarasındaqarşılıqlımənfəət
perspektivləri genişlənəcək və
ümidedirəmki,İpəkYolununbər
pasıikiölkəüçünvəxalqlarımızın
mənafeyinaminədahaməhsuldar
nəticələrverəcəkdir.

- İn  ki  şaf edən iq  ti  sa  di əla  qə  lə -
ri  mi  zin po  ten  sialı hər iki öl -
kə  yə nə  lər vəd edir?
 Çin və Azərbaycan arasında

qarşılıqlısiyasiinamıdaiminkişaf
etdirməyivədərinləşdirməyiməq
sədəuyğunhesabedirəm.İlknöv
bədə biz praqmatik əməkdaşlığı
gücləndirməli və bu tərəfdaşlığın
əldəolunmuşuğurlarıəsasındaiq
tisadiyyat,ticarət,investisiya,ener
ji, nəqliyyat kimi sahələrdə qarşı
lıqlıfaydalı əməkdaşlığı genişlən
dirməliyik.
Digər vacib məqamlardan biri

dəmədəni və təhsilmübadilələri
dir.Bu,ÇinAzərbaycanəməkdaş
lığının mühüm komponentlərin
dəndir.Xalqlarınyaxınlığıikiölkə
arasındaaparılanmübadiləişlərin
dənasılıdır.Bundanəlavətərəflər
regionalvəbeynəlxalqsəviyyələr
dəqarşılıqlımənfəətidahadagüc
ləndirməlivəbununüçünəlverişli
şəraityaradılmalıdır.
2015ci ildə Azərbaycanın Şan

xay Əməkdaşlıq Təşkilatında dia
loq üzrə partnyor kimi iştirakı və

AsiyaİnfrastrukturİnkişafıBankı
nın təsisçi üzvü kimi təsdiqi Çin
Azərbaycandostluqvəəməkdaşlıq
münasibətlərinin dərinləşməsi
üçün yeni zəmin yaratmışdır və
hərikitərəfbundanistifadəedərək
qarşılıqlımənfəətdoğuransahələr
dəyaxındanəməkdaşlıqetməlidir.

- Par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da in  ten  siv -
ləş  di  ril  mə  si üçün, siz  cə, han  sı 
ad  dım  lar atıl  ma  lı  dır?
 Ölkələrimiz arasında parla

mentlərarası mübadilə və əmək
daşlıqÇinvəAzərbaycanmünasi
bətlərininmühümtərkibhissəsidir
və bu da gələcəkdə ölkələrimiz
arasındakımünasibətlərindahada
möhkəmlənməsində, dərinləşmə
sində vacib rol oynayır. Bunu nə
zərəalaraqdövlətlərimizarasında
siyasi inamı dərinləşdirmək və
parlamentlərarası mübadiləni,



mart-aprel  2016    5352     Milli Məclis

müxtəlifsəviyyələrdəəlaqələrige
nişləndirməkmühümxarakterda
şıyır. Eyni zamanda, iki ölkə ara
sında parlamentlərarası dostluq
münasibətlərinin gələcək inkişafı
üçün, əməkdaşlıq mexanizminin
tədricənqurulmasıüçünbirgəsəy
lərgöstərməliyik.

- Siz ar  tıq 4 il  dir ki, Çin Xalq 
Res  pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da  kı sə  fi  ri  si  niz. 
Bu dövr  də öl  kə  mi  zin han  sı 
xü  su  siy  yət  lə  ri si  zə də  rin tə  sir 
ba  ğış  la  mış  dır?
MənÇinXalqRespublikasının

yeddinci fövqəladəvəsəlahiyyətli
səfirikimi2012ciilinyanvarayın
daAzərbaycanRespublikasınagəl
mişəm.Buradaçalışdığımmüddət
ərzindəölkəPrezidentiİlhamƏli
yevin rəhbərliyi altında Azərbay
canındövlətmüstəqilliyininmöh
kəmləndirilməsinin, ictimaisiyasi
sabitlik, iqtisadi inkişaf və mədə
niyyət sahəsində böyük nailiyyət
lərənailolunmasının,eynizaman

da,BakıdavəAzərbaycanındigər
şəhərlərində də inkişaf sayəsində
əldə edilən dəyişikliklərin şahidi
yəm. Qeyd edim ki, Azərbaycan
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rindən hiss etməkmənə də nəsib
olmuşdur.
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kanda fərqli mədəniyyətlər, müx
təlifmillətlərvədinlərbirgəahəng
darlıqvətolerantlıqmühitindəin
kişaf edərək qovuşmuşlar. Bütün
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Nəzrin Əliyeva

SƏFİR

rinləşdirilməsi üçün və eyni za
manda, iki ölkə arasında iqtisadi,
ticari, humanitar sahələrdə aparı
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hərikitərəfbundanistifadəedərək
qarşılıqlımənfəətdoğuransahələr
dəyaxındanəməkdaşlıqetməlidir.

- Par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da in  ten  siv -
ləş  di  ril  mə  si üçün, siz  cə, han  sı 
ad  dım  lar atıl  ma  lı  dır?
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mentlərarası mübadilə və əmək
daşlıqÇinvəAzərbaycanmünasi
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və bu da gələcəkdə ölkələrimiz
arasındakımünasibətlərindahada
möhkəmlənməsində, dərinləşmə
sində vacib rol oynayır. Bunu nə
zərəalaraqdövlətlərimizarasında
siyasi inamı dərinləşdirmək və
parlamentlərarası mübadiləni,



YUBİLEY

54     Milli Məclis mart-aprel  2016    55

Hör  mət  li Mi  xail Yur  ye  viç!

Sizi-MilliMəclisindeputatını,tanınmışictimai-siyasixadimianadanolmağını-

zın70illikyubileyimünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

Sizəməkfəaliyyətinəsadəzəhmətadamıkimibaşlamış,təhsiləböyükmaraqgös-

tərərəkAzərbaycanPolitexnikİnstitutunumühəndis-hidrotexnik,BakıAliPartiya

Məktəbiniisəsiyasətçiixtisasıüzrəbitirmisiniz.Birmüddətmühəndiskimiçalış-

dıqdansonrakomsomolvəpartiyaorqanlarındaməsulvəzifələrəirəliçəkilmiş,özü-

nüzübacarıqlıtəşkilatçıvənümunəviişçikimigöstərmisiniz.Siz1979-1982-ciil-

lərdə o zamanAzərbaycanMərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində çalışan

görkəmlitarixişəxsiyyətHeydərƏliyevinreferentiolmusunuz.Zəhmətkeşliyinizlə

qazandığınızetimadsayəsində1989-cuildərayonsovetinin,1991-ciildəAzərbay-

canRespublikasınınAliSovetinin,sonraisəIçağırışdanVçağırışadəkMilliMəcli-

sindeputatıseçilmisiniz.

ÖlkəictimaiyyətiSizihəmdəfəalsiyasixadim,1993-cüildəÜmummilliliderimiz

HeydərƏliyeviölkərəhbərliyinəyenidəndəvətedənməşhur“91-lər”dənbirikimi

tanıyır.1992-ciildəSizYeniAzərbaycanPartiyasınınyarandığıilkdövrdəTəşkilat

Komitəsinin,sonraisəİdarəHeyətininüzvüseçilmisiniz.

BugünSizVçağırışMilliMəclisinTəbiiehtiyatlar,energetikavəekologiyavə

Mədəniyyətkomitələrininüzvükimiölkəmizinqanunvericilikbazasınıntəkmilləş-

dirilməsindəfəaliştirakedirsiniz.

ÖtənillərdəSizinAzərbaycan-Rusiyadostluğununmöhkəmlənməsinəverdiyiniz

töhfələr təqdirəlayiqdir. 1992-ci ildə yaratdığınız Azərbaycan-Rusiya cəmiyyəti,

1993-cüildəyaratdığınız“AzərbaycanınRusİcması”qeyri-hökuməttəşkilatıbusa-

hədəböyükişlərgörmüşdür.

BugünAzərbaycan-Uruqvay parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri,Rusiya,

İrlandiya,Litva,PolşavəMavritaniyaparlamentləriiləəlaqələrüzrəişçiqrupları-

nınüzvükimiparlamentlərarasıəməkdaşlığıninkişafındayaxındaniştirakedirsi-

niz.

Sizin xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, 2006-cı ildə Prezident İlham

Əliyevinfərmanıilə“Şöhrət”ordeniilətəltifedilmisiniz.

HörmətliMixailYuryeviç!

Sizibirdaha70illikyubileyinizmünasibətiləürəkdəntəbrikedir,yaşınızınbu

müdrikçağındaSizəuzunömür,möhkəmcansağlığıvəişlərinizdəyeni-yeniuğur-

lararzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakışəhəri,19mart2016cıil

MİXAİL
ZABELİN
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Bakışəhəri,19mart2016cıil
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Hörmətli Tahir müəllim!
Sizi-MilliMəclisindeputatını,tanınmışsiyasətçinianadanolmağınızın60illiyi

münasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Siz müstəqil həyata zəhmət adamı kimi qədəm qoymuşsunuz. Lakin elmə olan

marağınız Sizi Azərbaycan Dövlət Universitetinə gətirmişdir. 1984-cü ildə ali
təhsilinizi başa vuraraq hüquqşünas ixtisasına yiyələnmişsiniz. Hələ tələbəlik
dövründə Ağsu Aqrar İstehsalat Birliyində fəhləlikdən başlayan yolunuz hüquq
bürosunun rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 1982-1986-cı illərdə Ağsu Xalq
Məhkəməsində iclas katibi olmuşsunuz. 1987-ci ildə İsmayıllı rayonXalq hakimi
seçilərəkbeşilbuvəzifədəçalışmışsınız.
XX əsrin 90-cı illərində xalq hərəkatına qoşulmuş, etimad qazanaraq İsmayıllı

RayonXalqDeputatlarıSovetinin,həmçinin1990-cıilseçkilərindəAzərbaycanAli
Sovetinin deputatı mandatlarına layiq görülmüşsünüz. Müstəqilliyimizin ilk
illərindəölkəmizinAliMəhkəməsininsədrivəzifəsindəçalışmışsınız.
1993-1998-ci illərdə Bakı və Kəndlər Birliyində Hüquq şöbəsinin müdiri kimi

fəaliyyət göstərmişsiniz. 1998-ci ildə yaratdığınız Vəhdət Partiyasına indiyədək
sədrlikedir,ölkəninictimai-siyasihəyatındavədemokratikhüquqidövlətquruculu-
ğundafəaliştirakedirsiniz.
HazırdaVçağırışMilliMəclisindeputatıkimi ikikomitənin - İnsanhüquqları

komitəsininvəHüquqsiyasətivədövlətquruculuğukomitəsininüzvüolaraqqanun
yaradıcılığıprosesinəöztöhfəniziverirsiniz.
HörmətliTahirmüəllim!
Sizi60illikyubileyinizmünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,ömrünüzünbu

müdrikçağındaSizəuzunömür,cansağlığıvəuğurlardiləyirəm.

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakışəhəri,5mart2016cıil

TAHİR
KƏRİMLİ
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HazırdaVçağırışMilliMəclisindeputatıkimi ikikomitənin - İnsanhüquqları

komitəsininvəHüquqsiyasətivədövlətquruculuğukomitəsininüzvüolaraqqanun
yaradıcılığıprosesinəöztöhfəniziverirsiniz.
HörmətliTahirmüəllim!
Sizi60illikyubileyinizmünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,ömrünüzünbu

müdrikçağındaSizəuzunömür,cansağlığıvəuğurlardiləyirəm.

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakışəhəri,5mart2016cıil

TAHİR
KƏRİMLİ
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Hör  mət  li İl  qar müəl  lim! 
Sizi anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uzun

ömür,möhkəmcansağlığı,mühümdövlətqulluğuvəzifənizdəyeni-yeniuğurlararzu-
layıram.
İnsanözhəyatınınhəmmərkəzi,həmdəməqsədidir.Özşəxsiyyətiniinkişafetdirmək,

daxilipotensialınıgerçəkləşdirməkhərkəsinaliməqsədidir.Həyatdainsanınənböyük
uğuruözünütamifadəetməsi,mənəvigözəlliyiniüzəçıxarmasıdır.
Sizinzənginvəmənalıhəyatyolunuzseçdiyinizamallara,kamilşəxsiyyətidealına

sadiqliyinparlaqnümunəsidir.Hansısahədəçalışmağınızdanasılıolmayaraq,Sizhə-
mişəişinizəvicdanlayanaşmağınız,dürüstlüyünüz,paklığınızvədigəryüksəkkeyfiy-
yətlərinizsayəsindəbaşqalarınaörnəkolmusunuz.Sizözhəyatınızvə fəaliyyətinizlə
daimbuhəqiqətitəsdiqetmisinizvəindidətəsdiqedirsinizki,insanınömüryollarında
göstərdiyisəylərinənböyükbəhrəsionunözşəxsiyyətidir.
Hörmətliİlqarmüəllim,60yaşömrünnuraqərqolançağı,müdriklikzirvələrindən

biridir.Həyatıneləbirməqamıdırki,buyaşdainsankeçdiyiyolanəzərsalır,əldəetdi-
yiuğurlaraqiymətverir,eynizamanda,gələcəkplanlarınıgötür-qoyedir,Vətəninin
qüdrətininartmasıüçündahahansıişlərigörəbiləcəyinimüəyyənləşdirir.Bubaxım-
danSizinfəxredəbiləcəyiniznailiyyətlərdə,bundansonrahəyatakeçirməliolduğunuz
işlərdəçoxdur.

Siz 33 ildir ki, öz taleyiniziAzərbaycan parlamenti ilə bağlamısınız.Burada İşlər
İdarəsinin Məxfi-protokol şöbəsinin referenti vəzifəsindən Milli Məclis Aparatının
Dövlətqulluğuvəkadrməsələlərişöbəsininmüdirivəzifəsinədəkşərəflibiryolkeçmi-
siniz.Biliyiniz,təcrübəniz,yüksəkpeşəkarlığınızvətəşkilatçılıqqabiliyyətinizsayəsin-
dəöhdənizədüşənvəzifələri,tapşırılanişlərihəmişəlayiqincəyerinəyetirmisiniz.Ali-
cənablığınız,səmimiyyətiniz,təvazökarlığınızSizihamının-işyoldaşlarınızın,dostla-
rınızınvəyaxınlarınızınsevimlisinəçevirmişdir.SəriştəlirəhbərliyinizaltındaDövlət
qulluğuvəkadrməsələlərişöbəsiparlamentinvəonunaparatınınahəngdarvəsəmərə-
lifəaliyyətinintəminedilməsindəmühümroloynayanqurumhalınagəlmişdir.
Dövlətqulluqçusunaqiymətverilməsiüçünəsasgötürülənənvacibmeyarlardanbi-

rionunpeşəkarlıqsəviyyəsi,digəriisəmənəvikeyfiyyətləridir.Buikiməziyyətiözmən-
liyindəbirləşdirənşəxsçalışdığıkollektivdəhəmbacarıqlıəməkdaşkimi,həmdəzəngin
daxilialəmivəmədəniyyətiolaninsankimiböyüknüfuzqazanır.Məmnunluqhissiilə
qeydetməkistəyirəmki,Sizbusadalanandəyərləriözsimanızdauğurlatəcəssümet-
dirirsiniz.
Sizin xidmətləriniz dövlətimizin rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Siz“Dövlətqulluğundafərqlənməyəgörə”medalıvə3-cüdərəcəli“Vətənəxidmətəgö-
rə”ordeniilətəltifedilmiş,ikincidərəcədövlətmüşaviriixtisasdərəcəsinəlayiqgörül-
müsünüz.
Sizhəmdəgözəlailəbaşçısı,mehribanhəyatyoldaşı,qayğıkeşatasınız.Övladlarını-

zıVətənimizəlayiqinsanlarkimiyetişdirməküçünəlinizdəngələniəsirgəməmisiniz.
Azərbaycanın inkişafının indikidövründəparlamentinüzərinəməsulvəzifələrdü-

şür.QarşıdaduranişlərinvaxtındavəkeyfiyyətləhəyatakeçirilməsiMilliMəclisApa-
ratınınvəonunDövlətqulluğuvəkadrməsələlərişöbəsininsəmərəlifəaliyyətindənçox
asılıdır.Mənəminəmki,SizvəSizinrəhbərliketdiyinizşöbəindiyəqədərolduğukimi,
bundansonradatapşırılanişlərinhamısınıyüksəkpeşəkarlıqlayerinəyetirməküçün
bütünbilikvəbacarığınızısərfedəcəksiniz.
Hörmətliİlqarmüəllim!
Sizişanlıyubileyinizmünasibətiləbirdahasəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.Sizəxoş-

bəxtlikvəsəadətdiləyirəm.Qoyhəmişəüzünüzgülsün!

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakışəhəri,19yanvar2016cıil

İLQAR
FƏRZƏLİYEV
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Hör  mət  li İl  qar müəl  lim! 
Sizi anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uzun

ömür,möhkəmcansağlığı,mühümdövlətqulluğuvəzifənizdəyeni-yeniuğurlararzu-
layıram.
İnsanözhəyatınınhəmmərkəzi,həmdəməqsədidir.Özşəxsiyyətiniinkişafetdirmək,

daxilipotensialınıgerçəkləşdirməkhərkəsinaliməqsədidir.Həyatdainsanınənböyük
uğuruözünütamifadəetməsi,mənəvigözəlliyiniüzəçıxarmasıdır.
Sizinzənginvəmənalıhəyatyolunuzseçdiyinizamallara,kamilşəxsiyyətidealına

sadiqliyinparlaqnümunəsidir.Hansısahədəçalışmağınızdanasılıolmayaraq,Sizhə-
mişəişinizəvicdanlayanaşmağınız,dürüstlüyünüz,paklığınızvədigəryüksəkkeyfiy-
yətlərinizsayəsindəbaşqalarınaörnəkolmusunuz.Sizözhəyatınızvə fəaliyyətinizlə
daimbuhəqiqətitəsdiqetmisinizvəindidətəsdiqedirsinizki,insanınömüryollarında
göstərdiyisəylərinənböyükbəhrəsionunözşəxsiyyətidir.
Hörmətliİlqarmüəllim,60yaşömrünnuraqərqolançağı,müdriklikzirvələrindən

biridir.Həyatıneləbirməqamıdırki,buyaşdainsankeçdiyiyolanəzərsalır,əldəetdi-
yiuğurlaraqiymətverir,eynizamanda,gələcəkplanlarınıgötür-qoyedir,Vətəninin
qüdrətininartmasıüçündahahansıişlərigörəbiləcəyinimüəyyənləşdirir.Bubaxım-
danSizinfəxredəbiləcəyiniznailiyyətlərdə,bundansonrahəyatakeçirməliolduğunuz
işlərdəçoxdur.

Siz 33 ildir ki, öz taleyiniziAzərbaycan parlamenti ilə bağlamısınız.Burada İşlər
İdarəsinin Məxfi-protokol şöbəsinin referenti vəzifəsindən Milli Məclis Aparatının
Dövlətqulluğuvəkadrməsələlərişöbəsininmüdirivəzifəsinədəkşərəflibiryolkeçmi-
siniz.Biliyiniz,təcrübəniz,yüksəkpeşəkarlığınızvətəşkilatçılıqqabiliyyətinizsayəsin-
dəöhdənizədüşənvəzifələri,tapşırılanişlərihəmişəlayiqincəyerinəyetirmisiniz.Ali-
cənablığınız,səmimiyyətiniz,təvazökarlığınızSizihamının-işyoldaşlarınızın,dostla-
rınızınvəyaxınlarınızınsevimlisinəçevirmişdir.SəriştəlirəhbərliyinizaltındaDövlət
qulluğuvəkadrməsələlərişöbəsiparlamentinvəonunaparatınınahəngdarvəsəmərə-
lifəaliyyətinintəminedilməsindəmühümroloynayanqurumhalınagəlmişdir.
Dövlətqulluqçusunaqiymətverilməsiüçünəsasgötürülənənvacibmeyarlardanbi-

rionunpeşəkarlıqsəviyyəsi,digəriisəmənəvikeyfiyyətləridir.Buikiməziyyətiözmən-
liyindəbirləşdirənşəxsçalışdığıkollektivdəhəmbacarıqlıəməkdaşkimi,həmdəzəngin
daxilialəmivəmədəniyyətiolaninsankimiböyüknüfuzqazanır.Məmnunluqhissiilə
qeydetməkistəyirəmki,Sizbusadalanandəyərləriözsimanızdauğurlatəcəssümet-
dirirsiniz.
Sizin xidmətləriniz dövlətimizin rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Siz“Dövlətqulluğundafərqlənməyəgörə”medalıvə3-cüdərəcəli“Vətənəxidmətəgö-
rə”ordeniilətəltifedilmiş,ikincidərəcədövlətmüşaviriixtisasdərəcəsinəlayiqgörül-
müsünüz.
Sizhəmdəgözəlailəbaşçısı,mehribanhəyatyoldaşı,qayğıkeşatasınız.Övladlarını-

zıVətənimizəlayiqinsanlarkimiyetişdirməküçünəlinizdəngələniəsirgəməmisiniz.
Azərbaycanın inkişafının indikidövründəparlamentinüzərinəməsulvəzifələrdü-

şür.QarşıdaduranişlərinvaxtındavəkeyfiyyətləhəyatakeçirilməsiMilliMəclisApa-
ratınınvəonunDövlətqulluğuvəkadrməsələlərişöbəsininsəmərəlifəaliyyətindənçox
asılıdır.Mənəminəmki,SizvəSizinrəhbərliketdiyinizşöbəindiyəqədərolduğukimi,
bundansonradatapşırılanişlərinhamısınıyüksəkpeşəkarlıqlayerinəyetirməküçün
bütünbilikvəbacarığınızısərfedəcəksiniz.
Hörmətliİlqarmüəllim!
Sizişanlıyubileyinizmünasibətiləbirdahasəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.Sizəxoş-

bəxtlikvəsəadətdiləyirəm.Qoyhəmişəüzünüzgülsün!

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakışəhəri,19yanvar2016cıil

İLQAR
FƏRZƏLİYEV
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Hör mət li Hik mət müəl lim!
Sizi-MilliMəclisindeputatını,çağdaşAzərbaycanjurnalistikasınıntanınmışnü-

mayəndəsinianadanolmağınızın50illiyimünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Sizqədim-qayımelimizdən-QərbiAzərbaycanınAmasiyarayonununGöllükən-

dindənpərvazlanaraqBakıyagəlmiş,SosialİdarəetməvəPolitologiyaİnstitutunada-
xilolmusunuz.1997-ciildəbualitəhsilocağınıfərqlənmədiplomuiləbitirmiş,Yeni
AzərbaycanPartiyasınınMərkəziAparatındatəlimatçıvəbaştəlimatçıkimifəaliyyət
göstərmisiniz.Sonralar10iləyaxınbirmüddətdəDövlətTorpaqvəXəritəçəkməKo-
mitəsindəMətbuatXidməti vəAnalitik İnformasiyaMərkəzinə rəhbərlik etmisiniz.
Zəhmətsevərliyiniz,tükənməzenerjivəistedadınızkollektivdəSizəhərkəsinrəğbətini
qazandırıb.
Sizmüasirlərinizarasındaözünəməxsusyaradıcılıqüslubuiləseçilənistedadlıpub-

lisistkimidətanınırsınız.Erməniriyakarlığınınvəqəddarlığınıniçüzünüaçan“Sarı
gəlin”əsərinizözmövzuaktuallığıvəgenişmaraqdairəsinəgörəböyükoxucuaudito-
riyasının marağına səbəb olmuşdur. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan
“HeydərƏliyev irsinin politoloji aspektləri” adlı qiymətli əsərinizAzərbaycanda bu
sahədəilkdərsliksayılır.
Sizhəmdəölkədəvicdanlı,məsuliyyətli,ədalətlibirelmadamıkimitanınırsınız.Dis-

sertasiyamüdafiəedərəksiyasielmlərnamizədi,siyasielmlərdoktoruelmidərəcələrinə

layiqgörülmüsünüz. İndiyədəkçapdançıxan70-əyaxın elmi əsər,3monoqrafiya,3
dərslik,4tədrisproqramı,1000-əyaxınməqalənizelmiictimaiyyəttərəfindənyüksək
qiymətləndirilmişdir.BakıDövlətUniversitetininPolitologiyavəsosiologiyakafedrası-
nınbaşmüəllimikimitələbələrəbilikləriniziöyrədirsiniz.AzərbaycanİdarəçilikAkade-
miyasınınDissertasiyaŞurasınınüzvü,şuranınnəzdindəyaradılmışElmiSeminarın
sədrisiniz.Rəhbərliyinizaltında20-yəyaxınelmadamıyetişdirilib.Sizölkəmizinhü-
dudlarındankənardakeçirilənçoxsaylıbeynəlxalqkonqres,simpoziumvəkonfranslar-
daAzərbaycanılayiqincətəmsiletmisiniz.
15iləyaxındırki,SizUluöndərimizHeydərƏliyevinşərəfliadıiləbağlıolanYeni

AzərbaycanPartiyasınınmətbuorqanı -“YeniAzərbaycan”qəzetininbaş redaktoru
kimifəaliyyətgöstərirsiniz.RespublikaictimaiyyətiSiziAzərbaycanjurnalistikasının
müasirtələblərəuyğuninkişafındayaxındaniştirakedən,onundahadazənginləşməsi,
gəncjurnalistlərinpeşəkarlığınınartmasındaəlindəngələniedənbirqələmadamıkimi
tanıyır.İşinizədaimvicdanlavəböyükməsuliyyəthissiiləyanaşmağınız,yüksəkmə-
nəvi keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, “Əməkdar jurnalist” fəxri adına
layiqgörülmüş,müxtəlifədəbimükafatvəfəxrifərmanlarlatəltifedilmisiniz.
Heçdətəsadüfideyildirki,bukimikeyfiyyətlərinizsayəsindəSizseçicilərinböyük

dəstəyiniqazanaraqVçağırışmüstəqilAzərbaycanparlamentinədeputatseçilmisiniz.
BugünMilliMəclisinİnsanhüquqları,Müdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmüba-
rizəkomitələrininüzvükimiölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınhüquqibazasının
təkmilləşdirilməsindətəqdirəlayiqfəaliyyətgöstərirsiniz.Seçicilərinizləmütəmadiola-
raqgörüşür, onlarınqayğıvəproblemlərininhəllində səylərinizi əsirgəmirsiniz.Siz,
eynizamanda,AzərbaycanparlamentindəBosniya-Herseqovina,BöyükBritaniya,Çin,
Gürcüstan, İndoneziya, İspaniya, Koreya, Malta, Türkiyə ilə parlamentlərarası işçi
qruplarınınüzvüsünüz.
HörmətliHikmətmüəllim!
Siziyarıməsrlikyubileyinizmünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,Sizəyaşınızın

bu kamillik çağında uzun ömür, cansağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyi-
rəm.

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakışəhəri,17aprel2016cıil

HİKMƏT
MƏMMƏDOV
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Hör mət li Hik mət müəl lim!
Sizi-MilliMəclisindeputatını,çağdaşAzərbaycanjurnalistikasınıntanınmışnü-

mayəndəsinianadanolmağınızın50illiyimünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Sizqədim-qayımelimizdən-QərbiAzərbaycanınAmasiyarayonununGöllükən-

dindənpərvazlanaraqBakıyagəlmiş,SosialİdarəetməvəPolitologiyaİnstitutunada-
xilolmusunuz.1997-ciildəbualitəhsilocağınıfərqlənmədiplomuiləbitirmiş,Yeni
AzərbaycanPartiyasınınMərkəziAparatındatəlimatçıvəbaştəlimatçıkimifəaliyyət
göstərmisiniz.Sonralar10iləyaxınbirmüddətdəDövlətTorpaqvəXəritəçəkməKo-
mitəsindəMətbuatXidməti vəAnalitik İnformasiyaMərkəzinə rəhbərlik etmisiniz.
Zəhmətsevərliyiniz,tükənməzenerjivəistedadınızkollektivdəSizəhərkəsinrəğbətini
qazandırıb.
Sizmüasirlərinizarasındaözünəməxsusyaradıcılıqüslubuiləseçilənistedadlıpub-

lisistkimidətanınırsınız.Erməniriyakarlığınınvəqəddarlığınıniçüzünüaçan“Sarı
gəlin”əsərinizözmövzuaktuallığıvəgenişmaraqdairəsinəgörəböyükoxucuaudito-
riyasının marağına səbəb olmuşdur. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan
“HeydərƏliyev irsinin politoloji aspektləri” adlı qiymətli əsərinizAzərbaycanda bu
sahədəilkdərsliksayılır.
Sizhəmdəölkədəvicdanlı,məsuliyyətli,ədalətlibirelmadamıkimitanınırsınız.Dis-

sertasiyamüdafiəedərəksiyasielmlərnamizədi,siyasielmlərdoktoruelmidərəcələrinə

layiqgörülmüsünüz. İndiyədəkçapdançıxan70-əyaxın elmi əsər,3monoqrafiya,3
dərslik,4tədrisproqramı,1000-əyaxınməqalənizelmiictimaiyyəttərəfindənyüksək
qiymətləndirilmişdir.BakıDövlətUniversitetininPolitologiyavəsosiologiyakafedrası-
nınbaşmüəllimikimitələbələrəbilikləriniziöyrədirsiniz.AzərbaycanİdarəçilikAkade-
miyasınınDissertasiyaŞurasınınüzvü,şuranınnəzdindəyaradılmışElmiSeminarın
sədrisiniz.Rəhbərliyinizaltında20-yəyaxınelmadamıyetişdirilib.Sizölkəmizinhü-
dudlarındankənardakeçirilənçoxsaylıbeynəlxalqkonqres,simpoziumvəkonfranslar-
daAzərbaycanılayiqincətəmsiletmisiniz.
15iləyaxındırki,SizUluöndərimizHeydərƏliyevinşərəfliadıiləbağlıolanYeni

AzərbaycanPartiyasınınmətbuorqanı -“YeniAzərbaycan”qəzetininbaş redaktoru
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Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakışəhəri,17aprel2016cıil

HİKMƏT
MƏMMƏDOV
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SahibkarlığaKöməkMilliFondutə
rəfindən sahibkarlara verilmiş 1,2
milyard manat güzəştli kreditlərin
936milyonmanatı və ya 78%i re
gionlarınpayınadüşmüşdürki,bu
dakəndtəsərrüfatınıninkişafınaşə
raityaratmışdır.
Sonillərdədövlətingüzəştlikre

ditlərihesabına43müasirquşçuluq
və 25 heyvandarlıq kompleksinin,
39 intensiv bağçılıq təsərrüfatının,
53logistikamərkəzinin,22taxılan
barının, 16meyvətərəvəz emalı, 9
süd emalı, 8 ət emalımüəssisələri
nin,28çörəkzavodunun,46istixana
kompleksinin, 6 yem zavodunun
yaradılmasıtəminedilmişdir.
Kənd təsərrüfatı məhsulu isteh

salçılarının dövlət tərəfindən dəs
təklənməsihazırdadadavamedir.
2015ciildəaqrarsahədə5100sahib
karlıqsubyektinə213milyonmanat
güzəştli kreditin verilməsi, buğda
nın idxalı və satışı, buğda ununun
vəçörəyinistehsalıvəsatışının2016
cı ilyanvarın1dən1 ilmüddətinə
əlavə dəyər vergisindən azad edil
məsibunubirdahatəsdiqləyir.
Kənd təsərrüfatının dövlət tən

zimləməsivergigüzəştlərinintətbi
qi, kreditlər, subsidiyalar verilməsi
vədigərmaddidəstəyinhəyatake
çirilməsi ilə məhdudlaşmamışdır.
Bu sahənin özünəməxsus xüsusiy
yətlərinəzərəalınaraqonuninkişa
fını yeni iqtisadi və siyasimünasi
bətlərşəraitindətəminedənhüquqi
bazanın yaradılması və daim tək
milləşdirilməsi istiqamətində də
xeyliişlərgörülmüşdür.Keçəndövr
ərzində Torpaq və Su məcəllələri,
“Torpaqicarəsihaqqında”,“Torpaq
bazarıhaqqında”,“Yeyintiməhsul
ları haqqında”, “Toxumçuluq haq
qında”, ”Taxıl haqqında”, “Üzüm
çülükvəşərabçılıqhaqqında”,“Arı

çılıqhaqqında”vədigərməsələləri
tənzimləyənonlarlaqanunlarqəbul
edilmişdir.
Müstəqillik illərində ölkəmizdə

həyatakeçirilən tədbirlərnəticəsin
də formalaşanyeni iqtisadi və icti
maisiyasimünasibətlərdigərsahə
lərdəolduğukimiaqrarsahədədə
azad sahibkarlığın inkişafına təkan
verməkləyanaşı,birçoxməsələlərin
həllində məsuliyyəti sahibkarların
üzərinəqoymuşdur.Beləki,“Sahib
karlıqfəaliyyətihaqqında”Qanuna
əsasən onlar öz məhsulları üçün
qiymətlərmüəyyənetməkləyanaşı,
istehsaletdikləriməhsulunistehlak
çılarınıdaözlərininseçməkhüququ

TƏRƏQQİ

Aqrarbölməninhüquqi
bazasıtəkmilləşdirilir

AzərbaycanRespublikasımüstə
qillikəldəetdikdənsonraölkərəh
bərliyiiqtisadiyyatınhansımodellə,
yəniplanlıiqtisadiyyat,yoxsabazar
iqtisadiyyatıiləinkişafetməsiprob
lemiiləüzləşdi.1993cüildəHeydər
Əliyevikincidəfəhakimiyyətəgəl
diyiilkgündənbazariqtisadiyyatı
nakeçidinvacibliyiniönəçəkdi.Ulu
öndərin rəhbərliyivə təşəbbüsü ilə
hazırlanaraq1995ciildəqəbuledil
miş Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 15cimaddəsinin
ikincihissəsindəqeydedilmişdirki,
Azərbaycan dövləti bazar münasi

bətləriəsasındasosialyönümlüiqti
sadiyyatın inkişafınaşəraityaradır,
azadsahibkarlığatəminatverir,iqti
sadimünasibətlərdəinhisarçılığavə
haqsızrəqabətəyolvermir.
Konstitusiyanın tələblərinə uy

ğun olaraq iqtisadiyyatın digər sa
hələrində olduğu kimi ölkə iqtisa
diyyatının mühüm sahəsi olan və
əhalini ərzaqla, emal sənayesini
xammallatəminedənaqrarbölmə
dədəislahatlaraparmaqüçün1996
cı ildənbaşlayaraqhüquqibazanın
yaradılması istiqamətində mühüm
işlər görüldü. Buməqsədlə “Aqrar
islahatın əsasları haqqında”, “Sov
xoz və kolxozların islahatı haqqın
da”,“Torpaqislahatıhaqqında”və
birsıradigərqanunlarvənormativ
hüquqiaktlarqəbuledildi.Ümum
milliliderHeydərƏliyevinbilavasi
tənəzarəti iləqısamüddətərzində
həyatakeçirilənaqrarislahatlarnə
ticəsində867minəyaxınailə(3mil
yon 500 min nəfər adam) torpaq
payı aldı. 2015ci il yanvarın 1nə
olan statistikaya görə, ölkəmizdə
hüquqişəxskimi1334kəndtəsərrü
fatımüəssisəsi(ocümlədən64isteh
salkooperativi)və535xidməttəşki
latı, 1624 fərdi sahibkar fəaliyyət
göstərir.Bundanəlavəfizikişəxski
mi 1 milyon 200 minə yaxın ailə
kəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalı
iləməşğulolur.
Azərbaycandövlətiaqrarislahat

larınaparılması iləyanaşı kənd tə
sərrüfatı məhsulu istehsalçılarına
ilkvaxtlardanyüksəkdiqqətvəqay
ğıgöstərərəkonlarınsəmərəlifəaliy
yəti üçünmühüm tədbirlər həyata
keçirmişdir. Belə ki, onlarmüvafiq
qanunauyğunolaraq2001ci ildən
başlayaraqtorpaqvergisiistisnaol
maqlabütündigərvergilərdənazad
edilmişdir.Bununnəticəsindədöv
lətbüdcəsinəödənilməliolan2mil
yard manatdan artıq vəsait sahib
karlarınsərəncamındaqalıb.
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidenticənabİlhamƏliyevinimza
ladığı sərəncamlara əsasən 2007
2015ci illərdə yalnız yanacaq və
motor yağlarına, buğda və çəltik
əkinlərinə, mineral gübrələrə, rep
roduksiyalı toxumlara və tinglərə
görəfermerlərədövlətbüdcəsindən
1 milyarddan çox subsidiya veril
mişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezi

dentinin2004cüildəimzaladığısə
rəncamauyğunyaradılmış“Aqroli
zinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
20052015ci illər ərzində 700 mil
yon manatdan artıq büdcə vəsaiti
ayrılmışdır.Buvəsaithesabınamüx
təlifnövkənd təsərrüfatı texnikası,
texnolojiavadanlıqlar,mineralgüb
rələr, damazlıq heyvanlar alınaraq
hüquqi və fiziki şəxslərə güzəştli
şərtlərləlizinqəverilmişvəyalizinq
yoluiləsatılmışdır.Buillərərzində

Eldar Quliyev
Milli Məclisin Aqrar siyasət 
komitəsinin sədr müavini

“Kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilməlidir. 
Çünki əhalimizin, demək olar ki, yarısı 

aqrar sektorda çalışır. Bu sahə də 
prioritetlər sırasındadır...”

Prezident İlham Əliyev 
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mart-aprel  2016    6564     Milli Məclis

na,yenidaimiişyerlərininaçılması
na, insanların maddi rifah halının
yaxşılaşmasınaçoxböyüktəsirgös
tərir. Apardığımız sadə hesablama
nəticəsindəbuqənaətəgəlməkolur
ki,xampambığınsapistehsalınaki
miemaledilməsilifemalınanisbə
tən30%əlavədəyəryaradır.
Onagörədəhesabedirikki,hər

rayondakəndtəsərrüfatınınixtisas
laşmasından,məhsulunistehlakxa
rakterindənvə istehsalpotensialın
danasılıolaraqtələbatauyğunemal
müəssisələriyaradılsın.Bununüçün
yaxşıolarki,buməsələiləbağlıxü
susidövlətproqramıqəbuledilsin.
Çünkiemalsənayesiniinkişafetdir
mədənölkədədayanaqlıvədavamlı
iqtisadi inkişafa nail olmaq müm
kündeyildir.Bunuinkişafetmişvə
inkişafetməkdəolanbirçoxölkələ
rin,xüsusiləÇinvəTürkiyənintim
salındadagörməkmümkündür.
Hazırdakəndtəsərrüfatınıninki

şafında innovasiyalı texnologiyala
rıntətbiqivəinnovativməhsulların
istehsalıönəmliyertutur.İnnovativ
məhsullarınistehsalıonlarınbazarı
nıgenişləndirməkləbərabərhəmin
məhsullara tələbatı da artırır. Belə
innovativməhsullardanbiriekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları
dırvədünyadaonlara tələbatdur
madanartır.Əgər1999cuildəeko
lojitəmizməhsulistehsalısahəsi11
milyonhektar,buməhsullarınpəra
kəndəsatışhəcmi15,2milyarddol
lartəşkiledirdisə,2013cüildəmü
vafiq olaraq 43,1milyon hektar və
72 milyard dollar təşkil etmişdir.
Bununəzərəalaraq respublikamız
da 2008ci ildə ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatı məhsul istehsalının hü
quqi bazasını təşkil edən “Ekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”
AzərbaycanRespublikasınınQanu
nuqəbuledilmişdir.Qanununtətbi
qi nəticəsində ölkəmizdə bu məh
sullarınistehsalınıtəşkiletməküçün
böyük imkanlar vardır. Bu imkan
lardan istifadə etməklə rəqabət qa
biliyyətliməhsulistehsaledibxarici

bazarlara çıxmaq mümkündür. Bu
barədəAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevmüvafiqor
qanlara göstəriş vermişdir. Hesab
edirikki,yaxınvaxtlardabuməsələ
yədövlətdəstəyininhəyatakeçiril
məsi nəticəsində fermerlərimiz be
cərdikləriyüksəkkeyfiyyətlivəeko
lojitəmizməhsullarlaxaricibazarla
raçıxacaqvəölkəmizəvalyutagəti
rəcəklər.
Respublikamıza valyuta gətirən

kənd təsərrüfatıməhsulları sırasın
da pambıqçılıq xüsusi yer tutur.
CənabPrezident öz çıxışındakənd
təsərrüfatındandanışarkənpambıq
çılıq barədə demişdir: “Hesab edi
rəmki,bizpambıqçılıqladahaciddi
məşğul olmalıyıq. Çünki bu, həm
insanlarıişəcəlbedir,pambıqtar
lalarındaçox insan işləyəcək,maaş
alacaq,eynizamanda,bu,valyuta
gətirən məhsuldur. Biz həm xam
pambıqsatmalıyıq,həmdəki,onu
ipliyə,dahasonratekstiləçeviribix
rac etməliyik. Bu, mütləq olmalı
dır”.
Qeydetməklazımdırki,pambıq

çılığın ölkəmizdə böyük sosial və

iqtisadi əhəmiyyətinəzərəalınaraq
2010cu ildə “Pambıqçılıq haqqın
da” Qanun qəbul edilmişdir. Bu
qanunun5cimaddəsindəpambıq
çılığıninkişafınadairdövlətproqra
mınınqəbulolunmasıvəpambıqçı
lığınklasterəsasındainkişafetdiril
məsinəzərdə tutulur.Hesabedirik
ki, dövlət proqramının tezliklə qə
bul edilməsi bu sahənin inkişafına
özmüsbəttəsirinigöstərər.
İkinci birməsələ isə bu sahənin

klaster əsasında təşkilidir. Yəni ilk
növbədəistehsalolunanxampam
bıqmövcudpambıq emalımüəssi
sələrində lif istehsalı üçün emal
edildikdən sonra cənab İlham Əli
yevinqeydetdiyikimi,ipəvəhazır
məhsulakimiemalolunmalıdır.Bu
nunüçünoqədərdəböyükmaliy
yəyəehtiyacyoxdurvəbeləmüəssi
sələrhazırdarespublikamızdayara
dılıb. Onların sayını bir qədər də
artırmaq və müasir texnoloji ava
danlıqla təmin etməklə bu işin öh
dəsindəngələbilərik.
Onudaqeydedimki,2015ciildə

xariciölkələrə4637 tonpambıq lifi
və8431tonpambıqparçaipliyisatı
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vardır. Bununla əlaqədar hazırda
kənd təsərrüfatı istehsalçılarını ən
çox narahat edən məsələ istehsal
olunanməhsulların satışının səmə
rəlitəşkilidir.Buprobleminhəllində
kənd təsərrüfatıbazarlarının təşkili
və emal sənayesinin inkişaf etdiril
məsinin böyük əhəmiyyəti var.
Dövlətbuməsələlərəxüsusidiqqət
yetirir. Bununla əlaqədarAzərbay
can Respublikasının Prezidenti 16
yanvar 2014cü il tarixində “Kənd
təsərrüfatı və ərzaqməhsulları ba
zarının fəaliyyətinin təkmilləşdiril
məsisahəsindəəlavətədbirlərhaq
qında”Sərəncamimzalamışdır.Hə

min sərəncama əsasən müvafiq
dövlət qurumlarına şəhərlərdə və
rayonmərkəzlərindəkənd təsərrü
fatıməhsullarınınsatışyarmarkala
rınıntəşkili,Bakışəhərininrayonla
rındavəirişəhərlərdədaimifəaliy
yətgöstərənixtisaslaşdırılmış“Fer
mermağazaları” və “Yaşılmarket
lər”şəbəkəsininyaradılmasıbarədə
göstərişlərverilmişdir.
Bu ilmartın 4dəMilliMəclisdə

“Dövlət satınalmaları haqqında”

Qanuna dəyişiklik edilərək dövlət
müəssisə və təşkilatları (idarələri)
və nizamnamə fondunda dövlətin
payı30%vədahaçoxolanmüəssisə
vətəşkilatlartərəfindənərzaqməh
sullarının tenderlə yox, mərkəzləş
dirilmişqaydadasatınalınmasınə
zərdə tutulur ki, bu da fermerləri
mizinistehsaletdikləriməhsulların
bir hissəsinin dövlət tədarükünə
cəlbolunmasıdeməkdir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının

əsas satış kanallarından biri də bu
məhsullarınemalınınhəyatakeçiril
məsidir. Son zamanlar respublika
mızda emal sənayesinin inkişaf et

dirilməsiüçünxeyliişlərgörülmüş,
bir çox rayonlardamüasir texnolo
giyalar əsasında meyvətərəvəz,
süd, ət emalı müəssisələri yaradıl
mışdır. Hazırda bu müəssisələrdə
istehsalolunanərzaqməhsullarıda
xilivəxaricibazarlardasatışaçıxarı
lır. Bununla belə hesab edirik ki,
emalmüəssisələrininsayınıvəəha
tədairəsinigenişləndirməyəehtiyac
vardırvəbuişlərbundansonrada
davametdirilməlidir.Onudanəzə

rə almaq lazımdır ki, ölkəmizdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının is
tehsalını ən azı iki dəfə artırmaq
üçünimkanlarvardır.Eynizaman
da,respublikamızınmeşəvəkolluq
sahələrindətəbiiyollayetişənkənd
təsərrüfatı məhsullarının toplanıb
emaledilməsiölkəəhalisininərzaq
məhsullarına olan tələbatının ödə
nilməsinəvəyeni işyerlərininaçıl
masınadaböyüktöhfəverərdi.
Digər tərəfdən ölkəmizdə isteh

salolunanbəziənənəvikəndtəsər
rüfatıməhsulları,ocümlədənpam
bıq, tütün, çay, barama, şəkər çu
ğunduru və s. məhsulların emalı

üçünrespublikamızdayenimüəssi
sələrinşaedilmişvəmövcudmüəs
sisələr modernləşdirilmişdir. Buna
baxmayaraq, bu xammalların son
istehlakməhsulunakimiemalolun
ması üçün respublikamızda yeni
emalmüəssisələrininyaradılmasına
ehtiyacvardır.
Onudanəzərəalmaqlazımdırki,

emal prosesinin son istehlak malı
nınistehsalınakimiaparılmasıölkə
dəümumidaxiliməhsulunartımı
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rin,xüsusiləÇinvəTürkiyənintim
salındadagörməkmümkündür.
Hazırdakəndtəsərrüfatınıninki

şafında innovasiyalı texnologiyala
rıntətbiqivəinnovativməhsulların
istehsalıönəmliyertutur.İnnovativ
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vardırvəbuişlərbundansonrada
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rə almaq lazımdır ki, ölkəmizdə
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da,respublikamızınmeşəvəkolluq
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sisələr modernləşdirilmişdir. Buna
baxmayaraq, bu xammalların son
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ƏsasıXVIIXVIIIəsrlərdəqoyul
muşAvropakooperativhərəkatıbö
yük inkişaf yolukeçmişvəbir çox
ölkələrhələXIXəsrinikinciyarısın
dakooperasiyasistemininqanunve
ricilikbazasınıyaratmağabaşlamış
lar. 1895ci ildə dünyanınmüxtəlif
ölkələrininkooperativbirlikləriBey
nəlxalqKooperativAlyansıadlanan
kooperativlərittifaqındabirləşdilər.
Hazırdabualyans 210ölkənin 750
milyondan çox kooperatorlarını
əhatəedir.
Azərbaycan Respublikasında bu

gün1milyon200mindənartıqfərdi
sahibkar,ailəkəndlivəevtəsərrüfa
tıvardırvəonlartəkbaşınatexnika
ala bilmir, kredit, toxum, gübrə və
digərvasitələrəldəetməkdəçətinlik
çəkir, istehsal etdiyi məhsulu heç
bazaradaçıxarabilmirlər.Budahə
mintəsərrüfatsubyektlərininsəmə
rəli fəaliyyətini təminetmirvə res
publikamızda kənd təsərrüfatının
intensivləşməsinə, rəqabət qabiliy
yətliməhsul istehsalına imkanver
mir.ÖlkəmizinÜmumdünya Tica
rətTəşkilatınaüzvolmaqərəfəsində
olduğununəzərəalsaq,ozamanbu

məsələlərdahaaktualbirproblemə
çevrilir və həlli üçün səmərəli yol
lardan istifadə edilməsinə ehtiyac
yaranır.Hesabedirikki, “Kənd tə
sərrüfatı kooperasiyası haqqında”
Qanunun qəbulu aqrar məsələlərə
dairmövcudqanunvericilikbazası
nındaimtəkmilləşməsi,dövlətinbu
sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğı
nəticəsində aqrar sahənin qarşısın
daduranəsasvəzifənimillitəhlü
kəsizliyin tərkib hissəsi olan ərzaq
təhlükəsizliyiniyüzfaizyerli isteh
sal hesabına təmin edəcək, ölkəyə
valyutagətirənəsasiqtisadisahələr
dənbirinəçevriləcəkdir.
Bununla əlaqədar 2016cı ilin

yanvarayındaNazirlərKabinetində
keçirdiyi iclasda İlham Əliyev cə
nablarıqeydetdiki,“keçənil“Kənd
təsərrüfatı ili”olmuşdur.Ancaqhe
sabedinki,buildə“Kəndtəsərrü
fatı ili”dir.Hər il“Kəndtəsərrüfatı
ili”olmalıdır.Onagörəbeləolmalı
dırki,bizimüçünkəndtəsərrüfatıo
sahədirki,qeyrineftixracımızı,ər
zaq təhlükəsizliyini, insanları işlə
təminedəcək”.
Bütünbunlaronugöstərirki,öl

kəmizdəiqtisadiyyatınşaxələndiril
məsivəqeyrineftsektorununpriori
tet sahəsi olan kənd təsərrüfatının
inkişafıdövlətindiqqətvəqayğısıilə
əhatə olunmaqla aqrar bölmənin
hüquqibazasıdaimtəkmilləşir.
CənabPrezident2016cıil9aprel

tarixində Nazirlər Kabinetinin ilin
birincirübününyekunlarınavəqar
şıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasdakıyekunnitqindəkəndtəsər
rüfatı istehsalının artımında və öl
kəyəvalyutagətirməkdəpambıqçı
lığın, tütünçülüyün, çayçılığın, ba
ramaçılığınvəüzümçülüyüninkişaf
etdirilməsini qarşıya əsas məqsəd
kimi qoymuşdur və bildirmişdir:
“Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi
prioritetdirvəümidedirəmki, ya
xınzamanlardabizözümüzüərzaq
latamşəkildətəminedəcəyik”.
Bütünbunlaronugöstərirki,öl

kəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndi
rilməsi və qeyrineft sektorunun
prioritet sahəsiolankənd təsərrü
fatının inkişafı dövlətin diqqət və
qayğısı ilə əhatə olunmaqla aqrar
bölməninhüquqibazasıdaimtək
milləşir.
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şından respublikamıza19,4milyon
dollardançoxmaliyyəvəsaitidaxil
olmuşdur. İxrac edilən 1 kiloqram
pambıqlifinin1,08dollara,pambıq
parçaipliyininisə1,70dollarasatıl
masıonugöstərirki,xampambığın
daha çox emalprosesindənkeçiril
məsinin həm yeni iş yerlərinin ya
ranmasında,həmdəölkəmizədaha

çoxvalyutagəlməsindəböyükəhə
miyyətivardır.Bu,həmdəpambıq
çılığındahaçoxəlavədəyəryaradan
birsahəolduğunuvəümumidaxili
məhsulun artımına təkanverdiyini
göstərir.
Çin Xalq Respublikası dünyada

ənçoxpambıqistehsaledənvəxam
pambıq idxaledənölkədir.Burada
istehsalvəidxalolunanpambıqson
məhsula  paltar istehsalına kimi
emalolunurvəxariciölkələrəhazır
məhsul ixrac edilir. “Pambıqçılıq
haqqında”Qanunda da ölkəmizdə
pambıqçılığınklasterəsasında,yəni
pambıqçılıq regionlarında pambıq
danhazır istehlakmalının istehsalı
üçüntələbolunanbütüninfrastruk

turunyaradılmasıiləinkişafetdiril
məsinəzərdətutulmuşdur.Bu,onu
göstərirki,pambıqçılığınsürətliin
kişafı üçün ölkəmizdə siyasi iradə
və müvafiq hüquqi baza mövcud
durvəyaxınvaxtlardabizbusahə
də keçmiş ənənəni bərpa edərək
yüksəknailiyyətlərəldəedəcəyik.
Cənab Prezidentin dediyi kimi,

tütünçülüyüvə çayçılığı da inkişaf
etdirməliyik.Bununüçünölkəmiz
də“Tütünvə tütünməmulatıhaq
qında”və “Çayçılıq haqqında”qa
nunlarqəbuledilmişdir.Qanunların
tələblərinəuyğunişlərintəşkili,şüb
həsizki,busahələrin inkişafına tə
kanverəcəkdir.
Eynizamanda,onudadeyimki,

ölkəmizdə müasir aqrar siyasətin
əsasınıtəşkiledənaqrobiznesinfor
malaşması üçün əlverişli iqtisadi
mühityaradılırvəmövcudhüquqi
bazadaimtəkmilləşir.Bu ilyanva
rın 19da cənab Prezidentin təşəb
büsüiləVergiMəcəlləsinəvə“Göm
rüktarifihaqqında”Qanunaedilən
dəyişikliklərəəsasəninvestisiyatəş

viqi sənədinialan fərdi sahibkarlar
vəhüquqişəxslər7ilmüddətinəhə
minsənədialdığıandanəldəetdiyi
gəlirin(mənfəətin)50%ni,müvafiq
əmlakınagörəəmlakvətorpaqver
gisini,idxaletdikləritexnika,texno
loji avadanlıq və qurğulara görə
əlavədəyərvergisinivəgömrükrü
sumunuödəməkdənazaddırlar.Bu

dəyişikliklər aqrobiznesin bütün
strukturlarınaözəlsektoruninvesti
siya yatırmasını stimullaşdıracaq,
aqrarsahədəkooperasiyavə inteq
rasiyanısürətləndirəcəkdir.
HazırdaMilliMəclisinAqrar si

yasətkomitəsində“Kəndtəsərrüfatı
kooperasiyası haqqında”qanun la
yihəsinin ikinci oxunuşa hazırlan
ması üzrə işlər davam edir. Birgə
məqsədlərənailolmaqüçüniştirak
çıların səyvə resurslarınınkönüllü
birləşməsiolankooperasiyaşəhərlə
kənd, sənaye ilə kənd təsərrüfatı
arasındaəmtəəmübadiləsinihəyata
keçirir,istehsal,emal,aqroservis,sa
tışvətəchizatproblemlərinineffek
tivhəllinitəminedir.
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ƏsasıXVIIXVIIIəsrlərdəqoyul
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lar. 1895ci ildə dünyanınmüxtəlif
ölkələrininkooperativbirlikləriBey
nəlxalqKooperativAlyansıadlanan
kooperativlərittifaqındabirləşdilər.
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liyi) ilə törətdiyi bir neçə inzibati
xətayadairişlərəbaxılmasıeynior
qanın səlahiyyətinə aiddirsə, barə
sində inzibati icraat aparılan şəxsə
tətbiqolunaninzibatitənbehinyə
nicərimə,fizikişəxsəverilmişxüsu
sihüququnməhdudlaşdırılması,ic
timai işlər,ölkəhüdudlarındankə
nara inzibati qaydada çıxarılmavə
inzibatihəbsinhəddininməcəllənin
ümumi hissəsində müəyyən edil
miş hədlərdən artıq ola bilməməsi
barədəmüddəaəlavəedilmişdir.
Hüquqi şəxsin inzibati məsuliy

yətiiləbağlımüddəalartəkmilləşdi
rilmişvəonunhansıhallarda törə
dilmişinzibatixətayagörəməsuliy
yətə cəlb oluna biləcəyi qeyd edil
mişdir. Bundan əlavə hüquqi şəxs
barəsində inzibati tənbehin yalnız
hakimtərəfindəntətbiqedilməsinə
zərdətutulmuşdur.
İnzibati xətalarla bağlı işlərə ba

xarkən səlahiyyətli vəzifəli şəxslər
tərəfindən icraatın əsassız olaraq
dayandırılması hallarının qarşısını
almaqüçünbusahəyədəprokuror
nəzarəti tətbiq edilərək müəyyən
olunmuşdur ki, inzibati xəta haq
qındaişüzrəicraatındayandırılma

sıhaqqındaqərarıqəbuledənsəla
hiyyətlivəzifəlişəxs48saatərzində
həminqərarınsurətinimüvafiqpro
kuroragöndərməlidir.
Bundan əlavəməcəlləyə inzibati

xətahaqqındaişüzrəicraatzamanı
müddətlərin pozulması ilə bağlı
məsuliyyəti nəzərdə tutan maddə
əlavəolunmuşdur.
Müəyyən edilir ki, inzibati xəta

haqqında iş üzrə qərara şikayət və
yaprotestəsasındayenidənbaxılar
kənonunləğvedilməsivəyadəyiş
dirilməsiüçünəsaslarhansılardırvə
həminşikayətvəyaprotestüzrəqə
buledilmişqərarınqanuniqüvvəyə

minməsinindəqiqmüddətinəvaxt
dır.Ümumi hissədə həyata keçiril
miş bu təkmilləşdirmə məcəllənin
istifadəvə tətbiqinixüsusiləvətən
daşlarüçünhəmdədaha rahatvə
başadüşülənetmişdir.
Məcəlləyəəlavəolunanyenifəsil

“Səlahiyyəti olan orqanlar tərəfin
dən baxılmış inzibati xətalar haq
qındaişlərbarədəelektroninforma
siya sistemləri və ehtiyatları” ilə
bağlıfəsildir.Bufəslinməqsədiyol
verilmiş inzibati xətalar və həmin
xətalarıtörətmişşəxslərbarədəmə
lumatların uçotunu, sistemləşdiril
məsini və saxlanılmasını təmin et

QANUN

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən 
dəyişikliklər və onların əhəmiyyəti

Yeniməcəlləictimaimünasibətlə
rinmövcudinkişaftələbləriniözün
dəəksetdirirvəəvvəlkindən5fəsil
və150maddəartıqolmaqla40fəsil
və609maddədənibarətdir.Fəsilvə
maddəsayındaolanbufərqlərəsa
sənstrukturtexniki təkmilləşdirmə
nəticəsində, qismən isə yeni müd
dəalarınvəfəslinəlavəedilməsiilə
yaranmışdır.Beləki,köhnəməcəllə
dədağınıq formadayeralan, lakin
eyniməsələniəhatəedənmaddələr
qruplaşdırılmış, ayrıca fəsillərdə
birləşdirilmiş, yenidən sıralanmış
və bu da ümumi sayın artmasına
səbəbolmuşdur.
Əvvəlkiməcəlləninqəbuledildi

yi müddətdən keçən dövr ərzində
həminmaddəyə280dənartıqəlavə
vədəyişikliklərolunmuşdurki, bu
daməcəlləninyenilənməsinəzəmin
yaradanamillərdənbiridir.
Əgərəvvəlkiməcəlləninstruktu

runda ilk olaraq ümumi normalar,
sonra konkret sanksiya müəyyən
edənxüsusinormalar,sondaisəic
raatlabağlı,yəniprosessualnorma
laryeralırdısa,yeniməcəllə2hissə
yəümumivəxüsusihissələrəbö
lünür.Buradaəvvəlkiməcəllədəic
railəbağlıhissəvəxüsusihissənin
normalarınınistifadəsiüçünhüquqi
əsasyaradanbütünmaddələr,yəni
inzibatixətalarhaqqındaişlərəbax
maqsəlahiyyətiolanvəzifəlişəxslər
vəinzibatixətalarhaqqındaişlərüz
rəicraatvəqərarlarınicrasıiləbağlı

olan normalar ümumi hissəyə bir
ləşdirilmişdir.
Məcəllənin xüsusi hissəsinin

maddələrinin sanksiyaları ümumi
hissədəmüəyyənedilənhədlərəuy
ğunlaşdırılmış,bir çoxmaddələrdə
cərimə məbləği mütləq rəqəmlərlə
ifadə olunmuş, digər maddələrdə
cərimələrin aşağı vəyuxarı hədləri
arasındafərqazaldılmış,ictimaitəh
lükəlilikdərəcəsi eyniolan inzibati
xətalaragörəsanksiyalaruzlaşdırıl
mış, iqtisadi fəaliyyət qaydaları
əleyhinəolan inzibatixətalaragörə
sanksiyalarinzibatixətanəticəsində
vurulmuşziyanın(əldəedilmişgəli
rin)müvafiqmisliiləmüəyyənedil
mişdir.
Məcəlləyəəsasənşəxsinmüxtəlif

vaxtlardaözhərəkətləri(hərəkətsiz

Vüsal Hüseynov
Milli Məclisin deputatı

Ca   ri ilin 15 fev   ral ta   ri   xin   də Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın 
Pre   zi   den   ti 2015-ci il de   kab   rın 29-da Azər   bay   can Res   pub   li  -
ka   sı   nın Mil   li Məc   li   si tə   rə   fin   dən qə   bul edil   miş “Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı İn   zi   ba   ti Xə   ta   lar Mə   cəl   lə   si   nin təs   diq edil   mə   si 
haq   qın   da” Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın Qa   nu   nu   nu im   za   la  -
mış   dır. Bu   nun   la Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın ye   ni   lən   miş 
İn   zi   ba   ti Xə   ta   lar Mə   cəl   lə   si 2016-cı il  mar   tın 1-dən qüv   və   yə 
min   miş   dir. Ge   niş tət   biq sa   hə   si olan bu mə   cəl   lə   nin ye   ni   lən  -
mə   si zə   ru   rə   ti və özün   də han   sı əsas də   yi   şik   lik   lə   ri eh   ti   va et  -
mə   si tə   bii ola   raq ge   niş ic   ti   mai ma   raq do   ğu   rur.
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QANUN
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dəyişikliklər və onların əhəmiyyəti
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Vüsal Hüseynov
Milli Məclisin deputatı
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Nəqliyyatvasitəsininalkoqoldan,
narkotik vasitələrdən, psixotrop
maddələrdənvəyagüclütəsirgös
tərən digər maddələrdən istifadə
olunması nəticəsində sərxoş vəziy
yətdə idarə edilməsinə görədə cə
zalarsərtləşdirilmişdir.Beləki,yeni
məcəlləyəəsasən,buhalda400ma
natcəriməedilirvəyanəqliyyatva
sitələrini idarəetməhüqu
qu altı aydan bir ilədək
müddətə məhdudlaşdı
rılır. Əvvəlki məcəllədə
isə bu halda 300manat
miqdarında cərimə nə
zərdətutulurdu.
Məcəlləyə əsasən in

zibati xəta haqqında iş
üzrə icraat zamanı vi
deoyazıaparılıbsa,barə
sində inzibati icraat tət
biq edilən şəxsinvə zə
rərçəkmişşəxsinrazılığı
olmadan həmin vi
deoyazının kütləvi in
formasiya vasitələrində
yayımlanmasına görə
vəzifəlişəxslər1000ma
natdan1500manatadək
məbləğdə cərimə olu
nurlar.Həmçininməcəl
ləyəinzibatixətahadisə
sinin fotosunun, vi

deoyazısının həmin inzibati xəta
haqqındaişüzrəicraatbaşaçatana
dək saxlanılmasını nəzərdə tutan
yenimüddəaəlavəedilmişdir.
Məcəllədə tütün məmulatının

istehlakına dair məhdudiyyətlərə
riayət edilməməsinə görə yeni in
zibati məsuliyyət müəyyən olun
muşdur. Belə ki, “Tütün və tütün

məmulatı haqqında” Azərbaycan
RespublikasınınQanunu iləqada
ğan edilmiş yerlərdə siqaret çək
məyə görə 30 manat məbləğində
cərimə müəyyənləşdirilmişdir.
Bunlartədris,tərbiyə,səhiyyə,sağ
lamlıq və mədəniyyət obyektləri,
habelə idman yarışları və başqa
kütləvitədbirlərinkeçirildiyizallar
və digərmüəyyən edilmiş yerlər
dir.
Məcəllədə jurnalistlərin hüquq

larınınpozulmasıiləbağlımaddə
dənəzərdə tutulansanksiyalarda
sərtləşdirilmişdir.Beləki,qanunla
müəyyən olunmuşmüddətdə jur
nalistsorğusunacavabverməməyə
görəcəriməməbləği200manatdan
300 manatadək məbləğdə, həmçi
ninqanunlaqorunaninformasiya
laristisnaolmaqla,jurnalistəinfor
masiyanınverilməsiüzərinəməh
dudiyyətlər qoymağa və ya infor
masiya verilməsindən imtina et
məyəgörə300manatdan500ma
natadək məbləğdə cərimə müəy
yənləşdirilmişdir. Müqayisə üçün
deyək ki, əvvəlki məcəllədə bu

maddəüzrəsanksiyalar40ma
natdan 70 manatadək və
müvafiq olaraq 60 manat
dan90manatadəkmiqdar
damüəyyənedilmişdi.
Məcəllədə əksər maddə

lərüzrə sanksiyalarartmış,
qismən isə azalmışdır. 9
maddəüzrənormalarınbə
zi sanksiyaları azalmış, bə
ziləriisəartmışdır.5sanksi
yanın növü rəqəmlə ifadə
olunan cərimələrdən əldə
edilmiş gəlirin (vurulmuş
ziyan)misliiləölçüləncəri
mələrədəyişdirilmişdir.
Yenilənmişməcəlləinsan

və vətəndaş hüquqlarının
vəazadlıqlarınınqorunma
sınıtəminedəcək,sanksiya
ların çəkindirici təsirini işə
salacaqvəinzibatixətaların
qarşısının alınmasına əhə
miyyətlitöhfəverəcəkdir.

QANUN

məküçünelektroninformasiyaehti
yatının yaradılması, onun açıqlığı
nınvəmühafizəsinintəminedilmə
sidir.
Məcəlləyəyolhərəkətiqaydaları

nınpozulmasıəleyhinəolaninzibati
xətalarlabağlıbirsırayenimaddə
lər də əlavə edilmişdir. Məcəlləyə
əsasənyolhərəkətiqaydalarınınpo
zulması əleyhinə olan inzibati xəta
hadisəsifotovəyavideoqeydiyyat
funksiyalarınamalikxüsusi texniki
vasitələrin,yənifotovəvideokame
raların  köməyi ilə aşkar edildiyi
halda inzibati xəta haqqında elekt
ron protokol inzibati xətanın törə
dildiyi gündən bir aymüddətində
hərbirnəqliyyatvasitəsininistifadə
çisiüçüninternetinformasiyaresur
sundayaradılanelektronkabinetdə
yerləşdirilmədiyitəqdirdəşəxsmə
suliyyətdən azad edilir. Burada
“elektron kabinet” dedikdə ASAN
ödənişsisteminəzərdətutulur.Və
təndaşlarbusisteməwww.asanpay.
gov.azinternetsəhifəsivasitəsiləçı

xış əldə edə, yol verilmiş inzibati
xətailəbağlısənədlərlətanışolavə
elektronqaydadamüəyyənedilmiş
cərimələriödəyəbilərlər.
Məcəllədəhəmçinin inzibati xə

ta haqqında elektron protokol və
ya inzibati xəta haqqında iş üzrə
qərar elektron kabinetdə yerləşdi
rilməyənədəkonun icraolunması
nın tələb edilməsinin qadağan
olması müəyyən edilmişdir. Bu
halda həmçinin həmin nəqliyyat
vasitəsininsaxlanılmasıbarədəqə
rar qəbul edilməsi, nəqliyyat vasi
təsinin saxlanılaraqduracağa gəti
rilməsiqadağanolunur.
Məcəlləyə əsasən təhlükəsizlik

kəmərinibağlamadannəqliyyatva
sitəsini idarə etmək, avtonəqliyyat
vasitəsi sahibləri tərəfindən icbari
sığortamüqaviləsininbağlanmama
sı, motodəbilqə taxmadan, yaxud
motodəbilqəsi olmayan sərnişinləri
motosikletdə daşımaqla bağlı inzi
batixətalarfotovəyavideoqeydiy
yatfunksiyalarınamalikxüsusitex

niki vasitələrin köməyi ilə aşkar
olunduqda məsuliyyət tədbirləri
tətbiqedilir.
Dayanmavəyadurmaqaydaları

nıpozmuşşəxsinnəqliyyatvasitəsi
barəsindəqanunsuzhərəkətləredil
məsinə görə də yeni məsuliyyət
müəyyənolunmuşdur.Beləki,da
yanma və ya durma qaydalarını
pozmuş şəxsin nəqliyyat vasitəsi
mühafizəedilənduracağaaparılar
kən həmin şəxs nəqliyyat vasitəsi
ninyanınayaxınlaşdıqdaonunnəq
liyyatvasitəsininqaytarılmamasına
görəcəriməmüəyyənedilmişdir.
Sərnişinvəyükdaşımahəyatake

çirən avtonəqliyyat vasitələrinin
reysqabağıtexnikivəziyyətininyox
lanılmamasınavəsürücülərinreys
qabağı tibbi müayinəsinin təşkil
edilməməsinəgörədəyeniməsuliy
yətmüəyyənedilir.Buhaldavəzifə
lişəxslər500manatdan800manata
dək məbləğdə, hüquqi şəxslər isə
2000 manatdan 3000 manatadək
məbləğdəcəriməolunurlar.
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dək məbləğdə, hüquqi şəxslər isə
2000 manatdan 3000 manatadək
məbləğdəcəriməolunurlar.
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məsiistiqamətlərininmüəyyənləşdi
rilməsiçoxvacibdir.
Yerli özünüidarəetmə orqanları

nın həm vergi, həm də qeyrivergi
gəlirləri ilə bağlı problemləri möv
cuddur.Vergigəlirləri içərisindəən
ciddiprobleməmlakvergisiiləbağlı
olduğundanəmlakvergisiüzrəver
gitutmamexanizmlərinin təkmilləş
dirilməsiməsələsinə,qeyrivergigə
lirləriiçərisindəisəxüsusiyükəma
lik olan və bələdiyyələr üçün daha
böyük əhəmiyyət kəsb edən dövlət
büdcəsindənayırmalarlabağlıtəklif
lərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Həmçinin bələdiyyələrin kreditə çı
xışimkanlarıvəkreditləşməsahəsin
də mümkün islahat imkanları da
nəzərdənkeçirilməlidir.
Əmlak vergisi ilə bağlı mövcud

problemlərin həllinin səmərəli yolu
fiziki şəxslərin əmlakının sahəsinə
görəvergiyəcəlbedilməsidir.Hazır
dadünyanınbirsıraölkələrindəbu
üsuldan istifadə olunur. Məsələn,
Polşadafizikişəxslərinmülkiyyətin
dəolanyaşayışfondununhərkvad

ratmetrinə görə 0,14 ABŞ dolları,
kommersiyaməqsədilə istifadə edi
lən mülkiyyət obyektlərinin hər
kvadratmetriüçünisə4,2ABŞdolla
rıəmlakvergisihesablanır.
Azərbaycanda da fiziki şəxslərin

əmlak vergisinin əmlakın sahəsinə
(hərkvadratmetrinə)görəhesablan
masıməsələsiVergiMəcəlləsinəmü
vafiqdəyişiklikləredilməkləözhəlli
nitapmışvəbuqaydaartıq2015ciil
yanvarın1dənqüvvəyəminmişdir.
Bələdiyyələrin maliyyəiqtisadi

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilk
növbədəyerlibüdcəgəlirlərininəsa
sınıtəşkiledənyerlivergivəödəniş
lərin yığılması işinin təkmilləşdiril
məsinigündəməgətirir.Buməqsəd
lə bələdiyyələr üzrə vergitutma ob
yektlərinin vahid elektronməlumat
bazasının yaradılması mexanizmi
hazırlanmışvəonuntətbiqiprosedu
rumüəyyənləşdirilmişdir.Məlumat
bazasınıyaratmaqlavətətbiqetmək
lə bələdiyyə büdcələrinə yerli vergi
vəödənişlərüzrədaxilolmalarınar
tırılmasıyoluiləbələdiyyələrinmöv

cud maliyyə vəziyyətlərinin yaxşı
laşdırılmasımümkündür.
Bütünbunlarlayanaşıbələdiyyə

lərin maliyyəiqtisadi əsaslarının
gücləndirilməsi baxımından mü
hümməsələlərdənbiridəbüdcələ
rarasıtransfertlərinbölüşdürülməsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilmə
sidir. Qanunvericilikdə yerli özü
nüidarəetmə orqanlarına dövlət
büdcəsindən həm məqsədli, həm
də məqsədsiz transfertlərin veril
məsi təsbit olunub. Məqsədsiz
transfertlərin dotasiyalarınbölüş
dürülməsininəsasənəhalinin sayı
nagörəaparılmasınəzərdətutulur.
Dünya təcrübəsində tarazlaşdırıcı
xarakterdaşıyanbu transfertinbö
lüşdürülməsi zamanı çox sayda
meyarlarvə təshihəmsalları tətbiq
olunur (məsələn, demoqrafik və
ziyyət,infrastrukturunmövcuddu
rumu, ərazinin böyüklüyü və s.).
Azərbaycantəcrübəsindəəhalisinin
sayı eyni olan şəhər bələdiyyələri
ninaldığıdotasiyalarınməbləğibə
zənbirbirindənkəskinfərqlənir.

ÖZÜNÜİDARƏ

Bələdiyyələrin maliyyə-iqtisadi 
təminatının inkişafının 
prioritet istiqamətləri

AzərbaycanRespublikasınındöv
lətidarəetməsistemindəaparılanis
lahatların əsas məqsədlərindən biri
də demokratik dövlətin əsası kimi
yerli özünüidarəetmənin inkişafı və
təşəkkültapmasıüçünzərurişəraitin
qurulmasıdır.Yerliözünüidarəetmə
ni həyata keçirməkməqsədilə ölkə
mizdə bələdiyyə idarəçiliyi sistemi
ninformalaşdırılması,onlarınfəaliy
yətininhüquqi tənzimlənməsiüçün
ölkə Konstitusiyasında təsbit olun
muşprinsiplərəsasındamüvafiqqa
nunvericilikbazasıyaradılmışdır.

Artıq yerli özünüidarəetmə or
qanlarınınölkəninsosialiqtisadihə
yatındamühümyer tutmasınabax
mayaraq, respublika bələdiyyələri
nin ötənmüddətdəki fəaliyyətlərini
təhlil edərkənbirmənalıolaraqbelə
bir nəticəyə gəlmək olur ki, yerli
özünüidarəetməinstitutununinkişa
fınıləngidənəsasproblemlərdənbiri
onların maliyyəiqtisadi imkanları
nınməhdudvəzəifolmasıdır.
Yerli özünüidarəetmənin maliy

yəiqtisadi resurslarının qanunveri
cilikləonlaraverilmişsəlahiyyətlərə
uyğunolmasıprinsipiölkəKonstitu
siyasında və digər qanunlarda öz
əksinitapmışdır.Buprinsipireallaş
dırmadan yerli özünüidarəetmə or
qanlarınınmüstəqilliyinivəsəmərəli
fəaliyyətinitəminetmək,onlarınre
gionların sosialiqtisadi inkişafında
kırolunuartırmaqmümkündeyil.
Bələdiyyələrin maliyyəiqtisadi

əsaslarıiləbağlımövcudproblemlə
rin həllinə fərqli yanaşmalar möv
cuddur. Tədqiqatçıların bir qismi
maliyyəiqtisadi əsasın gücləndiril
məsi dedikdə bələdiyyə gəlirlərinin
yüksəldilməsinin,digərqismiisəbə
lədiyyəəmlakınınartırılmasınında
ha məqsədəuyğun olduğunu bildi
rirlər. Ümumilikdə isə bələdiyyələ
rin iqtisadi əsasını təşkil edən ən
mühümkomponentlərdənbiribələ

diyyəəmlakıdır.Bələdiyyələrinəm
lakpotensialıonlarınsəmərəlifəaliy
yətininmühümşərtlərindənbiridir.
Hazırdabələdiyyələrinəmlaklabağ
lı problemlərinin həlli ilə əlaqədar
bir sıra addımların atılmasına ehti
yacvar. İlknövbədə,bələdiyyəəm
lakına,xüsusiləbələdiyyətorpaqları
namülkiyyəthüququnutəsdiqedən
sənədlərinsəlahiyyətlidövlətorqan
larıtərəfindənverilməsiprosesibaşa
çatdırılmalıdır. İkincisi, “Bələdiyyə
mülkiyyətinəəmlakınverilməsihaq
qında”AzərbaycanRespublikasıQa
nununun tələblərinə uyğun olaraq
bələdiyyələr inzibati bina da daxil
olmaqla zəruri əmlakla təmin edil
məlidirlər.Nəhayət, satılması vəya
icarəyəverilməsinəzərdətutulanbə
lədiyyətorpaqlarınınhansıhallarda
hərraca,hansıhallardaisəmüsabiqə
yə təqdim olunmasının prinsipləri
qanunvericilikdə öz əksini tapmalı
dır.Qeydediləntəkliflərinreallaşdı
rılması bələdiyyələrin əmlak poten
sialınınyaxşılaşmasınamühümtöh
fəverəbilər.
Əmlakpotensialıyerli özünüida

rəetməninmühüm iqtisadi əsasıdır.
Lakin zəruri maliyyə potensialı ol
madanyerliözünüidarəninsəmərəli
həyata keçirilməsi mümkünsüzdür.
Bu baxımdan bələdiyyələrin maliy
yəiqtisadipotensialınıngücləndiril

Kamran Bayramov
Milli Məclisin deputatı

Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində bələdiyyələrin ümumrespublika toplantısı keçirilib. Ədliyyə Nazirli-
yinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin və Azərbaycan Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyalarının təşkilatçılığı ilə düzənlənən və 
“2015-ci ilin yekunları və bələdiyyələrin qarşısında duran vəzifələr” mövzusuna həsr edilən tədbirdə Abşeron Rayon İcra 
Hakimiyyətinin rəhbərliyi, Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri və üzvləri, Prezident Adminstrasiyasının 
rəsmiləri, habelə şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyə sədrləri iştirak edib. 6 fevral 2016-cı il.
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rilməsiçoxvacibdir.
Yerli özünüidarəetmə orqanları

nın həm vergi, həm də qeyrivergi
gəlirləri ilə bağlı problemləri möv
cuddur.Vergigəlirləri içərisindəən
ciddiprobleməmlakvergisiiləbağlı
olduğundanəmlakvergisiüzrəver
gitutmamexanizmlərinin təkmilləş
dirilməsiməsələsinə,qeyrivergigə
lirləriiçərisindəisəxüsusiyükəma
lik olan və bələdiyyələr üçün daha
böyük əhəmiyyət kəsb edən dövlət
büdcəsindənayırmalarlabağlıtəklif
lərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Həmçinin bələdiyyələrin kreditə çı
xışimkanlarıvəkreditləşməsahəsin
də mümkün islahat imkanları da
nəzərdənkeçirilməlidir.
Əmlak vergisi ilə bağlı mövcud

problemlərin həllinin səmərəli yolu
fiziki şəxslərin əmlakının sahəsinə
görəvergiyəcəlbedilməsidir.Hazır
dadünyanınbirsıraölkələrindəbu
üsuldan istifadə olunur. Məsələn,
Polşadafizikişəxslərinmülkiyyətin
dəolanyaşayışfondununhərkvad

ratmetrinə görə 0,14 ABŞ dolları,
kommersiyaməqsədilə istifadə edi
lən mülkiyyət obyektlərinin hər
kvadratmetriüçünisə4,2ABŞdolla
rıəmlakvergisihesablanır.
Azərbaycanda da fiziki şəxslərin

əmlak vergisinin əmlakın sahəsinə
(hərkvadratmetrinə)görəhesablan
masıməsələsiVergiMəcəlləsinəmü
vafiqdəyişiklikləredilməkləözhəlli
nitapmışvəbuqaydaartıq2015ciil
yanvarın1dənqüvvəyəminmişdir.
Bələdiyyələrin maliyyəiqtisadi

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilk
növbədəyerlibüdcəgəlirlərininəsa
sınıtəşkiledənyerlivergivəödəniş
lərin yığılması işinin təkmilləşdiril
məsinigündəməgətirir.Buməqsəd
lə bələdiyyələr üzrə vergitutma ob
yektlərinin vahid elektronməlumat
bazasının yaradılması mexanizmi
hazırlanmışvəonuntətbiqiprosedu
rumüəyyənləşdirilmişdir.Məlumat
bazasınıyaratmaqlavətətbiqetmək
lə bələdiyyə büdcələrinə yerli vergi
vəödənişlərüzrədaxilolmalarınar
tırılmasıyoluiləbələdiyyələrinmöv

cud maliyyə vəziyyətlərinin yaxşı
laşdırılmasımümkündür.
Bütünbunlarlayanaşıbələdiyyə

lərin maliyyəiqtisadi əsaslarının
gücləndirilməsi baxımından mü
hümməsələlərdənbiridəbüdcələ
rarasıtransfertlərinbölüşdürülməsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilmə
sidir. Qanunvericilikdə yerli özü
nüidarəetmə orqanlarına dövlət
büdcəsindən həm məqsədli, həm
də məqsədsiz transfertlərin veril
məsi təsbit olunub. Məqsədsiz
transfertlərin dotasiyalarınbölüş
dürülməsininəsasənəhalinin sayı
nagörəaparılmasınəzərdətutulur.
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xarakterdaşıyanbu transfertinbö
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ziyyət,infrastrukturunmövcuddu
rumu, ərazinin böyüklüyü və s.).
Azərbaycantəcrübəsindəəhalisinin
sayı eyni olan şəhər bələdiyyələri
ninaldığıdotasiyalarınməbləğibə
zənbirbirindənkəskinfərqlənir.

ÖZÜNÜİDARƏ

Bələdiyyələrin maliyyə-iqtisadi 
təminatının inkişafının 
prioritet istiqamətləri

AzərbaycanRespublikasınındöv
lətidarəetməsistemindəaparılanis
lahatların əsas məqsədlərindən biri
də demokratik dövlətin əsası kimi
yerli özünüidarəetmənin inkişafı və
təşəkkültapmasıüçünzərurişəraitin
qurulmasıdır.Yerliözünüidarəetmə
ni həyata keçirməkməqsədilə ölkə
mizdə bələdiyyə idarəçiliyi sistemi
ninformalaşdırılması,onlarınfəaliy
yətininhüquqi tənzimlənməsiüçün
ölkə Konstitusiyasında təsbit olun
muşprinsiplərəsasındamüvafiqqa
nunvericilikbazasıyaradılmışdır.

Artıq yerli özünüidarəetmə or
qanlarınınölkəninsosialiqtisadihə
yatındamühümyer tutmasınabax
mayaraq, respublika bələdiyyələri
nin ötənmüddətdəki fəaliyyətlərini
təhlil edərkənbirmənalıolaraqbelə
bir nəticəyə gəlmək olur ki, yerli
özünüidarəetməinstitutununinkişa
fınıləngidənəsasproblemlərdənbiri
onların maliyyəiqtisadi imkanları
nınməhdudvəzəifolmasıdır.
Yerli özünüidarəetmənin maliy

yəiqtisadi resurslarının qanunveri
cilikləonlaraverilmişsəlahiyyətlərə
uyğunolmasıprinsipiölkəKonstitu
siyasında və digər qanunlarda öz
əksinitapmışdır.Buprinsipireallaş
dırmadan yerli özünüidarəetmə or
qanlarınınmüstəqilliyinivəsəmərəli
fəaliyyətinitəminetmək,onlarınre
gionların sosialiqtisadi inkişafında
kırolunuartırmaqmümkündeyil.
Bələdiyyələrin maliyyəiqtisadi

əsaslarıiləbağlımövcudproblemlə
rin həllinə fərqli yanaşmalar möv
cuddur. Tədqiqatçıların bir qismi
maliyyəiqtisadi əsasın gücləndiril
məsi dedikdə bələdiyyə gəlirlərinin
yüksəldilməsinin,digərqismiisəbə
lədiyyəəmlakınınartırılmasınında
ha məqsədəuyğun olduğunu bildi
rirlər. Ümumilikdə isə bələdiyyələ
rin iqtisadi əsasını təşkil edən ən
mühümkomponentlərdənbiribələ

diyyəəmlakıdır.Bələdiyyələrinəm
lakpotensialıonlarınsəmərəlifəaliy
yətininmühümşərtlərindənbiridir.
Hazırdabələdiyyələrinəmlaklabağ
lı problemlərinin həlli ilə əlaqədar
bir sıra addımların atılmasına ehti
yacvar. İlknövbədə,bələdiyyəəm
lakına,xüsusiləbələdiyyətorpaqları
namülkiyyəthüququnutəsdiqedən
sənədlərinsəlahiyyətlidövlətorqan
larıtərəfindənverilməsiprosesibaşa
çatdırılmalıdır. İkincisi, “Bələdiyyə
mülkiyyətinəəmlakınverilməsihaq
qında”AzərbaycanRespublikasıQa
nununun tələblərinə uyğun olaraq
bələdiyyələr inzibati bina da daxil
olmaqla zəruri əmlakla təmin edil
məlidirlər.Nəhayət, satılması vəya
icarəyəverilməsinəzərdətutulanbə
lədiyyətorpaqlarınınhansıhallarda
hərraca,hansıhallardaisəmüsabiqə
yə təqdim olunmasının prinsipləri
qanunvericilikdə öz əksini tapmalı
dır.Qeydediləntəkliflərinreallaşdı
rılması bələdiyyələrin əmlak poten
sialınınyaxşılaşmasınamühümtöh
fəverəbilər.
Əmlakpotensialıyerli özünüida

rəetməninmühüm iqtisadi əsasıdır.
Lakin zəruri maliyyə potensialı ol
madanyerliözünüidarəninsəmərəli
həyata keçirilməsi mümkünsüzdür.
Bu baxımdan bələdiyyələrin maliy
yəiqtisadipotensialınıngücləndiril

Kamran Bayramov
Milli Məclisin deputatı

Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində bələdiyyələrin ümumrespublika toplantısı keçirilib. Ədliyyə Nazirli-
yinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin və Azərbaycan Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyalarının təşkilatçılığı ilə düzənlənən və 
“2015-ci ilin yekunları və bələdiyyələrin qarşısında duran vəzifələr” mövzusuna həsr edilən tədbirdə Abşeron Rayon İcra 
Hakimiyyətinin rəhbərliyi, Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri və üzvləri, Prezident Adminstrasiyasının 
rəsmiləri, habelə şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyə sədrləri iştirak edib. 6 fevral 2016-cı il.
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məqsədlitransfertlərinayrılmasıtəc
rübəsininolmamasıvəziyyətibirqə
dərdəmürəkkəbləşdirir.Büdcəvə
saitlərininayrılmasınabucüryanaş
mabələdiyyələriözdaxilimənbələ
rinivə resurslarını aşkar etməyəvə
artırmağa,qeyriistehsalsektorunda
səlahiyyətlərinəaidedilmişxidmət
lərin çeşidini genişləndirməyə sti
mullaşdırmır.Onagörədəmaliyyə
tarazlaşdırmasının gəlirxərc mode
linəkeçiddahaperspektivlivəməq
sədəuyğun olardı. Çünki bumodel
yerli özünüidarəetmə orqanlarının
xərctələbatlarıiləyanaşı,gəlirqabi
liyyətliliyini də nəzərə almağa im
kanverir.
Bələdiyyələrin maliyyəiqtisadi

potensialının gücləndirilməsinin
mühüm yollarından biri də kredit
resurslarınaçıxışimkanlarınınyara
dılmasıdır. Bu, xüsusilə infrastruk
turla bağlı layihələrin reallaşdırıl
masıüçünvacibdir.Çünkibeləlayi
hələr daha böyük xərc tutumuna
malikolur.Azərbaycanbələdiyyələ
rininhazırda kredit resurslarına çı
xışıyoxdur.Onlarınkreditresursla
rına çıxışının olmaması bilavasitə
yerli özünüidarəetmə orqanlarının
maliyyə potensialının zəifliyi ilə
bağlıdır.Yənibələdiyyələrinödəmə

qabiliyyətliolmaması,azqalabütün
bələdiyyələrin büdcələrinin onların
carixərclərinibeləödəyəbilməməsi
birtərəfdənhəminqurumlarınözü
nüborclanmadançəkindirirsə,digər
tərəfdən maliyyə institutlarının öz
ləribucürzəifpotensialamalikor
qanlarıkreditləşdirməyəmaraqgös
tərmirlər.
Qeydolunmalıdırki,mövcudqa

nunvericilikdə bələdiyyələrin kre
ditləşməsi üçün hüquqi maneələr
yoxdur. Lakin problem ondan iba
rətdir ki, bələdiyyələr kredit götür
məküçüngirovtəminatıməqsədilə
zəruri əmlakamalikdeyillər.Digər
tərəfdən,bələdiyyələrüçüngüzəştli
kreditşərtləridəyoxdur.Buvəziy
yətyerliözünüidarəetməorqanları
nın kredit alma imkanlarını məh
dudlaşdırır.
Yerli özünüidarəetmə orqanları

nın kredit resurslarına çıxış imkan
larınıntəminedilməsiüçünbələdiy
yələrin kreditləşməsinin tənzimlən
məsi mexanizmlərinin yaradılması
mühümistiqamətlərdənbiriolmalı
dır.Digərmühümkomponentkimi
bələdiyyə kreditləşməsinin iqtisadi
tənzimləmə mexanizmlərinin işlə
nibhazırlanmasıgöstəriləbilər.
Bələdiyyə borclanmasının tək

milləşdirilməsininvacib, ilkin şərt
lərindən biri də yerli büdcələşmə
prosesininyaxşılaşdırılmasıolmalı
dır.Bələdiyyəborclanmasınıngələ
cəkinkişafıyerlibüdcələrincarivə
kapitalbüdcələrəbölünməsinitələb
edir. Yerli büdcələrin belə bölgü
qaydasıyerlimaliyyəidarəçiliyinin
şəffaflığını artırmağa imkan verir.
Bu, həmçinin istismar xərclərini
ödəməküçüncarigəlirlərinkifayət
edibetmədiyinivəyagəlirlərinin
vestisiya proqramlarının maliyyə
ləşdirilməsinə yetərli olubolmadı
ğınıqiymətləndirməyiasanlaşdırır.
Buməlumathəyatqabiliyyətlikapi
talqoyuluşuproqramlarınıntərtibi
nidəstəkləyirvəkreditqabiliyyətli
liyini qiymətləndirməyə kömək
edir.
Bələdiyyəborclanmasınıntəkmil

ləşdirilməsininmühümşərtlərindən
biri dəmövcudqanunvericiliyə zə
ruridəyişiklikləretməkləbələdiyyə
lərüçüngüzəştlikreditimkanlarının
yaradılmasıdır.Eynizamanda,döv
lətbüdcəsindənbələdiyyələrəaşağı
faizləkreditlərinverilməsinintəmin
edilməsi də vacibdir. Bunun üçün
digər ölkələrdə olduğu kimi ayrıca
fondunyaradılmasıtəcrübəsidənə
zərdənkeçiriləbilər.

ÖZÜNÜİDARƏ

Həminkişafetmiş,həmdəkeçid
dövrüyaşayanölkələrinbirçoxunda
dövlətin ayırdığı transfertlərin yerli
büdcələrdə payı xeyli yüksəkdir.
Məsələn, Polşa, Çexiya və Estoniya
kimiölkələrdəbugöstərici15%dən
çoxdur.İnkişafetmişölkələrintəcrü
bəsində isə həmin göstərici 2060%
arasındadır. Məsələn, bu göstərici
İspaniyada 40%, Böyük Britaniyada
60%,Fransada25%təşkiledir.
Bəziölkələrdəyerlibüdcələrüçün

nəzərdətutulantransfertlərinməblə
ğinəminimumnormalar tətbiq olu
nur. Məsələn, Xorvatiyada ayrıayrı
nazirliklərözsəlahiyyətləridaxilində
məsələlərihəlletməküçünyerlihaki
miyyət orqanlarına məqsədli qrant
lar verirlər. Bu isə büdcədə ayrıca
maddədəəksetdirilir.Bununlayana
şı bələdiyyələr yerli infrastrukturun
inkişafıməqsədiləregionlarıninkişa
fıfondundanvəsaitalabilirlər.
Şəhərbələdiyyələrininictimaixid

mətlərlə bağlı öhdəlik yükünün
qabarıqlığıonlarınilknövbədəzəru
ri maliyyə resurslarına malik ol
masınışərtləndirir.Birqaydaolaraq
məqsədsiz transfertlər tarazlaşdırıcı
xarakterdaşıyır.Məqsədli transfert
lərisəmüəyyənehtiyaclarınödənil
məsinəyönəlirvəkonkretxidmətlə
ringöstərilməsi(məsələn,kanalizasi
yasistemininyenidənqurulması,yol
tikintisivəs.)üçünverilir.
Beynəlxalq təcrübədən çıxış edə

rəkAzərbaycanda transfertlərin bö
lüşdürülməsinindaha təkmilmexa
nizmlərini yaratmaq mümkündür.
İlknövbədəməqsədsiztransfertlərlə
bağlı mövcud mexanizmin təkmil
ləşdirilməsiistiqamətlərinənəzərsa
laq.Beynəlxalqtəcrübədəməqsədsiz
transfertlərləbağlı“birnəfərədüşən
vergipotensialı”göstəricisindənisti
fadəolunur.Bugöstərici faktikida
xilolmalar əsasında deyil, proqnoz
laşdırılan vergi gəlirləri əsasında

müəyyən edilir. Məsələn, ayrıayrı
bələdiyyələrdə gəlir vergisindən əl
də olunan gəlirlərin adambaşına
həcmihesablanırvəbununəsasında
ölkəüzrəortagöstəriciçıxarılır.Alı
nan göstəricidən aşağı göstəriciyə
malikolanbələdiyyələrəgəlirlərara
sındafərqi(bilavasitəvergibazasın
dafərqləbağlı)kompensasiyaetmək
üçüntransfertverilir.Bumexanizmi
Azərbaycanın şəhər bələdiyyələrinə
tətbiq etmək daha məqsədəuyğun
dur, çünki şəhər ərazilərində sakin
ləringəlirlərikəndyerlərinənisbətən
dahasabitdir.Kəndyerlərindəisəiş
yerləriəsasənmövsümixarakterda
şıdığından “bir nəfərə düşən vergi
potensialı” göstəricisinin müəyyən
olunması üçüngəlir vergisinin əsas
götürülməsitarazlaşdırıcıdeyil,qey
ritarazlaşdırıcı rolamalikdir. Lakin
kənd bələdiyyələrində “bir nəfərə
düşənvergipotensialı”göstəricisini
hesablamaqüçünbazakimikəndtə
sərrüfatıtəyinatlıtorpaqlarüzrətor
paqvergisindənistifadəolunabilər.
Məqsədlitransfertlərəgəlincə,bir

qaydaolaraqbutransfertlərünvanlı

xarakterdaşıyır,yənikonkretolaraq
hansı məqsəd üçün ayrıldığı öncə
dən bəlli olur.Məqsədli transfertlə
rin ayrılması bələdiyyələrə həvalə
olunmuş konkret səlahiyyətlərin ic
rasıiləbağlıdır.Məsələn,bələdiyyə
lərəmüxtəlifictimaixidmətlərləəla
qədarsəlahiyyətlərveriləcəyitəqdir
dəadambaşınaminimumxərcprin
sipiəsasındaməqsədlitransfertlərin
ayrılmasımümkündür.Bununüçün
sadəformultətbiqetməkdahaməq
sədəuyğundur. Belə ki, bir sakinə
düşən büdcə təminatı normativləri
vəşəhərbələdiyyəsiərazisindəməs
kunlaşmışvətəndaşlarınsayıəsasın
da qurulan tarazlaşdırma formulu
tətbiq oluna bilər.Məsələn, səhiyyə
vəyatəhsililəbağlıxərclərplanlaş
dırılarkənsəhiyyəvəyatəhsilüzrə1
sakinədüşənminimalbüdcətəmina
tınormativiəsasgötürülür.
Ümumiyyətlə, hazırdayerli büd

cələrin tarazlaşdırılması və balans
laşdırılmasının təcrübədə istifadə
olunan metodları bələdiyyələr, o
cümlədən şəhər bələdiyyələri üçün
qeyribərabər şərait yaradır.Üstəlik
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yə bilərik ki, maarifləndirmə işinin
yüksəksəviyyədəqurulmasıbusahə
də də problemlərin aradan qaldırıl
masındaəsasroloynayır.Yeniqurum
olsa da, bələdiyyələr vətəndaşların
maraqlarını əks etdirən layihələrin
həllinə çalışmışlar. Əsasən abadlıq
quruculuq işləri ilə, ərazidəyaşayan
kimsəsiz, aztəminatlı ailələrin prob
lemləri ilə maraqlanan bələdiyyələr,
eyni zamanda, ölkəmiqyasında icra
olunandövlətproqramlarındanəzər
də tutulanvəzifələrinhəyatakeçiril
məsində də iştirak edirlər. Bir neçə
ildirdavametdirilən “Abadməhəllə
və abad kənd”, “Bir bələdiyyə  bir
layihə”,“Demokratiyahəftəsi”təşəb
büsləribələdiyyələrinyaşayışməntə
qələrinin abadlaşdırılması sahəsində
fəaliyyətinə təkan vermiş, insanların
rahathəyattərziüçünimkanlarınıar
tırmışdır.
Bələdiyyələrinfəaliyyətivətəndaş

larınsosialsifarişləriəsasındaforma
laşır. Xatırladaq ki, ötən bələdiyyə
seçkilərindəvətəndaşların təşəbbüsü
və fəallığınəticəsindəəksərbələdiy
yələrinbirləşməsi ilə iqtisadivəma
liyyəpotensialıdahagüclüyenibələ
diyyələr yaradılmışdır. Təbii ki, bu
kimi addımlar bələdiyyələrə fəaliy
yətlərini daha da təkmilləşdirməyə
genişimkanlarverir.
Birəsasməqamıdaqeydedəkki,

bələdiyyələrinfəaliyyətininsəmərəli
liyinin artırılması, mövcud resursla
rınyerlisəviyyədəmüəyyənedilmiş
hədəflərə, sosial məsələlərin həllinə
yönəldilməsibirbaşabələdiyyəkadr
larındanasılıdır.Ötənillərintəcrübə
sigöstərirki,dövlətimizinbaşçısı İl
ham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun
olaraqparlamentvəbələdiyyəseçki
lərində qadınların və gənclərin təm
silçiliyinəxüsusidiqqətgöstərilir.Tə
bii ki, insanlarla birbaşa ünsiyyətdə
olan yerli özünüidarəetmə orqanla
rındaxidmətetməkidarəçilikbacarı
ğı, bilik və yüksək peşəkarlıq tələb
edir. Zaman keçdikcə kadrlara olan
tələbatdaartır.Bunagörədəbələdiy
yələrin keyfiyyət tərkibinin daha da

gücləndirilməsidaimaktualdır.
Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə

2014cü il dekabrın 23də dördüncü
dəfəbələdiyyəseçkilərikeçirildi.Seç
kidənseçkiyətəkmilləşmə,seçicirəy
ləribələdiyyələrinfəaliyyətinədəstək
barədəaydıntəsəvvüryaradır.Bütün
siyasi kampaniyalarda Azərbaycan
xalqının yüksək etimadını qazanan,
sıralarında700minəyaxınüzvübir

ləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası
bələdiyyəseçkilərindədəxüsusifəal
lığı vəqələbəsi ilədiqqət çəkmişdir.
Seçkilərə təkmil seçki praktikası ilə
qatılanYeniAzərbaycanPartiyasının
son parlament və bələdiyyə seçkilə
rindəəsashədəfiqadınlarınvəgənc
lərinparlamentdəvəyerliözünüida
rəetmə orqanlarında təmsilçiliyini
yüksəksəviyyədətəminetməkolub.
Ötən seçkilərin müqayisəli təhlilini
aparsaq,buməqsədəyüksəksəviyyə
dənailolunduğunugörərik.
Bələdiyyələrin fəaliyyətinin tək

milləşdirilməsi daim dövlətimizin
diqqətində olub. Möhtərəm Prezi
dentimizİlhamƏliyevinbuməqsədə
xidmətedənfərmanvəsərəncamları
bələdiyyələri daha səylə çalışmağa,
üzərilərinə düşən məsuliyyəti daha

yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə
stimul verir. Müstəqil Azərbaycan
dövlətininqurucusuUluöndərHey
dərƏliyevin“BizAzərbaycandatam
müstəqil yerli özünüidarəetmə or
qanlarıyaradırıq.Bu,həmdemokra
tiyanın inkişafı deməkdir, eyni za
manda,ölkəni idarə etməkdəvətən
daşlarımıza imkanlar yaranmasının
göstəricisidir.Yerli idarəetməorqan

ları yerlərdə onların səlahiyyətləri
çərçivəsində çox işlər görə bilərlər.
Bələdiyyələrdövlətindəgördüyüiş
lərinböyükbirhissəsiniözüzəriləri
nə götürəcək, dövlətin də yükünü
müəyyənqədəryüngülləşdirəcəklər.
Ona görə bələdiyyələrin seçilməsi,
onlarıntəşkiledilməsi,gələcəkfəaliy
yətibizimcəmiyyətimizüçün,dövlə
timizüçünvəhərbirvətəndaşüçün
çox vacibdir” fikirləri dövlətimizin
siyasətindəəsasyertutaraq,perspek
tivlərin müəyyənləşdirilməsinə işıq
salır.
Arxada qalanhər günün, hər ilin

birhesabatxarakteridaşıdığınınəzə
rəalsaq,düşünürəmki,hərbirbələ
diyyəötəndövrdəgörülənişlərinfo
nunda perspektivlərini müəyyənləş
dirməkimkanındadır.Binəqədiqəsə

İNKİŞAF

Bələdiyyələrəhalidəyerliözünüidarəetmə
orqanlarınainamıgücləndirməlidir
Müstəqillik əldə etdikdən sonra

ölkəmizdəaparılanislahatlarbeynəl
xalq aləmdə özünü təsdiqləyən bəzi
yeniliklərintətbiqinidəvacibamilki
miqarşıyaqoydu;yerliözünüidarəet
məorqanlarının–bələdiyyələrintəş
kilibuzərurətdənyarandı.Yarandığı
gündənqarşıyaqoyulanməqsəd isə
belədir:yerliözünüidarəetməorqanı
olan bələdiyyələr ölkəmizin inkişa
fındadahaəhəmiyyətliroloynamalı,
cəmiyyətdə layiq olduqları yeri tut
malı, sosial əhəmiyyətli məsələləri
müstəqilvəsərbəstşəkildə,vətəndaş
ların yerli özünüidarəetmə proseslə
rində bilavasitə iştirakı ilə təmin et
məlidir.

Məhz bu məqsədlərə nail olmaq
üçünötən16ilərzindəmüəyyəninki
şaf yolu keçmiş, arxada qalan illər
ərzində artıq kifayət qədər təcrübə
toplamışbələdiyyələrinictimaihəya
tımızdafəaliyyətihissolunur.
Bələdiyyələrinəsasvəzifələrindən

birivətəndaşlarlahakimiyyətarasın
da əlaqələndirici funksiyanı yerinə
yetirmək,əhaliyədahayaxınolmaq
danibarətdir.Butəsisatfəaliyyətinin
səmərəliliyini artırmalı və əhalidə
yerli özünüidarəetmə orqanlarına
inamıgücləndirməlidir.
Bütünsahələrkimibələdiyyələrdə

respublikamızın irəlilədiyi tərəqqi
dövründəözününinkişafyolunuke

çir,vətəndaşlarınmənafelərinaminə
yerliəhəmiyyətliməsələlərinhəllində
iştirak edir, onların etibarını qazan
mağa,cəmiyyətimizdəözünəməxsus
yer tutmağa səy göstərirlər. Fəaliy
yətləriniəhatəetdikləriərazilərdəya
şayanvətəndaşlarınistəkvəarzuları
na əsasənmüəyyənləşdirən bələdiy
yələr yerli əhəmiyyətli məsələlərin
həllindəmüsbəttəcrübətoplamış,ic
raorqanlarıvəqeyrihökumət təşki
latlarıiləişgüzarəlaqələrinqurulma
sınanailolmuş,cəmiyyətdəkirolunu
artırmışdır.
Ümumiyyətlə,“Bələdiyyələrbarə

də ölkə əhalisi nə qədərməlumatlı
dır?”sualıətrafındadüşündükdəde

“BizAzərbaycandatammüstəqilyerliözünüidarəetmə
orqanlarıyaradırıq.Bu,həmdemokratiyanıninkişafıde-
məkdir,eynizamanda,ölkəniidarəetməkdəvətəndaşları-
mızaimkanlaryaranmasınıngöstəricisidir.Yerliidarəet-
məorqanlarıyerlərdəonlarınsəlahiyyətləriçərçivəsində
çoxişlərgörəbilərlər.Bələdiyyələrdövlətindəgördüyü
işlərinböyükbirhissəsiniözüzərilərinəgötürəcək,döv-
lətindəyükünümüəyyənqədəryüngülləşdirəcəklər.
Onagörəbələdiyyələrinseçilməsi,onlarıntəşkiledilmə-
si,gələcəkfəaliyyətibizimcəmiyyətimizüçün,dövləti-
mizüçünvəhərbirvətəndaşüçünçoxvacibdir”.
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yə bilərik ki, maarifləndirmə işinin
yüksəksəviyyədəqurulmasıbusahə
də də problemlərin aradan qaldırıl
masındaəsasroloynayır.Yeniqurum
olsa da, bələdiyyələr vətəndaşların
maraqlarını əks etdirən layihələrin
həllinə çalışmışlar. Əsasən abadlıq
quruculuq işləri ilə, ərazidəyaşayan
kimsəsiz, aztəminatlı ailələrin prob
lemləri ilə maraqlanan bələdiyyələr,
eyni zamanda, ölkəmiqyasında icra
olunandövlətproqramlarındanəzər
də tutulanvəzifələrinhəyatakeçiril
məsində də iştirak edirlər. Bir neçə
ildirdavametdirilən “Abadməhəllə
və abad kənd”, “Bir bələdiyyə  bir
layihə”,“Demokratiyahəftəsi”təşəb
büsləribələdiyyələrinyaşayışməntə
qələrinin abadlaşdırılması sahəsində
fəaliyyətinə təkan vermiş, insanların
rahathəyattərziüçünimkanlarınıar
tırmışdır.
Bələdiyyələrinfəaliyyətivətəndaş

larınsosialsifarişləriəsasındaforma
laşır. Xatırladaq ki, ötən bələdiyyə
seçkilərindəvətəndaşların təşəbbüsü
və fəallığınəticəsindəəksərbələdiy
yələrinbirləşməsi ilə iqtisadivəma
liyyəpotensialıdahagüclüyenibələ
diyyələr yaradılmışdır. Təbii ki, bu
kimi addımlar bələdiyyələrə fəaliy
yətlərini daha da təkmilləşdirməyə
genişimkanlarverir.
Birəsasməqamıdaqeydedəkki,

bələdiyyələrinfəaliyyətininsəmərəli
liyinin artırılması, mövcud resursla
rınyerlisəviyyədəmüəyyənedilmiş
hədəflərə, sosial məsələlərin həllinə
yönəldilməsibirbaşabələdiyyəkadr
larındanasılıdır.Ötənillərintəcrübə
sigöstərirki,dövlətimizinbaşçısı İl
ham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun
olaraqparlamentvəbələdiyyəseçki
lərində qadınların və gənclərin təm
silçiliyinəxüsusidiqqətgöstərilir.Tə
bii ki, insanlarla birbaşa ünsiyyətdə
olan yerli özünüidarəetmə orqanla
rındaxidmətetməkidarəçilikbacarı
ğı, bilik və yüksək peşəkarlıq tələb
edir. Zaman keçdikcə kadrlara olan
tələbatdaartır.Bunagörədəbələdiy
yələrin keyfiyyət tərkibinin daha da

gücləndirilməsidaimaktualdır.
Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə

2014cü il dekabrın 23də dördüncü
dəfəbələdiyyəseçkilərikeçirildi.Seç
kidənseçkiyətəkmilləşmə,seçicirəy
ləribələdiyyələrinfəaliyyətinədəstək
barədəaydıntəsəvvüryaradır.Bütün
siyasi kampaniyalarda Azərbaycan
xalqının yüksək etimadını qazanan,
sıralarında700minəyaxınüzvübir

ləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası
bələdiyyəseçkilərindədəxüsusifəal
lığı vəqələbəsi ilədiqqət çəkmişdir.
Seçkilərə təkmil seçki praktikası ilə
qatılanYeniAzərbaycanPartiyasının
son parlament və bələdiyyə seçkilə
rindəəsashədəfiqadınlarınvəgənc
lərinparlamentdəvəyerliözünüida
rəetmə orqanlarında təmsilçiliyini
yüksəksəviyyədətəminetməkolub.
Ötən seçkilərin müqayisəli təhlilini
aparsaq,buməqsədəyüksəksəviyyə
dənailolunduğunugörərik.
Bələdiyyələrin fəaliyyətinin tək

milləşdirilməsi daim dövlətimizin
diqqətində olub. Möhtərəm Prezi
dentimizİlhamƏliyevinbuməqsədə
xidmətedənfərmanvəsərəncamları
bələdiyyələri daha səylə çalışmağa,
üzərilərinə düşən məsuliyyəti daha

yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə
stimul verir. Müstəqil Azərbaycan
dövlətininqurucusuUluöndərHey
dərƏliyevin“BizAzərbaycandatam
müstəqil yerli özünüidarəetmə or
qanlarıyaradırıq.Bu,həmdemokra
tiyanın inkişafı deməkdir, eyni za
manda,ölkəni idarə etməkdəvətən
daşlarımıza imkanlar yaranmasının
göstəricisidir.Yerli idarəetməorqan

ları yerlərdə onların səlahiyyətləri
çərçivəsində çox işlər görə bilərlər.
Bələdiyyələrdövlətindəgördüyüiş
lərinböyükbirhissəsiniözüzəriləri
nə götürəcək, dövlətin də yükünü
müəyyənqədəryüngülləşdirəcəklər.
Ona görə bələdiyyələrin seçilməsi,
onlarıntəşkiledilməsi,gələcəkfəaliy
yətibizimcəmiyyətimizüçün,dövlə
timizüçünvəhərbirvətəndaşüçün
çox vacibdir” fikirləri dövlətimizin
siyasətindəəsasyertutaraq,perspek
tivlərin müəyyənləşdirilməsinə işıq
salır.
Arxada qalanhər günün, hər ilin

birhesabatxarakteridaşıdığınınəzə
rəalsaq,düşünürəmki,hərbirbələ
diyyəötəndövrdəgörülənişlərinfo
nunda perspektivlərini müəyyənləş
dirməkimkanındadır.Binəqədiqəsə

İNKİŞAF

Bələdiyyələrəhalidəyerliözünüidarəetmə
orqanlarınainamıgücləndirməlidir
Müstəqillik əldə etdikdən sonra

ölkəmizdəaparılanislahatlarbeynəl
xalq aləmdə özünü təsdiqləyən bəzi
yeniliklərintətbiqinidəvacibamilki
miqarşıyaqoydu;yerliözünüidarəet
məorqanlarının–bələdiyyələrintəş
kilibuzərurətdənyarandı.Yarandığı
gündənqarşıyaqoyulanməqsəd isə
belədir:yerliözünüidarəetməorqanı
olan bələdiyyələr ölkəmizin inkişa
fındadahaəhəmiyyətliroloynamalı,
cəmiyyətdə layiq olduqları yeri tut
malı, sosial əhəmiyyətli məsələləri
müstəqilvəsərbəstşəkildə,vətəndaş
ların yerli özünüidarəetmə proseslə
rində bilavasitə iştirakı ilə təmin et
məlidir.

Məhz bu məqsədlərə nail olmaq
üçünötən16ilərzindəmüəyyəninki
şaf yolu keçmiş, arxada qalan illər
ərzində artıq kifayət qədər təcrübə
toplamışbələdiyyələrinictimaihəya
tımızdafəaliyyətihissolunur.
Bələdiyyələrinəsasvəzifələrindən

birivətəndaşlarlahakimiyyətarasın
da əlaqələndirici funksiyanı yerinə
yetirmək,əhaliyədahayaxınolmaq
danibarətdir.Butəsisatfəaliyyətinin
səmərəliliyini artırmalı və əhalidə
yerli özünüidarəetmə orqanlarına
inamıgücləndirməlidir.
Bütünsahələrkimibələdiyyələrdə

respublikamızın irəlilədiyi tərəqqi
dövründəözününinkişafyolunuke

çir,vətəndaşlarınmənafelərinaminə
yerliəhəmiyyətliməsələlərinhəllində
iştirak edir, onların etibarını qazan
mağa,cəmiyyətimizdəözünəməxsus
yer tutmağa səy göstərirlər. Fəaliy
yətləriniəhatəetdikləriərazilərdəya
şayanvətəndaşlarınistəkvəarzuları
na əsasənmüəyyənləşdirən bələdiy
yələr yerli əhəmiyyətli məsələlərin
həllindəmüsbəttəcrübətoplamış,ic
raorqanlarıvəqeyrihökumət təşki
latlarıiləişgüzarəlaqələrinqurulma
sınanailolmuş,cəmiyyətdəkirolunu
artırmışdır.
Ümumiyyətlə,“Bələdiyyələrbarə

də ölkə əhalisi nə qədərməlumatlı
dır?”sualıətrafındadüşündükdəde

“BizAzərbaycandatammüstəqilyerliözünüidarəetmə
orqanlarıyaradırıq.Bu,həmdemokratiyanıninkişafıde-
məkdir,eynizamanda,ölkəniidarəetməkdəvətəndaşları-
mızaimkanlaryaranmasınıngöstəricisidir.Yerliidarəet-
məorqanlarıyerlərdəonlarınsəlahiyyətləriçərçivəsində
çoxişlərgörəbilərlər.Bələdiyyələrdövlətindəgördüyü
işlərinböyükbirhissəsiniözüzərilərinəgötürəcək,döv-
lətindəyükünümüəyyənqədəryüngülləşdirəcəklər.
Onagörəbələdiyyələrinseçilməsi,onlarıntəşkiledilmə-
si,gələcəkfəaliyyətibizimcəmiyyətimizüçün,dövləti-
mizüçünvəhərbirvətəndaşüçünçoxvacibdir”.
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diyyəsi–Binəqədiqəsəbə,Rəsulzadə,
Xocəsən, Biləcəri və Binəqədi rayon
bələdiyyələri Vergilər Nazirliyi ilə
birlikdəpilot layihəyəbaşlamış,əra
zinin inventarizasiyasını yeni pas
portlaşmaüsulu iləhəyatakeçirmiş
dir. Bu məqsədlə Azərbaycan Res
publikasıVergilərNazirliyininŞama
xı şəhərində yerləşən TədrisMərkə
zində “Yerli (bələdiyyə) vergilərin
ödəyiciləriolanfizikişəxslərinvəsa
hibkarlıq subyektlərinin uçota alın
ması”, “Yerli (bələdiyyə) vergi və
ödənişlərinhesablanması,ödənilməsi
və uçotu”, habelə yerli (bələdiyyə)
vergivəödənişlərinelektronuçotunu
nəzərdətutan“BələdiyyəVergiİnfor
masiyaSistemiproqramıtəminatının
tətbiqi” mövzusunda tədbirlər keçi
rilmiş və Binəqədi rayonunun beş
bələdiyyəsininrəhbərheyətivəaidiy
yətişöbəninəməkdaşlarıtəlimdəişti
raketmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda

bələdiyyələrimizdəvergigəlirlərixü
susi proqnozlaşdırma əsasında he
sablanır ki, bu da yığımlaramüsbət
təsirgöstərir.Buproqramınüstüncə
həti ondan ibarətdir ki, ərazisində
pasportlaşma işi aparılan bütün sa
kinlərimizinşəxsihesabnömrəsiya
radılır,bununladaonlaravergiödə
yicilərikimiVÖENaçılır.Bu,həmdə
şəffaflığın qorunması istiqamətində
atılanuğurluaddımdır.VÖENsahibi
olanbütünsakinlər“onlayn”xidmət
dənistifadəedərək,bələdiyyəvergi
ləriniödəməkimkanıqazanırlar.
Qeydetməklazımdırki,Binəqədi

rayonunun bələdiyyələri yerli vergi
siyasətiiləyanaşı,eynizamanda,da
yanıqlıgəlirmənbələriəldəetməkis
tiqamətində də əsaslı uğura imza
atıblar.“Bələdiyyəyarmarkası”,“Bə
lədiyyə təndir evi”, “Bələdiyyə səy
yarsatışmərkəzləri”,“Bələdiyyəxid
məti” və s. kimi reallaşan layihələr
Binəqədi bələdiyyələrinin mühüm
uğurlarındandır.Azərbaycandakənd
təsərrüfatının inkişafı və yerli məh
sullarınheçbirmaneəolmadanisteh
lakçıya çatdırılması baxımından Bi

nəqədi rayonunun bələdiyyələri öl
kədəilkdəfəolaraqŞəmkir,Gədəbəy
vəİsmayıllırayonlarınınbələdiyyələ
riiləsazişimzalamış,qarşılıqlıuğur
luəməkdaşlığabaşlamışdır.
Ölkənin ali qanunverici orqanı

olan Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisində millət vəkilləri ilə
görüşvə“Parlamentdəbirgün”layi
həsidəməhzyuxarıdaqeydolunan
islahatlardanmeydanagəldi.Binəqə
dirayonununbeşbələdiyyəsininrəh
bərheyətivəüzvlərindənibarətolan
25nəfərbələdiyyəüzvüüçünyaradı
lanimkanplenariclasdaiştirak,da
hasonraisəMilliMəclislətanışlıqvə
vitsespikerBaharMuradovanınrəh
bərliyi ilə bir qrup millət vəkili ilə
görüşyaddaqalanoldu.Görüşdəbə
lədiyyəüzvlərininsəsləndirdiyisual
lar,maraqlıtəkliflər,qaldırılanməsə
lələrvəmillətvəkilləritərəfindənve
riləncavabvətövsiyələrBinəqədira
yonunun bələdiyyələrinə bir şans,
gələcək fəaliyyətləri üçün bir istiqa
mətdir.Heç şübhəsiz, bu istiqamətli
görüşlər, yardımlaşma və təcrübəyə
istinadgələcəkfəaliyyətimizdədəyer
alırki,buradadaMilliMəclisinbələ
diyyələrə verəcəyi dəstəyə, köməyə
inanırıq.
Təbiiki,görülənişlərprioritetlərin

müəyyənləşdirilməsindəaçardır.Ya
şadığımızmüasirdövrdəyeniləşmə,
modernləşmə dövlət siyasətimizin
əsasınıtəşkiledir.MüstəqilAzərbay
canımızınadıislahatçıölkələrsırasın
daöndəçəkilir.Dövlətimizinbaşçısı
İlham Əliyev demişdir: “Bizim əsas
vəzifəmizondanibarətdirki,dövləti
mizi daha da gücləndirək,Azərbay
can xalqının daha da yaxşı həyatını
təminedək”.
Möhtərəm Prezidentimizin Azər

baycanın müstəqillik tarixində qa
zandığı uğurların fonunda təsdiqlə
diyi “Azərbaycan 2020: gələcəyə ba
xış”İnkişafKonsepsiyasındaqarşıda
kıillərinəsashədəflərivəonlaraçat
maqyollarımüəyyənləşdirilib.Müs
təqilAzərbaycanıinkişafetmişölkələr
sırasındagörmək,yüksəkgəlirliölkə

yə çevirmək, bu günə qədər 3 dəfə
dənçoxartanümumidaxiliməhsu
lun daha iki dəfə artırılmasına nail
olmaqəsashədəflərdəndir.Buməq
səd,hədəfhərbirAzərbaycanvətən
daşındanüzərinədüşənvəzifənilayi
qincəyerinəyetirməyitələbedir.
Ölkəmizəistərdaxildən,istərsədə

xaricdənbaxışbuqənaətiyaradırki,
müstəqilAzərbaycanımız ənyüksək
zirvələrifəthetmək,davamlıuğurla
raimzaatmaqqüdrətindədir.Buqə
naətə əsas yaradan amil inkişafın
Azərbaycanmodelininmövcudluğu
nun beynəlxalq səviyyədə təqdir
olunmasınavəöyrənilməsinəgöstəri
lən maraqdır.Azərbaycanın beynəl
xalq səviyyəli tədbirlər üçün əsas
məkanseçilməsidəbureallığıtəsdiq
ləyirki,hərsahədə təcrübəsinümu
nədir.
“Sonillərdədünyamiqyasındaiq

tisadi inkişaf baxımından ən sürətlə
inkişaf edən ölkədəAzərbaycandır.
Əlbəttə, biz bunu böyük uğur kimi
qəbuledirik.Bugünbütünmötəbər
beynəlxalq maliyyəiqtisadi qurum
larbureallıqlarıtəsdiqedirvəAzər
baycanı bəzi ölkələr üçün nümunə
kimigöstərirlər.Bu,doğrudanda,bö
yük uğurumuzdur. Təkcə ona görə
yoxki,bizözümüzüdünyayasürətlə
inkişafedənölkəkimitəqdimedirik.
İlknövbədəonagörəki,sürətliiqtisa
diinkişafinsanlarınrealhəyatındada
özmüsbəttəsirinigöstərir”.Dövləti
mizin başçısı cənab İlham Əliyevin
bufikirləriAzərbaycanınuğurlarının
və perspektivlərinin ümumiləşdiril
miş ifadəsidir. Görülən işlərin, bu
günkü reallıqlarımızın fonunda bir
dahaböyükfəxrhissiiləqeydedirik
ki,xalqımızınPrezidentimizə,həyata
keçirilənsiyasətəinamıböyükdürvə
onlaryeniyenihədəfləringerçəkliyə
çevrilməsi üçün bütün səylərini bir
ləşdirir, uğurların davamlılığına öz
töhfələrini verməyə çalışırlar. Bələ
diyyələrdəhəmçinin...

Aytac Əliyeva
Binəqədi qəsəbə  

bələdiyyəsinin sədri

İNKİŞAF

bə bələdiyyəsinin 2015ci ilin sosial
iqtisadiyekunlarıvə2016cıildəqar
şıdaduranməsələlərləbağlıhesabatı
dabubaxımdanönəmlidir.
Qeydedimki,bütünölkədəoldu

ğu kimi, Binəqədi rayonunun bələ
diyyələridə2014cüildekabrın23də
keçirilən bələdiyyə seçkilərində yeni
heyətdə formalaşmışdır. Ümumilik
də79nəfərbələdiyyəüzvlərindən35

nəfəri(44,3%)qadın,33nəfəri(41,8%)
isəgənclərdir.Buisəəvvəldədəqeyd
etdiyim kimi, ölkədə keçirilən kadr
islahatlarınınvəqadınlarınictimaisi
yasi həyatda fəallığının artmasının
məntiqi nəticəsidir. Yarandığı dövr
dənetibarənBinəqədirayonununbə
lədiyyələriAzərbaycanRespublikası
nınKonstitusiyasına,yerliözünüida
rəetməyədairqanunlara,ölkəPrezi
denti İlham Əliyevin fərman və sə
rəncamlarına, Azərbaycan Respubli

kasıNazirlərKabinetininqərarlarına,
digərnormativhüquqiaktlarauyğun
olaraqfəaliyyətgöstərirlər.
Dövlətimizin başçısı İlhamƏliye

vin “Xalqın birinci xidmətçisi mə
nəm!”fikrinirəhbərtutanbələdiyyə
lərimizümumiişisakinrifahı,onlara
xidmət,vətəndaşməmurmünasibət
lərinindahadainkişafetdirilməsiis
tiqamətində qurmuşdur. Belə ki,

2015ci il ərzində sakinlərin çoxsaylı
müraciətləri əsasında bir sıra kom
munalproblemləraradanqaldırılmış,
həllimümkünməsələləryerindəhəll
edilmiş,mümkünolmayanlarisəba
xılması üçün aidiyyəti qurumlara
göndərilmişdir.Prezident İlhamƏli
yevin17yanvar2014cüil tarixliSə
rəncamıilətəsdiqedilmiş“20142016
cıillərdəBakışəhərininvəonunqəsə
bələrinin sosialiqtisadi inkişafına
dairDövlətProqramı”nınicrasıçərçi

vəsində isə həyata keçirilən qurucu
luqvəabadlıqişlərisakinlərinsosial
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
xidmətetməkdədir.
Bir məqamı da xatırlatmaq istər

dim ki, yerli özünüidarəetmə quru
muolanbələdiyyələrgəlirləriniəhali
dən tutulan torpaqvəəmlakvergisi
əsasında təmin edir. Bu sahədə bir
çox qanunlar qəbul edilmiş, norma

tivhüquqi sənədlər bazası yaradıl
mışdır. Lakin bununla belə, sözüge
dənsahədəproblemlərdətamməna
sında aradan qaldırılmamışdır. Bu
kimi neqativ halları aradan qaldır
maq və gəlirlərin mütəmadiliyinin
təminiüçünötəndövrərzindəBinə
qədi rayonunun bələdiyyələri yerli
vergisiyasətinidahadagücləndirmiş
vəbuistiqamətdəəsaslıuğurlarəldə
edilmişdir. Belə ki, ölkədə ilk dəfə
olaraqBinəqədirayonununbeşbələ
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diyyəsi–Binəqədiqəsəbə,Rəsulzadə,
Xocəsən, Biləcəri və Binəqədi rayon
bələdiyyələri Vergilər Nazirliyi ilə
birlikdəpilot layihəyəbaşlamış,əra
zinin inventarizasiyasını yeni pas
portlaşmaüsulu iləhəyatakeçirmiş
dir. Bu məqsədlə Azərbaycan Res
publikasıVergilərNazirliyininŞama
xı şəhərində yerləşən TədrisMərkə
zində “Yerli (bələdiyyə) vergilərin
ödəyiciləriolanfizikişəxslərinvəsa
hibkarlıq subyektlərinin uçota alın
ması”, “Yerli (bələdiyyə) vergi və
ödənişlərinhesablanması,ödənilməsi
və uçotu”, habelə yerli (bələdiyyə)
vergivəödənişlərinelektronuçotunu
nəzərdətutan“BələdiyyəVergiİnfor
masiyaSistemiproqramıtəminatının
tətbiqi” mövzusunda tədbirlər keçi
rilmiş və Binəqədi rayonunun beş
bələdiyyəsininrəhbərheyətivəaidiy
yətişöbəninəməkdaşlarıtəlimdəişti
raketmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda

bələdiyyələrimizdəvergigəlirlərixü
susi proqnozlaşdırma əsasında he
sablanır ki, bu da yığımlaramüsbət
təsirgöstərir.Buproqramınüstüncə
həti ondan ibarətdir ki, ərazisində
pasportlaşma işi aparılan bütün sa
kinlərimizinşəxsihesabnömrəsiya
radılır,bununladaonlaravergiödə
yicilərikimiVÖENaçılır.Bu,həmdə
şəffaflığın qorunması istiqamətində
atılanuğurluaddımdır.VÖENsahibi
olanbütünsakinlər“onlayn”xidmət
dənistifadəedərək,bələdiyyəvergi
ləriniödəməkimkanıqazanırlar.
Qeydetməklazımdırki,Binəqədi

rayonunun bələdiyyələri yerli vergi
siyasətiiləyanaşı,eynizamanda,da
yanıqlıgəlirmənbələriəldəetməkis
tiqamətində də əsaslı uğura imza
atıblar.“Bələdiyyəyarmarkası”,“Bə
lədiyyə təndir evi”, “Bələdiyyə səy
yarsatışmərkəzləri”,“Bələdiyyəxid
məti” və s. kimi reallaşan layihələr
Binəqədi bələdiyyələrinin mühüm
uğurlarındandır.Azərbaycandakənd
təsərrüfatının inkişafı və yerli məh
sullarınheçbirmaneəolmadanisteh
lakçıya çatdırılması baxımından Bi

nəqədi rayonunun bələdiyyələri öl
kədəilkdəfəolaraqŞəmkir,Gədəbəy
vəİsmayıllırayonlarınınbələdiyyələ
riiləsazişimzalamış,qarşılıqlıuğur
luəməkdaşlığabaşlamışdır.
Ölkənin ali qanunverici orqanı

olan Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisində millət vəkilləri ilə
görüşvə“Parlamentdəbirgün”layi
həsidəməhzyuxarıdaqeydolunan
islahatlardanmeydanagəldi.Binəqə
dirayonununbeşbələdiyyəsininrəh
bərheyətivəüzvlərindənibarətolan
25nəfərbələdiyyəüzvüüçünyaradı
lanimkanplenariclasdaiştirak,da
hasonraisəMilliMəclislətanışlıqvə
vitsespikerBaharMuradovanınrəh
bərliyi ilə bir qrup millət vəkili ilə
görüşyaddaqalanoldu.Görüşdəbə
lədiyyəüzvlərininsəsləndirdiyisual
lar,maraqlıtəkliflər,qaldırılanməsə
lələrvəmillətvəkilləritərəfindənve
riləncavabvətövsiyələrBinəqədira
yonunun bələdiyyələrinə bir şans,
gələcək fəaliyyətləri üçün bir istiqa
mətdir.Heç şübhəsiz, bu istiqamətli
görüşlər, yardımlaşma və təcrübəyə
istinadgələcəkfəaliyyətimizdədəyer
alırki,buradadaMilliMəclisinbələ
diyyələrə verəcəyi dəstəyə, köməyə
inanırıq.
Təbiiki,görülənişlərprioritetlərin

müəyyənləşdirilməsindəaçardır.Ya
şadığımızmüasirdövrdəyeniləşmə,
modernləşmə dövlət siyasətimizin
əsasınıtəşkiledir.MüstəqilAzərbay
canımızınadıislahatçıölkələrsırasın
daöndəçəkilir.Dövlətimizinbaşçısı
İlham Əliyev demişdir: “Bizim əsas
vəzifəmizondanibarətdirki,dövləti
mizi daha da gücləndirək,Azərbay
can xalqının daha da yaxşı həyatını
təminedək”.
Möhtərəm Prezidentimizin Azər

baycanın müstəqillik tarixində qa
zandığı uğurların fonunda təsdiqlə
diyi “Azərbaycan 2020: gələcəyə ba
xış”İnkişafKonsepsiyasındaqarşıda
kıillərinəsashədəflərivəonlaraçat
maqyollarımüəyyənləşdirilib.Müs
təqilAzərbaycanıinkişafetmişölkələr
sırasındagörmək,yüksəkgəlirliölkə

yə çevirmək, bu günə qədər 3 dəfə
dənçoxartanümumidaxiliməhsu
lun daha iki dəfə artırılmasına nail
olmaqəsashədəflərdəndir.Buməq
səd,hədəfhərbirAzərbaycanvətən
daşındanüzərinədüşənvəzifənilayi
qincəyerinəyetirməyitələbedir.
Ölkəmizəistərdaxildən,istərsədə

xaricdənbaxışbuqənaətiyaradırki,
müstəqilAzərbaycanımız ənyüksək
zirvələrifəthetmək,davamlıuğurla
raimzaatmaqqüdrətindədir.Buqə
naətə əsas yaradan amil inkişafın
Azərbaycanmodelininmövcudluğu
nun beynəlxalq səviyyədə təqdir
olunmasınavəöyrənilməsinəgöstəri
lən maraqdır.Azərbaycanın beynəl
xalq səviyyəli tədbirlər üçün əsas
məkanseçilməsidəbureallığıtəsdiq
ləyirki,hərsahədə təcrübəsinümu
nədir.
“Sonillərdədünyamiqyasındaiq

tisadi inkişaf baxımından ən sürətlə
inkişaf edən ölkədəAzərbaycandır.
Əlbəttə, biz bunu böyük uğur kimi
qəbuledirik.Bugünbütünmötəbər
beynəlxalq maliyyəiqtisadi qurum
larbureallıqlarıtəsdiqedirvəAzər
baycanı bəzi ölkələr üçün nümunə
kimigöstərirlər.Bu,doğrudanda,bö
yük uğurumuzdur. Təkcə ona görə
yoxki,bizözümüzüdünyayasürətlə
inkişafedənölkəkimitəqdimedirik.
İlknövbədəonagörəki,sürətliiqtisa
diinkişafinsanlarınrealhəyatındada
özmüsbəttəsirinigöstərir”.Dövləti
mizin başçısı cənab İlham Əliyevin
bufikirləriAzərbaycanınuğurlarının
və perspektivlərinin ümumiləşdiril
miş ifadəsidir. Görülən işlərin, bu
günkü reallıqlarımızın fonunda bir
dahaböyükfəxrhissiiləqeydedirik
ki,xalqımızınPrezidentimizə,həyata
keçirilənsiyasətəinamıböyükdürvə
onlaryeniyenihədəfləringerçəkliyə
çevrilməsi üçün bütün səylərini bir
ləşdirir, uğurların davamlılığına öz
töhfələrini verməyə çalışırlar. Bələ
diyyələrdəhəmçinin...

Aytac Əliyeva
Binəqədi qəsəbə  

bələdiyyəsinin sədri

İNKİŞAF

bə bələdiyyəsinin 2015ci ilin sosial
iqtisadiyekunlarıvə2016cıildəqar
şıdaduranməsələlərləbağlıhesabatı
dabubaxımdanönəmlidir.
Qeydedimki,bütünölkədəoldu

ğu kimi, Binəqədi rayonunun bələ
diyyələridə2014cüildekabrın23də
keçirilən bələdiyyə seçkilərində yeni
heyətdə formalaşmışdır. Ümumilik
də79nəfərbələdiyyəüzvlərindən35

nəfəri(44,3%)qadın,33nəfəri(41,8%)
isəgənclərdir.Buisəəvvəldədəqeyd
etdiyim kimi, ölkədə keçirilən kadr
islahatlarınınvəqadınlarınictimaisi
yasi həyatda fəallığının artmasının
məntiqi nəticəsidir. Yarandığı dövr
dənetibarənBinəqədirayonununbə
lədiyyələriAzərbaycanRespublikası
nınKonstitusiyasına,yerliözünüida
rəetməyədairqanunlara,ölkəPrezi
denti İlham Əliyevin fərman və sə
rəncamlarına, Azərbaycan Respubli

kasıNazirlərKabinetininqərarlarına,
digərnormativhüquqiaktlarauyğun
olaraqfəaliyyətgöstərirlər.
Dövlətimizin başçısı İlhamƏliye

vin “Xalqın birinci xidmətçisi mə
nəm!”fikrinirəhbərtutanbələdiyyə
lərimizümumiişisakinrifahı,onlara
xidmət,vətəndaşməmurmünasibət
lərinindahadainkişafetdirilməsiis
tiqamətində qurmuşdur. Belə ki,

2015ci il ərzində sakinlərin çoxsaylı
müraciətləri əsasında bir sıra kom
munalproblemləraradanqaldırılmış,
həllimümkünməsələləryerindəhəll
edilmiş,mümkünolmayanlarisəba
xılması üçün aidiyyəti qurumlara
göndərilmişdir.Prezident İlhamƏli
yevin17yanvar2014cüil tarixliSə
rəncamıilətəsdiqedilmiş“20142016
cıillərdəBakışəhərininvəonunqəsə
bələrinin sosialiqtisadi inkişafına
dairDövlətProqramı”nınicrasıçərçi

vəsində isə həyata keçirilən qurucu
luqvəabadlıqişlərisakinlərinsosial
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
xidmətetməkdədir.
Bir məqamı da xatırlatmaq istər

dim ki, yerli özünüidarəetmə quru
muolanbələdiyyələrgəlirləriniəhali
dən tutulan torpaqvəəmlakvergisi
əsasında təmin edir. Bu sahədə bir
çox qanunlar qəbul edilmiş, norma

tivhüquqi sənədlər bazası yaradıl
mışdır. Lakin bununla belə, sözüge
dənsahədəproblemlərdətamməna
sında aradan qaldırılmamışdır. Bu
kimi neqativ halları aradan qaldır
maq və gəlirlərin mütəmadiliyinin
təminiüçünötəndövrərzindəBinə
qədi rayonunun bələdiyyələri yerli
vergisiyasətinidahadagücləndirmiş
vəbuistiqamətdəəsaslıuğurlarəldə
edilmişdir. Belə ki, ölkədə ilk dəfə
olaraqBinəqədirayonununbeşbələ
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DÜNYA PARLAMENTLƏRİ

Bir  pa  la  ta  lı par  la  ment – Seym
Seymümumi,bərabər,birbaşa,giz

li, proporsional yolla, ayrıayrı seçki
dairələri üzrə 4 il müddətinə seçilən
100deputatdan ibarətdir. Seymin işi
nə Rəyasət Heyəti nəzarət edir ki,
onun da tərkibinə Sədr, iki müavin,
katibvəkatibköməkçisidaxildir.Lat
viya Respublikasının Prezidentini də
Seymseçir.

Ta  rix:Balt tayfaları olankursların,
zemqalların, latqalların məskunlaşdı
ğıindikiLatviyaRespublikasınınəra
zisiniXIIəsrinsonuXIIIəsrinəvvəllə
rindəalmansəlibçiləriişğaletdilərvə
Latviya iləEstoniyaərazilərinibirləş
dirərəkLivoniyakonfederasiyasınıya
ratdılar.
XVIəsrinortalarındaRusiya,İsveç,

DanimarkavəLitvaarasındaLivoniya
dövlətinin ərazisi uğrunda mübarizə
başladı. Qalib gələn PolşaLitva kn
yazlığı(ReçPospolita)iləİsveçLivoni
yatorpaqlarınıböldülər.
1700cüildəRusiyailəİsveçarasın

da başlayan Şimal müharibəsindən

sonra Latviya qalib gələn Rusiyanın
əlinəkeçdi.
Latviyalılar Rusiyanın tərkibində

olduqlarımüddətdəfəalsiyasiqüvvə
yəçevrildilər.Latışmillətçiləriözsiya
sipartiyalarınıyaratdılar,DövlətDu
masındatəmsilçilikəldəedəbildilər.I
Dünyamüharibəsininəvvəllərindəla
tışmillətçiləriartıqRusiyaİmperiyası
nıntərkibindəolmaqistəmirdilər.
1917ciilinmartındaLatviyadaye

ni siyasi qüvvə kimi Kurzeme Tor
paqları Toplantısı yaradıldı. Həmin
ilin yayında isə Latviyalı Kəndlilər
İttifaqıPartiyasınıntəsisqurultayıke
çirildi.
IDünyamüharibəsizamanıLatvi

yatorpaqlarıalmanlartərəfindənzəbt
olundu.Müharibədənsonrayerlisiya
si partiyalar, siyasətçilər Demokratik
Blok altında birləşərək Təsis Məclisi
yaradılanadəkmüvəqqətiLatviyaMil
liŞurasınınəsasınıqoydular.
1918ci ildə müstəqil Latviya Res

publikası elan edildi və qanunverici
orqan sayılan Xalq Şurası yaradıldı.

Onuntərkibinəsiyasipartiyalardanvə
ölkəninayrıayrıbölgələrindən40üzv
daxilidi.XalqŞurasısiyasiplatforma
hazırladı ki, o, ölkənin konstitusiyası
hesabedilirdi.ŞuradaTəsisMəclisinə
seçkilərin keçirilməsi ilə də bağlı qa
nunlarqəbulolundu.
1920ciilinaprelayınakimifəaliy

yətgöstərənXalqŞurasısəlahiyyətlə
riniyeniyarananTəsisMəclisinəver
di.150üzvdənibarətolanTəsisMəcli
siölkəninKonstitusiyasını(Satsverme)
qəbuletdi.1922ciiləkimiqanunverici
fəaliyyətihəyatakeçirənTəsisMəclisi
həmin ilin oktyabrından etibarən
Seymadlandı.
1940cı ildə Latviya sovet ordusu

tərəfindən işğal olundu. 1941ci ildə
isəAlmaniyaLatviyaərazisiniələke
çirdi. Faşistlərin məğlubiyyətindən
sonrayenidənSSRİnintərkibinəqatı
lanLatviya1991ciildəmüstəqilliyini
elan etdi. 1993cü ildə ölkədə parla
mentseçkilərikeçirildivəSeymyeni
dənbərpaolundu.
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Birpalatalı parlament - Seym 
Seymümumi,bərabər,birbaşaseçki

hüququ əsasında gizli səsvermə yolu
ilə4ilmüddətinəseçilən141deputat
dan ibarətdir.Onlardan 71nəfəri tək
mandatlı, 70 nəfəri isə çoxmandatlı
seçkidairələrindənseçilirlər.
Seymin idarə sistemi Sədr, onun 6

müavinivəSeymdəkimüxalifətinlide
rindənibarətdir.SeymdəhəmçininAğ
saqqallarMəclisimövcuddurki,bura
yaparlamentüzvləri və fraksiya təm
silçiləri daxildir. Ağsaqqallar Məcli
sininvəzifəsisessiyalarınişproqramla
rının,eləcədəSeymingündəlikməsə
lələrinin müzakirəsindən, onların təs
diqedilməsindən,Seyminkomitəişlə
rinintəşkilolunmasıiləbağlıməsələlə
rinrazılaşdırılmasındanibarətdir.

Ta  rix: Litva haqqında məlumatlara
alman Kvedlinburq səlnamələrində
rast gəlinir.Ölkənin yaranması XXIII
əsrlərətəsadüfedir.Litvalılarınəcdad
larıolanbalttayfalarınınyaşadığıəra
ziləronlarıxristianlaşdırmaqməqsədi
ləyürüşedənalmanlarınhücumlarına
məruz qalırdı. Bu yürüşlərin qarşısını
almaqüçünXIIIəsrinortalarındaLitva
knyazı Mindoqas bu torpaqları haki
miyyəti altında birləşdirərək Böyük
LitvaKnyazlığını(BLK)yaratdıvəxris
tianlığıqəbuletdi.
XIV əsrin sonunda knyaz Yaqaylo

Polşa iləLitvanı birləşdirməkməqsə
diləPolşakraliçasıiləevlənərəkPolşa
taxtınasahiboldu.Hərikidövlətonlar
üçün təhlükə olan almanlara qarşı
qüvvələrini birləşdirdilər. Yaqaylo
13851386cı illərdə Polşa ilə Krevsk
uniyasını bağladı. Ona əsasən BLK
PolşaKrallığınıntərkibinədaxilolma
lıidi.LakinYaqaylonundavamçısıvə
qohumuolanVitotasbunaqarşıçıxdı
və1401ciildəbuuniyatərəflərinbə
rabərhüquqluolmasışərtiləyeniləndi.
1392ciildəLitvanınknyazıVitotasol
du. Yaqaylo isə Litvanın ali knyazı
elanedildi.Vitotasınhakimiyyətiillə
rindəLitvaözününqüdrətlidövrünü
yaşadı.
XV əsrdə BLKnın dövlət idarəçili

yindəəsasməşvərətorqanıkimiyara
dılanRadaicraedicivənəzarətfunksi
yalarını yerinə yetirirdi. Oraya dövlət
administrasiyasındaçalışanyüksəkvə
zifəlivarlıpanlarvəkilsəyepiskopları
daxilidi.
XVəsrinsonundaisədövlətidarəçi

liyinin ikincialiorqanı Ümumi(Val
niy)Seym formalaşdıki, o,XVIəsrdə
artıqaliqanunvericivənəzarətorqanı
hesabedilirdi.SeyminiclaslarınaRada
panlarından başqa mərkəzi və yerli
idarəetmənin vəzifəli şəxsləri və hər
əyalətinşlyaxtasından2üzvdəvətolu
nurdu.

1558ciildəruslarınLivoniyaKonfe
derasiyasına hücum etməsi Polşa və
Litvanıçoxsarsıtdı.Busəbəbdən1569
cuildəLyublinşəhərindəPolşailəBLK
arasındauniyabağlandı.Onunşərtləri
nəəsasənikidövlətbirləşərəkReçPos
politaadlandı.Monarxtərəfindənida
rə ediləndövlətinparlamenti –Seymi
ikipalatalıolub,SenatvəElçiDəftərxa
nasındanibarətidi.
Lyublin uniyası ilə, demək olar ki,

artıqBLKsüqutetdi.ReçPospolitaisə
1795ciildəRusiya,AvstriyavəPrussi
yaarasındabölüşdürüldü.LitvaRusi
yanıntərkibinəbirləşdirildi.
Növbəti illərdəLitvadamüstəqillik

uğrundamübarizələr gedirdi. XIX əs
rinsonundamilliazadlıqhərəkatıgüc
ləndi.IDünyamüharibəsindəAlmani
ya iləRusiyanınzəifləməsindən istifa
dəedənLitvaŞurası1918ciildəLitva
nımüstəqildövlətelanetdi.1922ciildə
isə ölkənin qanunverici orqanı Seym
tərəfindənLitvaRespublikasınınKons
titusiyasıqəbulolundu.
1940cı ildə Litva SSRİ, daha sonra

isə Almaniya tərəfindən işğal edildi.
Faşistlərinməğlubiyyətindənsonraye
nidənSSRİnin tərkibindəqaldı. 1990
cıildəLitvaözmüstəqilliyinielanetdi.
Həmin ildə ölkə parlamenti – indiki
Seymyenidənbərpaolundu.
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