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ABŞ Azərbaycana
niyə dəstək verməlidir:
reallıqlar və perspektivlər

Asim Mollazadə
Milli Məclisin deputatı,
Demokratik İslahatlar
Partiyasının sədri

Qərbin bir çox fikir adamları Azər
baycanı Avropanın enerji təhlükə
sizliyi sistemində əvəzsiz alterna
tiv, Avroatlantik məkan üçün
Şərqdəki ən etibarlı tərəfdaş kimi
görürlər. Bəs əslində Azərbaycan
Qərb dünyası, xüsusilə də bu dün
yada şəriksiz gücə və təsirə malik olan ABŞ üçün nə deməkdir?
Azərbaycanla tərəfdaşlıq ABŞ-a nə verib və daha nə verə bilər?
Azərbaycanın ABŞ-dan umduqları nələrdir? Bu yazıda biz bu
suallara cavab axtarmağa çalışacağıq.

Əvvəla, ondan başlayaq ki, Azər
baycanın əsas məqsədi mövcud ol
duğu regionda strateji əhəmiyyət
kəsb edən iri layihələri uğurla həya
ta keçirə bilməsi üçün sülhün və
əmin-amanlığın bərqərar olmasıdır.
Azərbaycan müstəqillik əldə edən
dən sonra onun ən böyük uğurların
dan biri Avroatlantik məkana inteq
rasiya yolunu tutması, bu istiqamət
də də “Əsrin müqaviləsi” adlanan
nəhəng kontraktlara imza atması
idi. Bu addım imkan verdi ki, Azər
baycan öz müstəqilliyini qoruyub
saxlaya bilsin.
Bu gün Azərbaycanın postsovet
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məkanında öz müstəqilliyini qoru
yub saxlamasının əsasında məhz
onun həyata keçirdiyi strateji enerji
layihələri dayanır. Elə Azərbaycanın
ən böyük uğurları da enerji strategi
yası ilə bağlıdır. Azərbaycan məhz
bu strategiya sayəsində Xəzər dənizi
hövzəsini Aralıq dənizi və dünya ilə
birləşdirə bilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzu
rum qaz boru kəməri artıq Xəzərin
enerji daşıyıcılarını Gürcüstan və
Türkiyə üzərindən dünyaya çatdırır.
Bu layihələrin reallaşmasında ABŞın da öz payı var. O, bu layihələrə
birmənalı şəkildə dəstək verməklə

əslində onların reallaşmasına mane
olmaq istəyən beynəlxalq təzyiqlə
rin azalmasına nail olmuşdur.
Eyni zamanda, Azərbaycan TA
NAP sistemini -  Transanadolu qaz
şəbəkəsini quraraq, daha sonra TAP
layihəsinin gerçəkləşməsi istiqamə
tində ciddi addımlar ataraq Avropa
nın enerji təhlükəsizliyi sisteminə öz
töhfəsini verməyi, Xəzər qazını dün
yanın çox mühüm bazarına çıxarma
ğı hədəfləyir. ABŞ-ın çox çətin illər
də Azərbaycana bu istiqamətdə öz
dəstəyini verməsi, Amerikanın nü
fuzlu şirkətlərinin bu prosesdə bila
vasitə iştirakı bizim üçün olduqca

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
strategiyasının mühüm bir parçası
dır. O, həm dəmir yolları, həm hava
yolları, həm də avtomobil yolları sis
temini quraraq Şərqlə Qərbin ticarət
şəbəkəsinin genişlənməsi, Şimal-Cə
nub dəhlizinin bir magistrala çevril
məsi istiqamətində böyük işlər apa
rır. Bu, şübhəsiz ki, yaşadığımız böl
gənin inkişafını, burada qaynar hər
bi-siyasi münasibətlərin əmin-aman
lıq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müna
sibətləri ilə, irəli gedən iqtisadi mü
nasibətlərlə əvəz edilməsini qarşıya
məqsəd olaraq qoyur.
Əlbəttə, ticarət xalqları və dövlət
ləri bir-birinə bağlayan mühüm
amillərdən biridir. Amma biz tari
xən bu bölgədə mövcud olmuş
“oyunlar nəzəriyyəsi”nə baxsaq gö
rərik ki, hər zaman bu bölgə böyük
imperiyaların sıfırla nəticələnən
oyunlarına meydan olub. İndi isə
məhz Azərbaycan “win-win” tərəf
daşlıq texnologiyalarından istifadə
edir ki, burada hamının uduşu ol
sun. Yəni bura hansısa qarşıdurma
lar, rəqabət bölgəsi deyil, məhz
əmin-amanlıq, tərəfdaşlıq, hamının
uğuruna yönəlmiş siyasətin mövcud
olduğu məkana çevrilsin.
Azərbaycan böyük qardaşları qə
bul etmir. Hamını tərəfdaş və müttə
fiq kimi görmək istəyir. İstəyimiz
odur ki, dünyanın heç bir güc mər
kəzi bizimlə hökmran kimi davran
masın.
Bizim üçün önəmli olan məsələ
lərdən biri də beynəlxalq terrorizm
lə mübarizədir. Azərbaycan terror
dan çox əziyyət çəkən ölkədir. Er
məni terrorçuları tərəfindən Azər
baycanda, Bakıda - Bakı metrosunda
dəfələrlə terror aktları törədilib, yüz
lərlə azərbaycanlı həyatını itirib. Bu
na görə də beynəlxalq antiterror

koalisiyası yaradılanda Azərbaycan
onun ən fəal üzvlərindən biri oldu.
Azərbaycan məhz antiterror koalisi
yasının fəal üzvü kimi ABŞ-la təhlü
kəsizlik sahəsində ciddi əməkdaşlıq
edir.
Biz sadəcə təəssüf edirik ki, indi
yə qədər beynəlxalq ictimaiyyət,
Minsk Qrupunun həmsədri olan
ABŞ, Rusiya və Fransa ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna
qişəsində sülhün yaradılmasında,
beynəlxalq hüququn bərqərar olma
sı istiqamətində bizə zəruri dəstəyi
verə bilmədilər. Azərbaycan dəfələr
lə bütün beynəlxalq qüvvələrə bildi

rib ki, biz tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq
naminə, böyük layihələri həyata ke
çirmək üçün sülh istəyirik və bu, bi
zim üçün əsas şərtlərdən biridir. Hər
bir ölkənin müstəqilliyinə, ərazi bü
tövlüyünə, suverenliyinə hörmət
edilməsi ilə bağlı beynəlxalq hüqu
qun tələbləri yerinə yetirilməlidir.
Bölgəmizin inkişafını əngəlləyən bu
cür maneələrdir.
Azərbaycan dəfələrlə beynəlxalq
təşkilatlarda bəyan edib ki, əgər tə
cavüzkara hər hansı təzyiqlər olma
sa, o, özünü güclü hesab edəcək və
təcavüzü yenidən hansısa formada
təkrarlayacaq. Minsk Qrupunun təz
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 iqi ilə Avropa Şurasında qəbul olu
y
nacaq müvafiq sənədin qarşısı alın
dı, nəticədə bundan həvəslənən Er
mənistan yenidən Azərbaycanın
mülki əhalisinə qarşı ağır silahlarla
zərbələr endirdi. Yenə də uşaqlar və
qadınlar bu təcavüzün əsas qurbanı
oldu. Ona görə də Azərbaycan ABŞdan ciddi dəstək gözləyir. Çox istə
yirik ki, həm Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
həm də bölgəmizdə olan digər mü
naqişələr öz həllini tapsın. Belə olan
təqdirdə bizim bölgədəki strateji tə
rəfdaşlıq prosesinə Ermənistan da
qoşula bilər. Nəticədə Cənubi Qaf
qaz dünya ilə normal münasibətlər
qurmağa nail olar.
Azərbaycan-ABŞ münasibətlərin
də bir amil də mühüm rol oynayır
ki, bu da bizim tarixi multikultura
lizm dəyərimizlə bağlıdır. Bizim
ABŞ-la bu sahədə oxşarlığımız da
var. ABŞ  tarixən qonşuluqdakı inci
dilən, əzilən xalqlara, dini qruplara
imkan yaradıb ki, onlar Amerikaya
gəlib bu ölkədə rifah tapa bilsinlər.
Azərbaycan da tarixən digər bölgə
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
model ABŞ üçün də mühüm rol oy
nayar.
Azərbaycan İslam və türk dünya
sının birinci demokratik ölkəsi olub.
Bu ölkədə qadına seçki hüququ hət
ta ABŞ-dan qabaq verilib. Azərbay
canın hazırkı demokratik modeli
ağır durumda yaşayan, xüsusilə mü
səlman ölkələri üçün yaxşı model
ola bilər. ABŞ üçün Azərbaycanın
enerjisindən, geostrateji mövqeyin
dən daha çox mədəni modeli cəzb-
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edici ola bilər. Azərbaycan çox istər
di ki, ABŞ-la mədəni, humanitar,
təhsil sahələrində əməkdaşlıq etsin.
Bu əməkdaşlıq daha da genişlənsin.
Azərbaycanın dövlət strategiyası
neftdən əldə edilən gəlirləri insan
inkişafına yatırmaqdan ibarətdir.
Bunun üçün də Amerikada təhsil al
mış, Azərbaycan dövlətinin vəsaitlə
ri hesabına Amerikanın və dünyanın
ən səviyyəli universitetlərini bitir
miş məzunlar gələcəkdə Azərbayca
nın məhz müasir bir dövlət kimi
dünyada özünə layiqli yer tutması
na xidmət edəcəklər.
Azərbaycan münaqişənin həllin
dən sonra Ermənistana da inkişaf
imkanları verə bilər. Azərbaycan
müstəqillik qazanandan sonra qon
şu ölkələr tərəfindən çox ciddi təz
yiqlərə məruz qaldı. Ərazisinin təq
ribən 20%-ni itirdi. Amma təcavüz
kar Ermənistan, demək olar ki, 100%
öz müstəqilliyini itirdi. İqtisadiyya
tını, sənayesini, enerjisini artıq başqa
dövlət özəlləşdirib. Müstəqilliyini
itirən bu dövlət, hərbi cinayətlərdə
əli olan bir hakimiyyətə malik qon
şu, sözsüz ki, bizi çox narahat edir.
Biz bu istiqamətdə ABŞ-dan müva
fiq dəstək istəyirik. Bu da, təbii ki,
bizim ortaq maraqlarımıza xidmət
edəcək amildir.
Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin
güclənməsinə təbii olaraq beynəl
xalq təşkilatlarda, dünya üçün əhə
miyyətli olan tədbirlərdə birgə işti
rak, eyni mövqe nümayiş etdirmək
də öz müsbət təsirini göstərir.
ABŞ Prezidentinin azərbaycanlı
həmkarı İlham Əliyevi IV Nüvə Təh
lükəsizliyi Sammitinə dəvət etməsi
Azərbaycanın dünyadakı önəmini
xüsusi vurğulayan bir amil idi. Bu
rada iştirak Azərbaycana iki səbəb
dən vacib idi. Birincisi, bölgəmiz
üçün böyük təhlükə yaradan Ermə
nistandakı Metsamor Atom Elektrik

Stansiyasının (AES) qəzalı olduğunu
dünyanın diqqətinə çatdırmaq zəru
ri idi. Çünki Çernobıl qəzasından
sonra Avropadakı onunla yaşıd olan
atom elektrik stansiyalarının, demək
olar ki, hamısı qapanıb. Bunun da
əsas səbəbi böyük faciənin qarşısını
almaqdır. Lakin bizim bölgəmizdə
gələcəkdə faciəyə səbəb ola biləcək
Metsamor AES-i hələ də qalır.
Azərbaycanın Vaşinqton Nüvə
Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak
edən nümayəndələri bu məsələni
xüsusi olaraq beynəlxalq ictimaiyyə
tin diqqətinə çatdırdılar. Bildirildi
ki, biz bu gələcək faciənin qarşısını
almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyət
dən dəstək gözləyirik. Bu, təbii ola
raq Ermənistandakı qəzalı AES-in
fəaliyyəti üçün zəruri olan nüvə ya
nacağını təchiz edən ölkəyə -  Rusi
yaya da diqqəti yönəltmək baxımın
dan önəmli idi. Bu, Rusiyanın bölgə
də narahatlıq yaradan məsələlərə öz
dəstəyini verdiyini bir daha açıq şə
kildə dünyaya göstərirdi.
İkincisi, bu sammit Azərbaycan
Prezidentinin ABŞ rəsmiləri ilə daha
yaxından təmas qurmaq imkanlarını
yaratmış oldu. Burada ABŞ rəsmiləri
ilə keçirilən görüşlərdə AmerikaAzərbaycan münasibətlərinin inki
şaf perspektivləri, ortaq maraqları
dəfələrlə vurğulandı.
Səfər çərçivəsində ABŞ-ın yüksək
vəzifəli rəsmi şəxsləri, konqresmen
lər, müxtəlif təşkilatların təmsilçilə
ri, ictimai xadimləri ilə çoxsaylı iki
tərəfli görüşlər baş tutdu. İlham Əli
yev sammitdə iştirak edən dövlət və
hökumət başçılarının şərəfinə ABŞ
Prezidenti Barak Obamanın adın
dan verilən naharda da iştirak etdi.
Bütün bunlar isə o demək idi ki, İl
ham Əliyevin bu səfəri Azərbaycan
la ABŞ arasında fəal siyasi dialoqun,
müxtəlif sahələri əhatə edən qarşı
lıqlı-faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin

perspektivlərini şərtləndirirdi. ABŞ
bu görüşlərə ciddi diqqət ayırmaqla
göstərdi ki, bölgəmiz onun üçün
prioritet bölgələrdən biridir və o,
Azərbaycanla əməkdaşlıq və tərəf
daşlıq münasibətlərinə böyük önəm
verir.
ABŞ Azərbaycanı bu sammitə də
vət etməklə, əslində imkan verdi ki,
ölkəmiz öz mövqeyini dünya icti
maiyyətinin diqqətinə çatdırsın. Pre
zident həm ABŞ rəsmiləri ilə görüş
də, həm də sammitdə bu bölgədə
olan təhdidlər, xüsusilə Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən
işğal olunması, rəsmi İrəvanın sülh
danışıqlarında nümayiş etdirdiyi
qeyri-konstruktiv mövqeyi, onun re
gionda sülhün və əmin-amanlığın
yaradılmasına, bölgənin inkişafına
törətdiyi maneələr barədə beynəl
xalq ictimaiyyəti bir daha məlumat
landırmaq imkanı qazandı. İlham
Əliyevin çıxışları Azərbaycanın haq
lı mövqeyini dünyada daha da möh
kəmləndirmiş oldu.
Prezident aydın bir dillə izah etdi
ki, əslində biz ABŞ və dünyanın bü
tün nüfuzlu qüvvələrinin iştirakı ilə
Cənubi Qafqazda sülh, əmin-aman
lıq və əməkdaşlığın yaranmasını is
təyirik. Bizim ən əsas ehtiyacımız
olan məsələ məhz stabillik, sülh və
təhlükəsizlikdir. Bu istiqamətdə də
ABŞ-ın fəallığını gözləyirik. ABŞ
bölgəmizdə sülhün, əmin-amanlığın
yaradılmasında bizə dəstək verməli
dir. Biz regionumuzda hansısa qüv
vələrin qarşıdurmasını deyil, bütün
qüvvələrin əməkdaşlığına yönəlmiş
siyasətin formalaşmasını istəyirik.
Barak Obama IV Nüvə Təhlükə
sizliyi Sammitindən sonra keçirdiyi
brifinqdə Azərbaycanın antiterror
sahəsində ABŞ-ın mühüm tərəfdaşı
olduğunu qeyd etdi. O, həm də bil
dirdi ki, Azərbaycan nüvə qaçaq
malçılığı və nüvə terrorizmi təhlü
kələrinin qarşısının alınmasında çox
mühüm tərəfdaşdır. Bizim bu sahə
lərdə də ABŞ-la əməkdaşlığımız da
vam edəcək.

Azərbaycan-Amerika əlaqələri
daimi inkişaf edən prosesdir və bu
istiqamətdə çətinlik də ilk növbədə
ABŞ-ın daxilində, hətta Amerikanın
özünün maraqlarına zidd olaraq çox
ciddi təşkilatlanmış, zəngin erməni
lobbisinin fəaliyyət göstərməsi, Azər
baycanın bölgədə həyata keçirdiyi
proqramlardan narahat olan digər
qüvvələrin, təbii ki, bu münasibətləri
pozmaq istəməsindən, münasibətlə
rə xələl gətirmək istəməsindən iba
rətdir. Ona görə də Prezidentin səfə
ri bu qüvvələrin əməllərini dəf etmək
üçün çox gözəl bir imkan idi.
Bizim Amerika ilə münasibətləri
mizdə açılan yeni səhifə Azərbayca
nın həyata keçirdiyi strateji proq
ramlara, layihələrə yeni bir dəstək
qazandıracaq. Əminəm ki, Azərbay
canın həyata keçirdiyi strategiya
Amerikanın da maraqları ilə üst-üs
tə düşür. Bu istiqamətdə əməkdaşlıq
daha da genişlənəcək.
Nəticə olaraq bizim üçün ən əsas
məqam ondan ibarətdir ki, Azərbay
canın yürütdüyü strateji siyasət və
həyata keçirdiyi strateji layihələr
dünyanın ciddi dəstəyini qazanır:
Azərbaycan həm enerji, həm də təh
lükəsizlik sahəsində həyata keçirilən
layihələr baxımından bölgədə və

dünyada mühüm rol oynayır. Bu
nunla yanaşı, bizim böyük dəyəri
miz olan multikulturalizmin möv
cudluğu, ölkə daxilindəki bütün
dinlərə və millətlərə olan münasibət
millətlər, dinlər və ümumilikdə sivi
lizasiyalar arasında dialoqun əldə
olunmasına öz töhfəsini verir. Azər
baycanın həyata keçirdiyi nəqliyyat
layihələri, xüsusilə strateji İpək Yolu
sisteminin bərpası beynəlxalq siyasi,
iqtisadi, xüsusilə də ticari əhəmiyyət
daşıyır.
Azərbaycan beynəlxalq terro
rizmlə mübarizədə bu regionda xü
susi əhəmiyyətli həlqədir. O, Xəzər
regionunun çox mühüm dövlətidir.
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti
heç də geoiqtisadi əhəmiyyətindən
az deyil. İllər əvvəl ABŞ üçün Xəzər
regionunda mövcud olmaq bir xəyal
idi. Amma bu gün Azərbaycan ABŞ
üçün Xəzərə açılan pəncərədir. Ən
mühümü də odur ki, Azərbaycanın
regionda yürütdüyü müstəqil siya
sət burada öz hegemonluğunu qoru
maq istəyən digər qlobal gücü neyt
rallaşdırmaq baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bütün bunlar
ABŞ-ı Azərbaycanla bağlı ciddi dü
şünməyə və ona zəruri dəstək ver
məyə vadar edir.
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Parlament nümayəndə
heyətinin Türkiyə səfəri
Milli Məcl isin Sədri Oqtay Əsə
dovun başçılıq etdiyi parlament
nümayəndə heyəti martın 10-11-də
Türkiyə Respublikasında rəsmi sə
fərdə oldu. Nümayəndə heyətinin
tərkibinə Milli Məclisin komitə
sədri, Türkiyə ilə parlamentlərara
sı əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri Əhliman Əmiraslanov, de
putatlardan Şəmsəddin Hacıyev,
Ağalar Vəliyev, Malik Həsənov,
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Çingiz Qənizadə, parlament Apa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digər rəsmi şəxslər daxil idilər.
Səfər Türkiyə dövlətinin banisi
Mustafa Kamal Atatürkün məzarı
nın ziyarəti ilə başladı. Nümayən
də heyətimiz Anıtqəbir önünə əklil
qoyaraq türk xalqının böyük oğlu
na ehtiramlarını ifadə etdi. Milli
Məclisin Sədri buradakı xatirə kita
bını imzaladı.

Sonra Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Azərbaycan nümayəndə heyətini
qəbul etdi. Nümayəndə heyətimizi
səmimiyyətlə salamlayan Türkiyə
Prezidenti Azərbaycan xalqı və öl
kəmiz haqqında xoş sözlər söylə
di.
Prezident İlham Əliyevin səmi
mi salamlarını Türkiyənin dövlət
başçısına çatdıran Oqtay Əsədov

yüksək qonaqpərvərliyə görə min
nətdarlığını bildirdi. Rəcəb Tayyib
Ərdoğan onun da səmimi salamla
rının Prezident İlham Əliyevə çat
dırılmasını xahiş etdi.
Parlamentin spikeri Türkiyəyə
səfərinin Azərbaycan Respublikası
V çağırış Milli Məclisinin Sədri se
çilməsindən sonra ilk xarici rəsmi
səfər olduğunu söylədi. Qeyd olun
du ki, son zamanlar iki qardaş öl
kənin yüksək səviyyəli dövlət rəs
milərinin qarşılıqlı ilk xarici rəsmi
səfərlərini həyata keçirmələri ənə
nə halını almışdır.
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
əlaqələrimiz müasir dünyada dost
luq və qardaşlıq münasibətləri ba
xımından nümunə göstəriləcək sə
viyyədədir. Təməlində qırılmaz
dostluq və qardaşlıq telləri daya
nan Azərbaycan-Türkiyə münasi
bətləri bu gün həm də strateji xa
rakter daşıyır. Müstəqilliyimizi ye
nidən qazandıqdan sonra qardaş
Türkiyə ilə əlaqələrimiz ilbəil inki
şaf edərək ən yüksək zirvəyə çat
mışdır. Bizim əməkdaşlığımız çox
tərəflidir və bu gün dünyada baş
verən hadisələr və meydana çıxan

təhdidlərdən asılı olmayaraq də
yişməzdir, sabitdir və eyni zaman
da çevikdir.
Oqtay Əsədov vurğuladı ki, iki
tərəfli münasibətlərin inkişafında
dövlət və hökumət başçılarının
qurmuş olduğu sıx münasibətlər
və qarşılıqlı səfərlər mühüm rol
oynamaqdadır. Təsadüfi deyil ki,
Prezident İlham Əliyev təkcə 2015ci ildə qardaş Türkiyəyə 4 səfər et
mişdir. O, Rəcəb Tayyib Ərdoğa
nın son 11 il ərzində həm Baş nazir,
həm də Prezident qismində demək
olar ki, hər il ölkəmizdə səfərdə ol
duğunu, yenidən Prezident seçil
dikdən sonra da ənənələrə sadiq
qalaraq ilk xarici rəsmi səfərini
məhz Azərbaycana etdiyini xatır
latdı.  
Azərbaycan parlamentinin Səd
ri bildirdi ki, Türkiyə bu gün dün
ya miqyasında önəmli mövqeyə
malik güclü dövlətdir. Onun çox
güclü iqtidarı vardır. Lakin son za
manlar Türkiyədə daxili sabitliyi
pozmağa yönəlmiş xain terror akt
ları nəticəsində həlak olmuş çoxlu
sayda türk hərbçisi, polis əməkdaşı
və mülki şəxslərin şəhid olması xə

bərləri bizləri son dərəcə kədərlən
dirir.
Spiker demokratiya, sosial əda
lət  və bərabərlik kimi ümdə prin
siplərə söykənən uğurlu siyasət
nəticəsində qardaş Türkiyənin
bundan sonra da çiçəklənəcəyinə
və inkişaf edəcəyinə inamını ifadə
etdi.
Oqtay Əsədov diqqətə çatdırdı
ki, ölkələrimiz arasında bu günə ki
mi 200-ə yaxın sənəd imzalanıb, 26
sənəd isə baxılmaqdadır. Bu sənəd
lər Azərbaycan və Türkiyə əlaqələ
rinin möhkəm hüquqi əsasını təşkil
edir. Ölkələrimiz arasında Yüksək
Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şura
sının yaradılması isə ikitərəfli mü
nasibətlərimizi keyfiyyətcə yeni
mərhələyə yüksəltmişdir.
İqtisadi sahədə münasibətlər ba
rədə söhbət açan parlamentin Səd
ri bildirdi ki, 2015-ci ildə ölkələri
miz arasında ticarət dövriyyəsinin
həcmi 1,5 milyard   ABŞ dollarına
yaxın olmuşdur. Bu göstəricilərin
daha da artması istiqamətində gö
rüləcək işlər qarşıdadır. Türkiyədə
Azərbaycan  sərmayəli 1771 şirkət
fəaliyyət göstərməkdədir. Bu gös
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təriciyə görə Azərbaycan Türkiyə
də birincidir.
Diqqətə çatdırıldı ki, 2020-ci ilə
qədər Türkiyəyə qoyulacaq Azər
baycan sərmayəsinin həcmi 20 mil
yard ABŞ dollarına çatacaqdır. Ey
ni zamanda, hazırda ölkəmizdə
2600-dən artıq Türkiyə şirkəti
fəaliyyət göstərir. Türkiyə tərəfin
dən bu günə qədər Azərbaycana 10
milyard ABŞ dollarından artıq in
vestisiya qoyulmuşdur. İqtisadi
əlaqələrin dərinləşməsində Azər
baycan-Türkiyə Hökumətlərarası
Birgə Komissiyanın və keçirilən
biznes forumların əhəmiyyəti bö
yükdür.
Söhbət zamanı Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov iki ölkənin
birgə həyata keçirdiyi iri transmilli
enerji və nəqliyyat layihələrinin
bütövlükdə dünyanın enerji təhlü
kəsizliyinin təmin olunmasında
müstəsna rol oynadığını vurğula
dı: “Bu layihələr  ümumilikdə Av
ropanın enerji xəritəsini dəyişəcək
dir. TANAP layihəsi AzərbaycanTürkiyə layihəsidir. Bu, iki qardaş
ölkənin uğurudur... Bu yaxınlarda
başa çatacaq Bakı-Tbilisi-Qars də
miryolu xətti də Azərbaycan-Tür
kiyə münasibətlərinin yüksək sə
viyyədə olduğunu göstərir. Bu la
yihənin icrası bütün türk dünyasını
yeni Dəmir İpək Yolu ilə birləşdirə
cək”.
Görüşdə parlamentin Sədri Er
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsindən söhbət aça
raq Türkiyənin problemin həllində
Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dəstəklədiyinə görə qardaş ölkəyə
dərin minnətdarlığını bildirdi.
Qəbulda Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin inkişaf istiqamət
lərinə dair fikir mübadiləsi aparıl
dı. Diqqətə çatdırıldı ki, xalqları
mızın ümumi maraqlarını əks etdi
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r ən Azərbaycan-Türkiyə münasi
bətləri sarsılmaz və dönməzdir.
* * *
Sonra Azərbaycan parlament
nümayəndə heyəti Türkiyənin Baş
naziri Əhməd Davudoğlu ilə gö
rüşdü. Nümayəndə heyətimizi An
karada salamlamaqdan məmnun
luğunu ifadə edən Əhməd Davud
oğlu Türkiyənin hər zaman Azər
baycan ilə birgə olduğunu bildirdi.
Salamlarının Prezident İlham Əli
yevə çatdırılmasını parlamentimi
zin Sədrindən xahiş edən Əhməd
Davudoğlu dövlətimizin başçısı ilə
Azərbaycanda keçirdiyi görüşlər
də müzakirə olunan məsələlərin
əhəmiyyətindən danışdı.  Azərbay
can-Türkiyə münasibətlərinin dün
yada dostluğa və qardaşlığa bir
nümunə olduğunu xüsusi vurğu
ladı.
Yüksək qonaqpərvərliyə görə
dərin təşəkkürünü ifadə edən Milli
Məclisin Sədri Oqtay Əsədov Pre
zident İlham Əliyevin səmimi sa

lamlarını Türkiyə hökumətinin
başçısına çatdırdı. Bildirildi ki,
müstəqilliyimizi yeni qazandıqdan
sonra qardaş Türkiyə ilə əlaqələri
miz ilbəil inkişaf edərək ən yüksək
zirvəyə çatmışdır. Bu gün elə bir
sahə yoxdur ki, biz o sahədə əmək
daşlıq etməyək.
Oqtay Əsədov Türkiyə Baş nazi
rinin 2014-cü ilin sentyabrında
Azərbaycana səfəri çərçivəsində
Milli Məclisdə onunla keçirdiyi gö
rüşü böyük məmnunluq hissi ilə
xatırladı. Qeyd edildi ki, belə səfər
lər ölkələrimiz arasında əməkdaş
lığın yüksək səviyyədə olmasından
xəbər verir.  Son 6 ay ərzində Tür
kiyə hökumətinin bir çox rəhbər
şəxslərinin ölkəmizə səfərləri bu
tendensiyanın əyani sübutudur.
Söhbətdə spiker dedi ki, iqtisadi
sahədəki əməkdaşlığımız ürək
açandır. Ümumiyyətlə, ötən 12 ildə
Azərbaycan və Türkiyə iqtisadi
münasibətlərində yüksək nəticələr
müşahidə edilmişdir. Bu dövr ər
zində ölkələrə qarşılıqlı şəkildə

milyardlarla sərmayə qoyulmuş
dur.
* * *
Səfər çərçivəsində Azərbaycan
parlament nümayəndə heyətinin
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri İsmayıl Qəhrəmanla da gö
rüşü oldu. Azərbaycanlı həmkarla
rını səmimiyyətlə salamlayan
TBMM-in Sədri iki ölkənin parla
mentləri arasındakı qardaşlıq mü
nasibətlərindən bəhs etdi.
Görüş zamanı Prezident İlham
Əliyevin səmimi salamlarını Tür
kiyə parlamentinin Sədrinə çatdı
ran Oqtay Əsədov yüksək qonaq
pərvərliyə görə minnətdarlığını
bildirdi. Onun da hərarətli salam
larının dövlətimizin başçısına çat
dırılmasını xahiş edən İsmayıl
Qəhrəman Azərbaycan xalqına tü
kənməz sevgi və məhəbbət bəslə
diyini ifadə etdi.
Sonra Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədov ölkələrimiz arasında mü
nasibətlərin dərinləşməsində par
lament sədrlərinin müxtəlif dövr
lərdə həyata keçirdikləri qarşılıqlı
səfərlərin əhəmiyyətindən danışdı.
O, türkiyəli həmkarının ötən ilin

dekabrında ölkəmizə rəsmi səfəri
ni və onunla keçirdiyi görüşü bö
yük məmnuniyyət hissi ilə xatırla
dığını söylədi.
İki ölkə arasında əlaqələrin inki
şafında parlamentlərin rolunu
yüksək qiymətləndirən spiker bil
dirdi ki, parlament sədrləri səviy
yəsində qarşılıqlı səfərlər və eyni
zamanda, deputatların bir-biri ilə
sıx təmasları qanunverici orqanlar

arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə olmasından xəbər verir.
Parlamentin Sədri hər iki ölkə
nin qanunverici orqanlarında dost
luq qruplarının səmərəli fəaliyyət
göstərdiyini söylədi. Parlamentlər
arasında əməkdaşlığın komitələr
səviyyəsində də uğurla həyata ke
çirildiyini bildirdi. Bu baxımdan
2014-cü ilin aprelində Bakıda Azər
baycan, Türkiyə və Gürcüstan par
lamentlərinin xarici əlaqələr komi
tələrinin üçtərəfli görüşünü təqdi
rəlayiq hal kimi qiymətləndirdi.
Spiker vurğuladı ki, nümayəndə
heyətlərimiz AŞPA, ATƏT PA,
QDİƏT PA, NATO PA və digər
beynəlxalq parlament təşkilatların
da daim vahid mövqedən çıxış
edir, bütün məsələlərdə bir-birilə
rini dəstəkləyirlər.
Söhbət zamanı Azərbaycan-Tür
kiyə münasibətlərinin yüksək sə
viyyədə olduğu vurğulandı. Bildi
rildi ki, Azərbaycan və Türkiyə par
lamentləri dövlətlərimizin və xalq
larımızın maraqlarına uyğun olan
məsələlərdə birgə səylərini bundan
sonra da davam etdirəcəklər.
Akif Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi
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Avrasiya Ölkələri Parlament Sədrlərinin I İclası
Azərbaycan parlament nümayəndə
heyəti Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovun başçılığı ilə aprelin 18-dən
20-dək Avrasiya Ölkələri Parlament
Sədrlərinin I İclasında iştirak etmək
üçün Rusiya Federasiyasının paytaxtı
Moskva şəhərində səfərdə oldu. Nü
mayəndə heyətinin tərkibinə Milli
Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət qu
ruculuğu komitəsinin sədri Əli Hü
seynli, parlament Aparatının rəhbəri
Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər
daxil idilər.
Avrasiya regionunun 19 ölkəsinin
parlament rəhbərlərinin iştirak etdiklə
ri müşavirədə BMT-nin baş katibi Pan
Gi Munun və Rusiya Prezidenti Vladi
mir Putinin müraciətləri səsləndirildi.
Rusiya Dövlət Dumasının Sədri Ser
gey Narışkin tədbirdə çıxış edərək de
di ki, Avrasiya məkanının formalaşma
sı bu ölkələrin siyasi və iqtisadi cəhət
dən təcrid olunmasına gətirib çıxarma
yacaq və bütövlükdə dünyada daya
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nıqlı inkişafa kömək edəcək. O vurğu
ladı ki, bu birlik həmçinin transkonti
nental inteqrasiya layihələrinə qarşı
yönəlməyib.
Öz növbəsində çıxış edən Azər
baycan parlamentinin Sədri dünya
nın maliyyə böhranı, terrorçuluq, iq
lim dəyişikliyi, ərzaq və enerji təhlü
kəsizliyi kimi problemlərlə üz-üzə
qaldığını və bu problemlərin həlli
üçün dövlətlərarası əməkdaşlığın al
ternativinin olmadığını diqqətə çat
dırdı. Parlamentlərarası dialoqun
keyfiyyətcə yeni mərhələsi olan par
lament diplomatiyasının əhəmiyyəti
ni xüsusi qeyd edən Oqtay Əsədov
bildirdi ki, parlamentlərarası əmək
daşlıq Avrasiya regionunda mövcud
münaqişələrdən çıxış yollarının ta
pılmasına kömək göstərə bilər.
Milli Məclisin spikeri ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsi nəticəsində Azərbaycan əraziləri
nin 20%-nin işğal olunduğunu, etnik

təmizləmə aparıldığını, Ermənistan
ərazisindən və Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqlarından bir milyon
dinc sakinin qovulduğunu, BMT Təh
lükəsizlik Şurasının, BMT Baş Məclisi
nin və digər mötəbər beynəlxalq təş
kilatların Ermənistan silahlı qüvvələ
rinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazi
lərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxa
rılmasını tələb edən sənədlər qəbul
etdiyini müşavirə iştirakçılarının diq
qətinə çatdırdı. Oqtay Əsədov dedi:
“Münaqişənin nizama salınması ilə
məşğul olan ATƏT-in Minsk Qrupu
na həmsədrlik edən ölkələrin dövlət
başçıları dəfələrlə bəyan etmişlər ki,
status-kvo qəbuledilməzdir, dəyişmə
lidir və məsələ tezliklə öz həllini tap
malıdır. Həmsədrlərin irəli sürdüyü
və Azərbaycan tərəfindən qəbul edil
miş Madrid prinsipləri də münaqişə
nin nizama salınmasına yönəlmişdir.
Təəssüf ki, münaqişənin həll edilməsi
üçün bu günədək göstərilən beynəl

xalq səylər Ermənistanın qeyri-kons
truktiv və pozucu mövqeyi üzündən
heç bir səmərə verməmişdir. Hər kəsə
aydın olmalıdır ki, vəziyyətin bu cür
qalması, münaqişənin nizama salın
maması nəinki Cənubi Qafqaz re
gionunda, həm də bütün dünyada
sülh və sabitlik üçün təhlükə törədir.
Bunu aprel ayının əvvəllərində cəbhə
xəttində baş vermiş hadisələr bir daha
sübut edir. Ermənistan silahlı qüvvə
ləri növbəti silahlı təxribata əl ataraq,
cəbhə xətti boyunca yerləşən yaşayış
məntəqələrini güclü atəşə tutmuşlar.
Azərbaycan silahlı qüvvələri dinc sa
kinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün cavab tədbirləri görməyə məc
bur olmuşlar. Genişmiqyaslı hərbi
əməliyyatlar çoxsaylı insan tələfatına
və dağıntılara gətirib çıxarmışdır. Po
zulmuş atəşkəs rejimi Rusiyanın vasi
təçilik səyləri ilə bərpa edilmişdir”.
Sədr bildirdi ki, aprelin əvvəlində
Azərbaycan və Ermənistan qoşunları
nın təmas xəttində baş verən hadisələr
kövrək atəşkəs rejiminə ümid bəslə
məyin nə qədər yanlış olduğunu bir
daha sübut etdi: “Əminəm ki, bu mə
sələdə beynəlxalq birlik, nəhayət, öz
qəti sözünü deməli və münaqişə bey
nəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış

norma və prinsipləri, xüsusən də döv
lətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsa
sında həllini tapmalıdır”.
Görüş iştirakçıları XXI əsrdə Avrasi
ya regionu ölkələrinin birgə rifahı na
minə parlamentlərarası əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi mövzusu ətrafında
müzakirələr apardılar. Bundan əlavə
iqtisadi, siyasi, humanitar, hüquqi sa
hələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək
məqsədilə parlamentlərarası dialoqun
inkişaf etdirilməsi, regionda sülhün və
sabitliyin möhkəmləndirilməsi, ekstre
mizmlə mübarizə, konfessiyalararası
dialoqun gücləndirilməsi və digər mə
sələlər də nəzərdən keçirildi.
Müşavirənin sonunda iştirakçılar
bəyanat qəbul etdilər. Növbəti müşavi
rənin gələn il Koreya Respublikasında
keçirilməsi qərara alındı.
*  *  *
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Oqtay Əsədov İran İslam Respublikası
parlamentinin Sədri Əli Laricani ilə də
görüşdü. Azərbaycan ilə İran arasında
münasibətlərin yüksək səviyyədə ol
duğunu vurğulayan Oqtay Əsədov
bütün sahələrdə əməkdaşlığın sürətlə
inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin ol
duğunu diqqətə çatdırdı. O, iranlı

həmkarına Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə
məlumat verərək bildirdi ki, Ermənis
tan tərəfi hər gün atəşkəsi pozaraq
Azərbaycan kəndlərinin dinc əhalisini
atəşə tutur. Beynəlxalq vasitəçilərin
səylərinə baxmayaraq, münaqişə hələ
də öz həllini tapmayıb.
Təmas xəttində son hadisələrdən
danışan Oqtay Əsədov vurğuladı ki,
Azərbaycan ordusu Ermənistan tərəfi
nin təcavüzünə layiqli cavab verib.
Beynəlxalq vasitəçilərin, ilk növbədə
Rusiya tərəfinin təklifi ilə hərbi əməliy
yatlar dayandırılıb və münaqişənin
dinc yolla həlli üçün danışıqlar aparı
lır.
İran parlamentinin Sədri qeyd etdi
ki, Azərbaycan ilə iqtisadi, siyasi və
mədəni sahələrdə çox yaxşı münasi
bətlər mövcuddur. Ticari-iqtisadi əla
qələrin, banklar arasında əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi üçün müsbət zəmin
yarandığını deyən İran parlamentinin
Sədri Dağlıq Qarabağda vəziyyətin
gərginləşməsi ilə əlaqədar İran haki
miyyətinin narahatlığını bildirdi.
Söhbət zamanı Azərbaycan və İran
parlamentləri arasında əlaqələrin daha
da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mü
badiləsi aparıldı.
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Aprelin 12-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Malayziya parlamenti
nin Nümayəndələr Palatasının
Sədr müavini, Azərbaycanla parla
mentlərarası əlaqələr üzrə dostluq
qrupunun rəhbəri Ronald Kian
deenin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etdi. Parlamentlər-
arası əlaqələrdən danışan Sədr bil
dirdi ki, dövlətlərarası münasibət
lər sistemində parlamentlərin rolu
danılmazdır.
Azərbaycan parlamentinin spi
keri iqtisadi sahədə münasibətləri
dərinləşdirmək üçün geniş imkan
lar olduğunu qeyd etdi. Bildirildi
ki, bu günədək iki ölkə arasında 7
sənəd imzalanmış, 18 sənəd isə ba
xılmaq üzrədir. Oqtay Əsədov iqti
sadi-ticari əlaqələrin inkişafının iki
dost xalqın rifah halının daha da
yüksəlməsinə xidmət edəcəyinə
inamını vurğuladı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsin
dən söz açan Milli Məclis rəhbəri
söylədi ki, Azərbaycan problemin
ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipi
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əsasında, beynəlxalq hüquq nor
maları çərçivəsində həllinə tərəf
dardır. Qeyd edildi ki, 2012-ci ildə
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parla
ment Məclisi Xocalı soyqırımının
tanınması ilə əlaqədar quruma üzv
ölkələrə müraciət etmişdir. Bu gün
dünyanın 15 ölkəsi və ABŞ-ın 20
ştatı insanlığa qarşı bu cinayəti pis
ləmişdir. Biz Malayziya parlamen
tindən də  belə bir addımın atılma
sını gözləyirik.
Malayziya parlamentinin Nüma
yəndələr Palatasının Sədr müavini
Ronald Kiandee bildirdi ki, Malay
ziya dost və qardaş Azərbaycanla
həyatın müxtəlif sahələrində əlaqə
lərin inkişafında maraqlıdır. Qonaq
parlamentlər səviyyəsində münasi
bətləri inkişaf etdirmək üçün hər iki
ölkənin qanunvericilik orqanların
da dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərməsini təqdirəlayiq hesab et
di. O, ölkəsinin Azərbaycanla təkcə
siyasi deyil, iqtisadi, mədəni, hu
manitar sahələrdə də əlaqələri inki
şaf etdirmək niyyətində olduğunu
vurğuladı.

Aprelin 12-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin Azərbaycan
la parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri Necdet Ünü
varın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etdi.
Qəbulda Necdet Ünüvar Türki
yə Respublikasının Prezidenti, Baş
naziri, TBMM-in Sədri və türk xal
qı adından son günlər cəbhə xət
tindəki hadisələrlə bağlı ölkəmizin
verdiyi şəhidlərə görə Azərbaycan
rəhbərliyinə və xalqına dərin hüzn
lə başsağlığı verərək, şəhidlərə Al
lahdan rəhmət dilədi.
Qonaq türk xalqının böyük oğ
lu Atatürkün “Azərbaycanın se
vinci bizim sevincimiz, kədəri kə
dərimizdir” ifadəsini xatırlayaraq,
hər zaman dost və qardaş kimi
sevdikləri azərbaycanlıların ya
nında olduqlarını dilə gətirdi. O,
tezliklə ölkəmizin ərazi bütövlü
yünün bərpa olunacağına inandı
ğını və bu yolda Türkiyənin hər
zaman  Azərbaycanı dəstəkləyəcə
yini bildirdi.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov Azərbaycana olan bu münasi
bəti Ulu öndər Heydər Əliyevin
vaxtilə söylədiyi “bir millət, iki
dövlət” ifadəsinin parlaq təzahürü
kimi dəyərləndirdi. Qeyd edildi ki,
dünyada elə bir iki dövlət tapmaq
olmaz ki, onlar arasındakı münasi
bət bu qədər sarsılmaz və möhkəm
olsun. Dərin tarixi köklərə malik
bu dostluq digər dövlətlər üçün də
bir nümunədir.  
Qəbulda parlamentlərarası əla
qələrin inkişafı, regional münaqi
şələrin həlli yolları və tərəfləri ma
raqlandıran digər məsələlər ətra
fında fikir mübadiləsi aparıldı.

Aprelin 8-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Avropa Şurası Parlament As
sambleyasının Monitorinq Komitə
sinin Azərbaycan üzrə həmməruzə
çisi Stefan Şennakı qəbul etdi.
Sədr bildirdi ki, Milli Məclis AŞ
PA ilə münasibətlərin inkişaf etdi
rilməsində və qarşılıqlı-faydalı
əməkdaşlığın daha da dərinləşmə
sində maraqlıdır.
Spiker cəbhə xəttindəki son ha
disələr barədə qonağa ətraflı məlu
mat verərək, Dağlıq Qarabağa aid
olmayan işğal altındakı bölgələr
dən azərbaycanlı dinc əhalinin ya
şadığı ərazilərin iriçaplı silahlar
dan və ağır texnikalardan atəşə
tutulduğunu və bunun nəticəsi
olaraq işğalçıya layiqli cavab veril
diyini dedi. Bildirildi ki, biz prob
lemin beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində, ölkələrin ərazi bütöv
lüyü prinsipi əsasında həllinin tə
rəfdarı olduğumuzu dəfələrlə bə
yan etsək də, erməni tərəfi statuskvonu saxlamaq üçün min bir bə
hanə axtarır. Bu gün artıq hamı
başa düşür ki, vəziyyət uzun müd
dət belə davam edə bilməz.
Söhbətdə AŞPA ilə əlaqələrdən
danışan Sədr təşkilatda bəzən ikili
standartlara yol verildiyini və bu
nun nəticəsi kimi işğalçı ilə işğal
olunana eyni gözlə baxıldığını diq
qətə çatdırdı. O, AŞPA-nın cari ilin
yanvar sessiyasında Azərbaycanla
bağlı müzakirəyə çıxarılmış sənəd
lərin qəbulu prosesində baş verən
hadisəni təəssüflə xatırladı.
Spiker Azərbaycanın qurum
qarşısında götürdüyü öhdəliklərə
sadiq qaldığını və bu istiqamətdə
işlərin davam etdiyini qonağın diq
qətinə çatdırdı.
Avropa Şurası Parlament As
sambleyasının Monitorinq Komitə
sinin Azərbaycan üzrə həmməru
zəçisi Stefan Şennak bildirdi ki, bu

səfər fakt-araşdırıcı xarakter daşı
yır və səfərin nəticəsi kimi hər han
sı bir sənəd hazırlanmayacaq.
Söhbətdə qonaq qeyd etdi ki,
həmməruzəçi olmaqla yanaşı, o,
həm də qurumda Münaqişələr üz
rə komitənin sədridir. Buna görə
də Dağlıq Qarabağ və onun ətra
fında baş verən proseslər   onun
üçün maraqlıdır.

Aprelin 8-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan Avronest PA-nın həmsədr
ləri Heydi Hautalanı və Viktor Do
lidzeni qəbul etdi.
Spiker söylədi ki, ölkəmiz AŞ
PA, ATƏT PA kimi qurumlarla
əməkdaşlıq edir. Biz Avropanın
ayrı-ayrı ölkələri və təşkilatları ilə
strateji əməkdaşlıq yolu götürmü
şük. Avropa İttifaqı və onun qu
rumları ilə münasibətlərin qarşılıq
lı hörmətə əsaslanması bizim üçün
əsas şərtlərdən biridir.
Lakin son dövrlər bu qurum tə
rəfindən ölkəmizə qarşı sərgilənən
qərəzli yanaşmalar parlamentləri
miz arasında münasibətlərdə ciddi
problemlərə gətirib çıxarmışdır.
Biz Avropa Parlamentinin üzvləri
tərəfindən fərdi qaydada münasi
bətlərin nizamlanması cəhdlərini
yüksək qiymətləndiririk.
Bütün bunlarla yanaşı, Avropa
İttifaqı ilə münasibətlərdə müəy
yən çatışmazlıqlar mövcuddur.
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçi
vəsində Avronest PA ilə əlaqələr
dən danışan Sədr təəssüflə qeyd
etdi ki, Avropa Parlamentinin, bu
qurumda heç bir müzakirə keçir
mədən, Azərbaycan əleyhinə dal
badal qərəzli qərarlar qəbul etməsi
ölkə ictimaiyyətində haqlı suallar
doğurdu. Sədr Avronest PA-da üzv
ölkələri narahat edən məsələlərin
müzakirə edilmədiyini, Dağlıq Qa
rabağ kimi münaqişənin həlli yol

ları barədə fikir mübadiləsi apar
mağın mümkün olmadığını söylə
di və qeyd etdi ki, biz münasibətlə
rimizi qarşılıqlı hörmət və faydalı
əməkdaşlıq prinsipləri əsasında
qurmaq istəyirik. Bizdə olan məlu
mata görə, Avropa Parlamentinin
bir sıra deputatları son günlər Dağ
lıq Qarabağda baş verən hadisələr
lə əlaqədar narahatlıq keçirirlər.
Zənnimizcə, onlar bunun günahını
özlərində və apardıqları siyasətdə
axtarsalar, daha yaxşı olardı.
Cəbhə xəttində son hadisələrdən
danışan spiker bildirdi ki, son dö
yüşlər ermənilərin Qarabağ ətrafın
da işğal etdikləri Azərbaycan ərazi
lərində gedib. İşğalçıların hər gün
azərbaycanlı dinc əhaliyə iriçaplı
silahlardan atəş açdığını, ağır texni
ka ilə yaşayış və ictimai binaları
atəşə tutduqlarını və nəticədə Azər
baycan ordusunun işğalçıya layiqli
cavab verdiyini nəzərə çatdırdı.
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
münaqişəsi ilə də bağlı göstərməli,
problemin tənzimlənməsi üçün re
giona daha çox diqqət ayırmalıdır.
ATƏT-in Minsk Qrupunun man
datını əsas gətirərək, bu təşkilatın  
özünü kənara çəkməsi Avropa re
gionunda sülhü, demokratiyanı bər
qərar etmək kimi üzərinə götürdü
yü missiya ilə bir yerə sığmır.
Sədr vurğuladı ki, Azərbaycanla
Avropa İttifaqı arasında münasi
bətlər qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlı
ğa söykənməli, ayrı-ayrı müxtəlif
məsələlər böyüdülərək ölkəmizə
qarşı siyasi təzyiq vasitəsi kimi isti
fadə edilməməlidir.
Avronest PA-nın finlandiyalı
həmsədri xanım Heydi Hautala cə
nab Viktor Dolidze ilə məqsədləri
nin burada görüşlər keçirib, Azər
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baycan tərəfinin fikirlərini öyrən
mək, vəziyyətlə yaxından tanış ol
maq olduğunu söylədi. Bildirildi ki,
Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlı
ğı” proqramı çərçivəsində yaradıl
mış Avronest PA Azərbaycanı öz sı
ralarında görmək, onunla əməkdaş
lığı davam etdirmək niyyətindədir.
Qeyd edildi ki, Dağlıq Qarabağ
problemi, həqiqətən, bölgədəki pro
seslərə çox güclü təsir göstərir. Av
ropa Parlamenti ölkələrin ərazi bü
tövlüyünü tanıyır, bu tipli münaqi
şələrin həllində beynəlxalq hüqu
qun üstünlüyünü bir daha təsdiq
edir. Avropa Parlamentində bəzən
müəyyən məsələlərlə əlaqədar
müxtəlif fikirlər səslənir. Amma bü
tün bunlar təşkilatın ümumi siyasə
tinə xələl gətirməməlidir. Qonaq
təşkilatda Azərbaycanla münasibət
lərin nizama salınması üçün müəy
yən işlərin aparıldığını söylədi.

Aprelin 4-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan ABŞ-ın Nevada Ştat Assamble
yasının Sədri Con Həmbriki qəbul
etdi. Sədr münasibətlərimizin də
rinləşməsində yüksək səviyyəli nü
mayəndə heyətlərinin qarşılıqlı sə
fərlərinin əhəmiyyətini xüsusi vur
ğuladı. O, ABŞ Prezidenti Barak
Obamanın dəvəti ilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinq
tonda IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sam
mitində iştirakını və Azərbaycan
Prezidenti tərəfindən burada keçiri
lən görüşləri, aparılan danışıqları
yüksək dəyərləndirdi.
Bildirildi ki, Bakı-Tbilisi-Cey
han, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi
neft və qaz layihələrinin çəkilişin
də Azərbaycan həmişə ABŞ-ın dəs
təyini hiss etmişdir. Bu ölkənin
Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı layihə
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 in reallaşmasını dəstəkləməsi də
n
bizi sevindirir.
Sədr vurğuladı ki, münasibətlə
rimizin dərinləşməsində parla
mentlərarası əlaqələrin rolu olduq
ca önəmlidir.
ABŞ-ın bir sıra ştatlarında Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar müvafiq sə
nədlərin qəbul olunduğuna diqqət
çəkən Sədr Nevada ştatında da be
lə bir sənədin qəbulunu arzu olu
nan hesab etdi. O dedi ki, biz ABŞın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyünü müdafiə etməsini  yük
sək dəyərləndiririk.
ABŞ-ın Nevada Ştat Assambleya
sının Sədri Con Həmbrik başçılıq
etdiyi Nevada Ştat Assambleyası və
Milli Məclis arasında əlaqələrin də
rinləşməsinin əməkdaşlığımızın gə
ləcəyi baxımından önəmli olduğu
nu söylədi. Bildirildi ki, Nevadada
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət
göstərən qurum Cənubi Qafqazın
bu bölgəsi ilə tərəfdaşlıqda maraqlı
dır, Azərbaycanla iqtisadi-ticari əla
qələrin dərinləşməsi üçün lazımi
addımlar atmaq niyyətindədir.
Qəbulda Dağlıq Qarabağdakı
son vəziyyət, münaqişənin həlli
yolları, Nevada Ştat Assambleyası
ilə Milli Məclis arasında əməkdaş
lığın gələcək inkişaf perspektivləri
və digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

Martın 14-də Milli Məclisin Səd
r i Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan Çex Respublikası Parla
mentinin Deputatlar Palatasının
Sədri Yan Hamaçekin başçılıq etdi
yi nümayəndə heyətini qəbul etdi.
Sədr bildirdi ki, Azərbaycanın
dostlarını Milli Məclisdə görmək
dən məmnunluq hissi duyur.

Oqtay Əsədov ölkələrimiz ara
sında imzalanmış sənədləri müna
sibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı
hüquqi zəmin kimi dəyərləndirdi
və bildirdi ki, təqdirəlayiq haldır
ki, ölkələrimiz arasında siyasi, iqti
sadi, mədəni, hüquqi əlaqələr, ha
belə beynəlxalq təşkilatlar çərçivə
sindəki münasibətlərimiz xalqları
mızın rifahı naminə gündən-günə
inkişaf edir və möhkəmlənir.
Söhbətdə spiker Yan Hamaçek
ilə müxtəlif tədbirlərdə görüşlərini
xatırlayaraq, onların parlamentlər
səviyyəsində əlaqələrimizin inki
şafına müsbət təsir göstərdiyini
xüsusi vurğuladı.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsindən söz açan Sədr 2013cü ilin fevralında Çexiya Deputat
lar Palatasının Xarici əlaqələr ko
mitəsi tərəfindən Xocalı qətliamı
ilə bağlı qərarın yekdilliklə qəbulu
na görə öz minnətdarlığını bildir
di. O qeyd etdi ki, Avropa İttifaqı
na üzv ölkələr arasında ilk dəfə
olaraq Xocalı soyqırımı məhz Çexi
ya parlamentində tanınmışdır.
Yan Hamaçek vurğuladı ki, Çexi
ya Azərbaycanı özünün strateji tə
rəfdaşı hesab edir. Biz Azərbaycanla
həyatın müxtəlif sahələrində əmək
daşlıq etməkdə maraqlıyıq. Bu ba
xımdan parlamentlər qarşıya qoyu
lan vəzifələrin həyata keçirilməsin
də mühüm rol oynaya bilər. Təkcə
dostluq qrupları deyil, daimi komi
tələr səviyyəsində də əlaqələrin ge
nişlənməsi ümumi işin xeyrinədir.

Martın 7-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Azərbaycanda sə
fərdə olan Gürcüstanın Xarici İşlər
naziri Mixeil Canelidzenin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etdi.

Sədr qonağı yüksək vəzifəyə se
çilməsi münasibətilə təbrik edərək
bildirdi ki, qədim tarixi köklərə
söykənən Azərbaycan-Gürcüstan
dostluğu və tərəfdaşlığı bu gün di
gər ölkələr üçün nümunə ola bilə
cək səviyyədədir. Əməkdaşlığımı
zın nəticəsi göz önündədir. BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzu
rum kimi neft və qaz kəmərləri,
çəkilməkdə olan Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu xətti bütöv bir regionun
iqtisadi simasını dəyişməklə yana
şı, dünyanın diqqətini Qafqazın bu
bölgəsinə cəlb etmişdir.
Sədr Gürcüstan parlamenti ilə
əlaqələrimizdən söz açaraq, bu sa
hədə münasibətlərin dərinləşməsi
nin önəmli olduğunu bildirdi.
Mixeil Canelidze ölkələrimiz
arasındakı münasibətlərin strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinədək yüksəl
məsinin xalqlarımızın mənafeyinə
xidmət etdiyini xüsusi vurğuladı.

Martın 4-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Braziliya Federativ
Respublikası Milli Konqresinin Fe
deral Senatının Elm, texnologiya,
innovasiya, kommunikasiya və in

formatika komitəsinin sədri, Azər
baycanla parlamentlərarası dost
luq qrupunun rəhbəri Kristovam
Buarkeni qəbul etdi.
Spiker ölkələrimiz arasında
müxtəlif səviyyəli dialoq və əmək
daşlıq əlaqələrinin mövcudluğun
dan bəhs edərək, Braziliya ilə hə
yatın müxtəlif sahələrində əmək
daşlığı inkişaf etdirmək niyyətində
olduğumuzu söylədi.
Sədr münasibətlərimizin dərin
ləşməsində parlamentlərin mühüm
rol oynadığını söyləyərək, Brazili
ya Milli Konqresinin hər iki palata
sında Azərbaycanla parlamentlər-
arası dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərməsini təqdirəlayiq hesab et
di. O, belə bir qrupun Milli Məclis
də də mövcud olduğunu söylədi.
Milli Məclisin Sədri qeyd etdi ki,
Azərbaycan neft və qaz ölkəsi kimi
tanınmışdır. Vaxtilə azərbaycanlı
mütəxəssislər dünyanın müxtəlif
bölgələrində bu sahə üzrə səmərəli
fəaliyyət göstərmişlər. Azərbaycan
bu gün də bu sahədə öz mövqeləri
ni qorumaqdadır. İştirakçısı oldu
ğumuz qlobal neft və qaz ixrac kə
mərləri beynəlxalq enerji təhlükə
sizliyinin təmin edilməsində mü
hüm rol oynayır. Son dövrlərdə

ölkəmiz təbii qaz ixracı potensialı
nı artırmaqdadır. TANAP və TAP
kimi boru kəmərlərinin reallaşma
sı ilə biz Xəzərdəki “Şahdəniz” ya
tağının qaz ehtiyatlarını Avropa
bazarlarına çıxarmağa hazırlaşırıq.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsindən söz açan Sədr Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar Latın Ameri
kasının 5 ölkəsinin parlamentində
müvafiq qərarların qəbul olundu
ğuna diqqət çəkdi. O, Braziliya
parlamentində də bu soyqırımın
tanınacağına inamını ifadə etdi.
Qeyd olundu ki, Braziliya dəfə
lərlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
nü dəstəklədiyini bəyan etmişdir.
İnanırıq ki, gələcəkdə də bu mövqe
dəyişməz olaraq qalacaqdır.
Kristovam Buarke dedi ki, yer
ləşdiyi regionda sürətlə inkişaf edən
Azərbaycan həm də sivilizasiyala
rın anlaşdığı, mədəniyyətlərin qo
vuşduğu bir məkana çevrilmişdir.
“Heç də təsadüfi deyildir ki, cari
ilin aprel ayında BMT-nin Siviliza
siyalararası Alyansının VII Qlobal
Forumu da Bakıda keçiriləcəkdir.
Bütün bunlar müstəqil Azərbayca
nın uğurlarından və yeni-yeni layi
hələrə imza atmaq iqtidarından xə
bər verir”, - deyə qonaq söylədi.
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Ziyafət Əsgərov:

“Azərbaycan-NATO 
əlaqələri hər iki 
tərəfin maraqları 
nəzərə alınaraq 
qarşılıqlı əməkdaşlıq 
səviyyəsində qurulub”
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini Ziyafət 
Əsgərovun “Milli Məclis” jurnalına müsahibəsi
- Ziyafət müəllim, V çağırış
Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisinin komitələri yeni
dən təşkil edilərkən Təhlükə
sizlik və müdafiə komitəsinin
adının dəyişdirilərək Müdafiə,
təhlükəsizlik və korrupsiya ilə
mübarizə komitəsi adlandırıl
ması komitənin fəaliyyətinə
necə təsir edəcək?
-  Korrupsiya müasir dünyada,
demək olar ki, əksər dövlətlərin cid
di problemidir. Bu gün korrupsiya
ilə mübarizə ölkəmizin təhlükəsizli
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yini təmin etmək üçün prioritet mə
sələlərdən biridir. Bu baxımdan ko
mitənin adının dəyişdirilərək Mü
dafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə
mübarizə komitəsi adlandırılması
tam məqsədəuyğundur. Bununla
komitənin fəaliyyət sahəsinin əhatə
si genişləndirilib və artıq bu istiqa
mətdəki qanunvericilik işi də bizim
komitəyə həvalə edilib.
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin
əsas istiqamətlərindən biri, əlbəttə
ki, səmərəli qanunvericilik bazası
nın gücləndirilməsidir. Eyni zaman

da, onu da vurğulamaq lazımdır ki,
korrupsiya ilə mübarizə sistemli şə
kildə aparılmalıdır. Bu mübarizədə
təkcə hökumət deyil, ictimaiyyət də
fəal iştirak etməlidir. Bildiyiniz ki
mi, dövlət başçısı cənab İlham Əli
yev müvafiq qurumlar qarşısında
ölkədə korrupsiyaya, rüşvətxorluğa
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi
nə və islahatların aparılmasına dair
bir sıra tapşırıqlar qoymuşdur; bu
istiqamətdə əhəmiyyətli addımlar
atılır, mühüm qanunverici və prak
tiki tədbirlər həyata keçirilir.

Əlbəttə, bu baxımdan bizim də
qarşımızda xeyli vəzifələr durur;
həm müdafiə və təhlükəsizliyimi
zin, həm də korrupsiyaya qarşı mü
barizənin hüquqi bazasının daha da
möhkəmləndirilməsi üçün məsuliy
yətimizi ikiqat artırır.
- Qlobal iqtisadi böhranın uzun
müddət davam etməsi, Avropa
nın böhrandan çıxmaq cəhdlə
rinin səmərəsizliyi fonunda
Azərbaycanın antiböhran təd
birlərini və xüsusən də qanun
vericiliyə qlobal böhran dövrü
nün çağırışlarına adekvat dəyi
şikliklərin edilməsini necə
qiymətləndirərdiniz?
- Qlobal maliyyə böhranı dünya
nın əksər ölkələri kimi Azərbaycan
iqtisadiyyatına da təsirini göstərdi.
Böhranın uzunmüddətli olması an
tiböhran tədbirlərin həyata keçiril
məsini zəruri etdi. Azərbaycanda
iqtisadiyyat böhran səviyyəsinə en
məyib, lakin böhranın təsirləri qaçıl
mazdır və onu minimuma endir
mək üçün müvafiq qabaqlayıcı təd
birlər həyata keçirilir. Bu gün ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyi altında müəyyənləşmiş anti
böhran tədbirləri nəticəsində qlobal
maliyyə böhranından MDB ölkələ
rində Azərbaycan ən az ziyan çəkən
ölkədir.
Hər bir dövlət antiböhran ida
rəetmənin hüquqi bazasını və meto
dikasını hazırlayır. Hüquqi təminat
mülki, büdcə, vergi, sığorta, cinayət
və s. qanunvericilikdə möhkəmlən
dirilir. Qanunvericilikdə göstərildi
yi kimi, Azərbaycan Respublikası
nın dövlət büdcəsinin məqsədi ölkə
nin iqtisadi, sosial və digər strateji
proqramlarının və problemlərinin
həllini, dövlətin funksiyalarının hə
yata keçirilməsi üçün qanunverici
liklə müəyyən edilmiş qaydada ma
liyyə vəsaitinin toplanmasını və isti
fadəsini təmin etməkdir. Milli Məc
lisdə qəbul olunmuş “Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il dövlət

büdcəsi haqqında” Qanunu da dün
yada gedən qlobal maliyyə və iqti
sadi proseslərdə müşahidə olunan
dəyişikliklər nəzərə alınmaqla tərtib
edilib və respublikamızın qarşıya
qoyduğu məqsədlərə doğru irəlilə
yən dövlətlər sırasında olduğunu
göstərir. Qanunda dövlət büdcəsi
nin sosial yönümlü olması əsas gö
türülərək, ölkə əhalisinin maddi ri
fahının daim yaxşılaşdırılması, öl
kənin müdafiə qüdrətinin və təhlü
kəsizliyinin təmin edilməsi, qeyrineft sektorunun inkişafına dəstək
kimi mühüm amillərə xüsusi diqqət
yetirilib. Əlbəttə, gələcəkdə büdcə
yə yenidən baxılması, yeni qanunla
rın qəbulu və ya iqtisadi planların
dəqiqləşdirilməsi istisna deyil. Artıq
bu il Milli Məclisin yaz sessiyasında
dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfin
dən parlamentə təqdim olunmuş
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının
artırılması məqsədini daşıyan bir sı
ra qanunlar və qanunlara dəyişik
liklər qəbul edildi. Bu qanunlar
Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki
vəziyyətində onun inkişafında mü
hüm rol oynayacaq. İnanıram ki,
ölkəmizin iqtisadi və siyasi baxım
dan daha da qüdrətlənməsi yolun
da Milli Məclis gələcəkdə də bu isti
qamətdə öz töhfəsini verəcəkdir.
- Dünyada davam edən münaqi
şələr, beynəlxalq aləmdə qaç
qın və köçkün axınının getdik
cə artması və digər humanitar
fəlakətlər qarşısında mövcud
beynəlxalq hüququn, beynəl
xalq nizamlama mexanizmləri
nin acizliyi nə ilə bağlıdır?
- Hazırkı dövrdə beynəlxalq mü
nasibətlər sistemində gərgin bir
mərhələ yaşanır. Dünya birliyini na
rahat edən müharibə və münaqişə
lər, hərbi toqquşmalar, beynəlxalq
terrorçuluq və nəticə olaraq insanla
rın öz evlərini tərk etmə məcburiy
yəti belə gərgin bir vəziyyətin ya
ranmasına səbəb olmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsindən

sonra beynəlxalq hüququn tətbiqi
nin təminatçısı rolunu oynamalı
olan BMT-nin yaranması ilə bütün
beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla
həlli vəd edilirdi. Yəni güc tətbiq et
məklə deyil, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun həll
ediləcəyi gözlənilirdi. Lakin bu gün
biz tamam başqa bir mənzərə ilə
qarşılaşmışıq. Dünyanın müxtəlif
regionlarında cərəyan edən geosiya
si proseslərə hüquqi qiymətin
verilməsi beynəlxalq hüquq priz
masından deyil, böyük dövlətlərin
maraqlarından asılı vəziyyətə dü
şüb. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin
xarici siyasətində hamılıqla qəbul
edilmiş prinsiplərin nümayişkaranə
pozulması və beynəlxalq hüquq
normalarının praktikasında ikili
standartların tətbiq edilməsi təcrü
bəsi daha da geniş yayılır. Təəssüf
ki, belə bir şəraitdə beynəlxalq mü
nasibətlər sisteminin, beynəlxalq
institutların və beynəlxalq hüququn
böhranından və dövlətlər arasında
etimadın pozulmasından danışmaq
məcburiyyətində qalırıq.
Dünyada cərəyan edən eyni pro
seslərə fərqli yanaşma ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna
qişəsinə münasibətdə özünü açıq
şəkildə göstərir. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şura
sının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa
Parlamenti, Avropa Şurası Parla
ment Assambleyası, NATO tərəfin
dən qəbul edilmiş, beynəlxalq hü
ququn norma və prinsiplərinə əsas
lanan, eyni zamanda, ölkəmizin
ədalətli mövqeyinin beynəlxalq sə
viyyədə müdafiəsi üçün hüquqi
əsas olan sənədlər mövcuddur. La
kin bu təşkilatların qəbul etdiyi hü
quqi sənədlərin icra edilməsini tə
min edən təkmil mexanizmin olma
ması və böyük dövlətlərin inhisarı
na düşməsi səbəbindən həmin sə
nədlərin tələbləri yerinə yetirilmir.
Təəssüf ki, qondarma “erməni soy
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qırımı”ndan fərqli olaraq, real Xoca
lı soyqırımına hələ də beynəlxalq
miqyasda hüquqi qiymət verilmə
yib, Ermənistanın terrorçuluq əməl
lərinə qarşı tədbirlər görülməyib,
beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edil
məyib. Və ya Ukraynada baş verən
hadisələrlə bağlı Rusiyaya ciddi
sanksiyalar tətbiq edilirsə, niyə Er
mənistan barədə hələ də ölçü götü
rülməyib? Bu, ikili standartların tət
biqinin, beynəlxalq hüquq normala
rına əməl olunmamasının bariz nü
munəsidir.
Ərazi bütövlüyünün toxunul
mazlığı, sərhədlərin pozulmazlığı
kimi beynəlxalq hüququn funda
mental norma və prinsiplərinə əməl
olunmur. Bunlar beynəlxalq hüquq
sisteminin yeniləşməsinə böyük zə
rurətin olduğunu göstərir. Dünya
birliyi beynəlxalq hüququn gücü
nün bərpa olunması üçün bütün
səylərini ortaya qoymalıdır. Beynəl
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xalq arenada baş verən proseslərə
münasibətdə dövlətlər öz geosiyasi
maraqlarını deyil, beynəlxalq hü
quq və ədaləti üstün tutmalıdırlar.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində ATƏT-in Minsk Qru
punun səbatsızlığının tənqid
edilməsi fonunda hansı alter
nativ həll mexanizmlərini nə
zərdən keçirmək olar?
-  Yarandığı vaxtdan etibarən
ATƏT-in Minsk Qrupunun qəbul
etdiyi sənədlərdə Azərbaycanın əra
zi bütövlüyünün, sərhədlərinin to
xunulmazlığının, suverenliyinin
bərpasının zəruriliyi bildirilsə də,
bu günə qədər bu qurumun fəaliy
yəti sülh prosesində müsbət irəlilə
yişin əldə olunmasına gətirib çıxar
mayıb. Buna səbəb bir tərəfdən Er
mənistanın qeyri-konstruktiv möv
qe sərgiləyərək işğalçılıq siyasətini

davam etdirməsi, digər tərəfdən
Minsk Qrupunun ikili standartlar
prinsipindən çıxış etməsi, beynəl
xalq təşkilatların öz qərar və qətna
mələrini həyata keçirmək üçün
konkret fəaliyyət göstərməməsidir.
Məlumdur ki, bu münaqişə istər re
gion, istər Avropa, istərsə də dünya
birliyi üçün böyük təhlükə mənbə
yidir. Təəssüf ki, hələ də konkret
addımlar atılmır. ATƏT-in Minsk
Qrupunun fəaliyyətdə olan həm
sədrləri öz açıqlamalarında həmişə
olduğu kimi Dağlıq Qarabağ müna
qişəsi ilə bağlı ancaq tövsiyə xarak
terli bəyanatlar verirlər, lakin prob
lemin həlli istiqamətində konkret
addımlar atmırlar.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan
dövləti beynəlxalq təşkilatların, xü
susilə də münaqişəni dinc vasitələr
lə nizama salmaq üçün fəaliyyət
göstərən ATƏT-in sülhyaratma tək
liflərinə hörmətlə yanaşaraq onun

işində müntəzəm şəkildə iştirak edir
və bu da münaqişənin nizama salın
ması istiqamətində aparılan danı
şıqlarda ölkəmizin ilk növbədə sülh
variantına üstünlük verdiyinə sü
butdur.
Azərbaycan dövlətinin mövqeyi
əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni sta
tus-kvo vəziyyətinin qorunub sax
lanması yolverilməzdir. Ermənistan
işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ və ətra
fındakı digər əraziləri azad etməli,
məcburi köçkünlər öz doğma yurd
larına qayıtmalıdırlar. Azərbaycan
Prezidenti dəfələrlə qeyd edib ki,
Azərbaycan tərəfi münaqişənin sülh
yolu ilə həllinə tərəfdar olsa da, əra
zi bütövlüyü məsələsində əsla gü
zəştə getməyəcək, Dağlıq Qarabağa
heç vaxt müstəqillik verilməyəcək.
Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək
üçün tam əsasımızın olduğunu və
bunun beynəlxalq hüquq normaları
ilə təsdiq edildiyini vurğulayıb.
Azərbaycan iqtisadi, hərbi poten
sialının güclənməsi sahəsində bö
yük uğurlar əldə edib. Bu, Dağlıq

Qarabağ münaqişəsinin həlli və
ümumiyyətlə, ölkəmizin təhlükə
sizliyini təmin etmək üçün olduqca
vacib amildir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yal
nız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
nə və beynəlxalq səviyyədə tanın
mış sərhədlərinin toxunulmazlığına
hörmət əsasında həll oluna bilər. Biz
münaqişənin həlli məsələsində yal
nız ATƏT deyil, Avropa Birliyi, Av
ropa Şurası, eləcə də digər beynəl
xalq təşkilatlar və daha geniş bey
nəlxalq birliyin bu yönümdə fəal rol
oynamasını istəyirik. Böyük dövlət
lər müasir beynəlxalq münasibətlər
üçün təhlükəli olan təcavüzkarın
qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti
praktik addımlar atmalı, Ermənista
nı beynəlxalq hüququn iradəsinə
tabe etdirməlidirlər.
- Azərbaycan NATO-nun etibarlı
tərəfdaşı kimi alyansın struktur
ları ilə sıx əməkdaşlıq etməkdə
daim seçilir. NATO tərəfdaş öl
kələr üçün nə kimi təhlükəsizlik

üstünlükləri vəd edir?
- Ölkəmiz uzun illərdir ki, Şimali
Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı ilə sıx
əməkdaşlıq edir. Dünya siyasətində
yeni tendensiyaları və müasir bey
nəlxalq münasibətlərdə NATO-nun
aparıcı rolunu nəzərə alaraq, həmçi
nin öz potensialına və mövqeyinə
əsaslanaraq, 1994-cü ildə Azərbay
can NATO-nun “Sülh naminə tərəf
daşlıq” proqramına qoşulmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan
MDB dövlətləri arasında “Sülh na
minə tərəfdaşlıq” proqramına qoşu
lan ilk tərəfdaş dövlətlərdəndir.
NATO ilə tərəfdaş ölkələr arasın
da əməkdaşlıq dövlətlərin xarici si
yasət strategiyasının əsas amilləri ba
xımından qiymətləndirilməlidir.
Məsələn, Azərbaycanın NATO-nun
“Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı
na qoşulmasında bir neçə faktor mü
hüm rol oynadı. Əvvəla, Azərbaycan
dövləti öz xarici siyasətində univer
sal və regional beynəlxalq təşkilatlar
la münasibətlərə xüsusi önəm verir,
beynəlxalq təşkilatların bütün üzv
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ölkələri ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır
və uğurlu xarici siyasət yürüdür.
Bundan başqa Azərbaycanın müha
ribə şəraitində olması ölkəmizin
problemlərini həll etmək üçün bey
nəlxalq birliyin fəal iştirakını tələb
edir. Alyans üzvləri hər hansı bir
dövlətə qarşı güc tətbiq etmədən,
ərazi bütövlüyünün və siyasi müstə
qilliyin pozulmasından imtinaya
bağlılıqlarını; mübahisələrin sülh yo
lu ilə həlli tərəfdarı olduqlarını təs
diq edirlər. NATO-ya üzv ölkələrin
belə bir mövqeyi müstəqil Azərbay
canın maraqlarına tam uyğundur.
Azərbaycan-NATO əlaqələri hər

sülhməramlı əməliyyatlarında işti
rak etməsi və s. kimi məsələlərdə
vacib rol oynayır; sözsüz ki, bu da
NATO-nu dövlətimizlə əməkdaşlıq
etməyə sövq edən amillərdəndir.
NATO ilə tərəfdaş ölkələrin təh
lükəsizlik üstünlükləri məsələsinə
gəldikdə, dövlətlər dünyanın kol
lektiv təhlükəsizlik sisteminə daxil
olmaq, öz milli təhlükəsizliyini bey
nəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ilə
uyğunlaşdırmaq imkanı qazanırlar.
Bundan başqa NATO-nun təhlükə
sizlik sisteminə daxil olan ölkələr ilə
hərbi sahədə əməkdaşlıq, hərbi mo
dernləşmə, təhlükəsizlik məsələləri

üzvü təyin olundunuz. Bu il
müstəqilliyinin 25 illiyini qeyd
edəcək Azərbaycanın əldə etdi
yi möhtəşəm uğurlardan biri
olan effektiv məhkəmə islahat
ları beynəlxalq aləmdə nümu
nə göstərilir. Ədalət mühaki
məsinin səmərəliliyinin daha
da artırılması üçün qarşıda
hansı vəzifələr dayanır?
- Azərbaycan müstəqillik əldə et
dikdən sonra ölkənin hüquq siste
mində köklü islahatlar aparılmışdır.
Hüquqi dövlət quruculuğunu döv
lətin əsas prioritetlərindən biri kimi
təsbit edən müstəqil Azərbaycan

iki tərəfin maraqları nəzərə alına
raq, qarşılıqlı əməkdaşlıq səviyyə
sində qurulub. Azərbaycanla NATO
arasında əməkdaşlıq, eyni zaman
da, NATO üçün də önəmlidir. Təş
kilat Cənubi Qafqaz regionunda
aparıcı dövlət olan Azərbaycanla
əməkdaşlığa böyük önəm verir. Re
gion ölkələri arasında coğrafi möv
qeyinə və zəngin təbii resurslarına
görə ən əhəmiyyətli ölkə olan Azər
baycan Avropanın enerji təhlükəsiz
liyinə, qlobal nüvə təhlükəsizliyinə
qətiyyətli dəstək verməsi, alyansın

üzrə siyasi məsləhətləşmələr, sülh
məramlı əməliyyatlar, humanitar
aksiyalar, təhlükəsizlik sektorunun
islahatı sahələrində əməkdaşlıq im
kanı da qazanırlar. Beləliklə, NATO
üzvü olan dövlətlər və ya “Sülh na
minə tərəfdaşlıq” proqramına qoşu
lan ölkələr dövlət müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü qorumaq, bey
nəlxalq birliyə qoşulmaq üçün əlavə
imkan və vasitələr əldə edirlər.

dövlətinin qanunvericilik islahatla
rından ən mühümü isə 1995-ci 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 qeyd-şərtsiz
təmin olunmasının möhkəm təməli
ni qoymuşdur. Əsas Qanunda milli
hüquq sisteminə gətirilən ən mü
hüm yeniliklərdən birini də hüquqi
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- Ziyafət müəllim, bu yaxınlarda
Məhkəmə-Hüquq Şurasının

dövlətin ayrılmaz atributu sayılan
müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin
yaradılması və bilavasitə ədalət mü
hakiməsinin səmərəliliyinin artırıl
ması təşkil edir.
Hüquqi dövlətin ən prinsipial
şərtlərindən biri, əlbəttə ki, məhkə
mə sistemində islahatların aparıl
masıdır. Ulu öndərimiz Heydər Əli
yevin rəhbərliyi ilə 1996-cı ildə yara
dılmış Hüquq İslahatları Komissi
yasının hazırladığı “Konstitusiya
Məhkəməsi haqqında”, “Məhkəmə
lər və hakimlər haqqında” qanunlar
ölkədə məhkəmə-hüquq islahatları
sahəsində ilk mühüm addımlar ol
maqla, müstəqil məhkəmə sistemi
nin fəaliyyət göstərməsini təmin et
mişdir. Ədalət mühakiməsinin sə
mərəliliyinin artırılması üzrə tədbir
lər çərçivəsində qəbul edilmiş
“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqın
da” Qanun xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Həmin qanuna uyğun olaraq
məhkəmə hakimiyyətinin özü
nüidarə orqanı olan Məhkəmə-Hü
quq Şurası yaradılmışdır. Məhkə
mə-Hüquq Şurası fəaliyyətə başla
dığı zamandan işlərini beynəlxalq
norma və prinsiplərə uyğun, sivil
qanunlar əsasında quraraq xeyli

nailiyyətlər qazanmışdır. Mənəvi
cəhətdən saf, yüksək biliyə malik
hakim korpusunun formalaşmasına
yaranan böyük ehtiyacın təmin edil
məsində bu gün də Məhkəmə-Hü
quq Şurası mühüm rol oynayır. Bu
kontekstdə hakimlər şəffaf prose
durlar əsasında seçilir və bu, ölkədə
peşəkar hakim korpusunun forma
laşdırılmasına böyük təsir göstərir.
Məhkəmə hakimiyyətinin bu yeni
özünüidarə orqanının uğurları şura
rəhbərliyinin, üzvlərinin, işçi kollek
tivinin gərgin, demokratik, prinsi
pial fəaliyyətinin nəticəsi kimi də
yərləndirilməlidir.
Məlumdur ki, məhkəmə haki
miyyətinin əsas funksiyası ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsi
dir. Müstəqil məhkəmə hakimiyyə
tinin formalaşdırılması, ədalət mü
hakiməsinin səmərəliliyinin artırıl
ması istiqamətində vacib şərtlər əda
lət mühakiməsinin tamamilə şəffaf,
demokratik, obyektiv şəraitdə həya
ta keçirilməsi; insan hüquq və azad
lıqlarının məhkəmələr tərəfindən
müdafiəsinin təmin olunması baxı
mından hakimlər korpusunun mə
nəvi cəhətdən saflaşdırılması; 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
əməl etməli, məhkəmə fəaliyyətinin
mənəvi və tərbiyəvi təsirini təmin
etməli, ədalətli və qərəzsiz olmalı,
hakim adına xələl gətirən hərəkət
lərdən çəkinməlidirlər. Bu amillər
ədalət mühakiməsinin səviyyəsinin
birbaşa göstəriciləridir.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliye
vin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə res
publikamızda uğurla davam etdiri
lən məhkəmə-hüquq islahatlarının
fəlsəfəsində məhz qanuna hörmət,
insanpərvərlik, humanizm, vətən
daşa həssas münasibət kimi ali də
yərlər dayanmışdır. Azərbaycanda
məhkəmə islahatlarının və ədalət
mühakiməsinin səviyyəsinin zama
nın tələblərinə cavab verdiyini və
qeyd olunan meyarlar baxımından
mütərəqqi olduğunu düşünürəm.
Gələcəkdə bu sahədə davamlı işlə
rin aparılması isə hüquqi dövlət ki
mi Azərbaycanın müsbət imicini
daha da gücləndirəcəkdir.
Mübariz Əsgərov
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ATƏT PA sessiyasında ermənilər susduruldu
2016-cı il 24-26 fevral tarixlərində Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində ATƏT PA-nın
15-ci qış sessiyası keçirildi. Vitse-spiker Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə sessiyanın
iclaslarına qatılan Milli Məclisin nümayəndə heyətinin tərkibinə deputatlar Azay Quli
yev, Tahir Mirkişili, Ülviyyə Ağayeva, Kamran Nəbizadə və Elşad Həsənov daxil idilər.
Milli Məclisin deputatı, ATƏT PA-da Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbərinin müavi
ni Tahir Mirkişili ilə görüşüb sessiyadan hansı təəssüratlarla qayıtdığını öyrəndik.

- Tahir müəllim, məlum olduğu
kimi, Vyanada ATƏT PA-nın
15-ci qış sessiyası keçirildi.
Azərbaycan nümayəndə heyə
tinin yeni üzvü kimi bu iclas
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sizin üçün hansı təəssüratlarla
yadda qaldı?
-  ATƏT dünyanın ən böyük re
gional təhlükəsizlik təşkilatıdır. 57
ölkənin 300-dən artıq deputatını

özündə birləşdirən ATƏT Parla
ment Assambleyası da əhatə dairə
sinə, müzakirə olunan məsələlərin
aktuallığına və nüfuzuna görə
daim fərqlənir.

15-ci qış sessiyasında müzakirə
olunan məsələlər çox aktual və
Azərbaycanın marağına toxunan
məsələlər idi. Mən də ATƏT PA-nın
bu iclasında ilk dəfə iştirak edir
dim. İlk öncə diqqətimi cəlb edən
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
ATƏT PA-da nüfuzu, bizə, xüsusi
lə də nümayəndə heyətinin rəhbəri
Bahar Muradovaya olan xoş müna
sibət və bütün məsələlərdə, demək
olar ki, hər kəsin Azərbaycanın
mövqeyini öyrənmək istəyi idi. Bu
bizi, yəni yeni üzvləri həm ruhlan
dırır, həm də münasibətləri daha
da inkişaf etdirmək kimi yeni mə
suliyyət və işgüzarlığa sövq edir
di.
Diskussiyalar zamanı bir çox öl
kələrin nümayəndələri 2014-cü il
də ATƏT PA-nın yay sessiyasının
Azərbaycanda çox yüksək səviyyə
də keçirildiyini xüsusi vurğulayır
dılar. Bildirirdilər ki, bu, ATƏT PA
tarixinin ən maraqlı görüşü idi.
Digər tərəfdən müzakirələr gös

tərdi ki, nümayəndə heyətinin hər
bir üzvü daim hazırlıqlı olmalıdır.
Azərbaycanın haqq işini müdafiə
etmək üçün istənilən hücuma ha
zır olmaq və həm də hücum diplo
matiyasını hər yerdə tətbiq etmək
lazımdır.

- Nümayəndə heyətinin rəhbə
ri, vitse-spiker Bahar Murado
vanın da dediyi kimi, millət
vəkillərimiz bu sessiyada çox
aktiv iştirak etdilər. Deputat
larımız hansı məsələləri önə
çəkdilər?
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- İlk öncə deyim ki, biz bu sessi
yaya yaxşı hazırlaşmışdıq. Bakıda
nümayəndə heyətinin bir neçə gö
rüşü olmuşdu; bütün iclasların
proqramları, oradakı məruzəçilərin
çıxışları və baxılacaq məsələlərin
məğzi tərəfimizdən əvvəlcədən öy
rənilmişdi. Bu baxımdan nümayən
də heyətinin hazırlıqlı olması komi
tələrin iclaslarında da sezilirdi və
bu, bizə lazımi anda öz sözümüzü
deməyə imkan verirdi.
Budəfəki sessiyanın əsas mövzu
su qaçqın və köçkün böhranı, bu
sahədə birgə səylərin güclənməsi
istiqamətləri idi. Komitələrdə keçi
rilən müzakirələr terrorizmə qarşı
mübarizəyə, qaçqınların və məcbu
ri köçkünlərin sosial-iqtisadi və hu
manitar problemlərinin həlli məsə
lələrinə həsr olunmuşdu.
Azərbaycan uzun illərdir ki, ter
rorizmdən ən çox əziyyət çəkən öl
kədir. 1 milyondan artıq qaçqın və
məcburi köçkünü olan bir ölkənin
hər bir sahədə bu problemi bütün
ağırlığı ilə hiss etməsi və 20 ildən
artıq müddətdə bu çətinliklərlə ya
şaması nümayəndə heyətinin hər
çıxışında bu və ya digər şəkildə
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vurğulanırdı. Qeyd edirdik ki, əs
lində Azərbaycanın üzləşdiyi bu
problemlər vaxtında həll edilsə idi,
beynəlxalq hüquq və normalara hər
kəs hörmət etsə idi, biz bu gün bu
rada bu problemlərdən deyil, ATƏT
regionunda inkişaf və tərəqqidən
danışardıq.
Dünyanın sürətlə qloballaşması
hər bir ölkəni digər ölkələrdə orta
ya çıxan problemlərə sürükləyir. Bu
baxımdan terrorizm, qaçqın və məc
buri köçkün problemlərini yaradan
səbəblərin birgə səylə aradan qaldı
rılmasının vacibliyi hər fürsətdə
qeyd olunurdu. Azərbaycanın Er
mənistan tərəfindən təcavüzə mə
ruz qalması, qonşu ölkənin işğalın
dan bütün regionun əziyyət çəkmə
si daim vurğulanır və problemin
tezliklə həllinin ATƏT regionunda
da sülh və tərəqqiyə səbəb olacağı
göstərilirdi.
Azərbaycan nümayəndə heyəti
nin rəhbəri Bahar Muradova sessi
yanın 2-ci günü iclasın keçirildiyi
günün Xocalı soyqırımının 24-cü il
dönümünə təsadüf etdiyini bildirə
rək iclas iştirakçılarını bütün dün
yada terror hadisələri nəticəsində

həlak olan günahsız insanların xati
rəsini yad etməyə çağırdı. Dünya
xəritəsində yeni münaqişələrə ən
gəl olmaq, getdikcə dərinləşən qaç
qın probleminin qarşısını ala bil
mək, bu problemlərin həlli yollarını
birgə tapmaq, günahkarların cəza
landırılmasına nail olmaq və geri
dönmək ümidindən başqa hər şeyi
ni itirmiş insanlara kömək etmək
uğrunda bütün səyləri birləşdirmə
yə səslədi.
Bundan başqa nümayəndə heyə
tinin üzvləri sessiya və iclaslarda
aktiv çıxışlardan əlavə fəal şəkildə
ikitərəfli, qeyri-rəsmi, səmimi gö
rüşlərdən də geniş istifadə etdilər.
Təcrübə göstərdi ki, bu cür görüşlər
çox səmərəli olur və bir çox məsələ
lər öz həllini bəzən məhz belə gö
rüşlərdə tapır.
- Vitse-spiker Bahar Muradova
nın ATƏT PA-dakı erməni
təmsilçisinə cavabı mətbuatda
geniş rezonans doğurdu. Çıxış
Avropa parlamentarilərinə ne
cə təsir etdi?
-  Ermənistan nümayəndə heyəti,
xüsusilə də nümayəndə heyətinin

rəhbəri öz məntiqsiz, yalan, iftira xa
rakterli çıxışları ilə fərqlənirdi. Bir
çox ölkələrin nümayəndə heyətləri
ilə “ayaqüstü” söhbətlərdən mənə
aydın oldu ki, Ermənistan nümayən
də heyətinin belə çıxışları əksər de
putatlarda ikrah hissi yaradır və bə
zən onlar gülüş hədəfinə çevrilirdi.
Amma, təbii ki, bu çıxışlar cavab
sız qala bilməzdi. Çünki onlar, de
mək olar ki, bütün çıxışlarında
Azərbaycanı, ölkə rəhbərliyini nə
lərdəsə günahlandırır, iftira xarak
terli mənbələrə istinad edərək kim
lərəsə nə isə sübut etmək istəyirdi
lər. Bundan başqa Türkiyənin ün
vanına böhtan xarakterli ittihamlar
səsləndirməklə özlərini sülhsevər
göstərməyə çalışırdılar. Ancaq bü
tün hallarda Azərbaycan nümayən
də heyətinin rəhbəri Bahar Mura
dovanın ATƏT prinsiplərinə uyğun
əsaslandırılmış, sərrast və sərt çıxış
ları ilə üzləşirdilər. Hətta bəzən di
gər ölkələrin nümayəndələri, komi
tə rəhbərləri tərəfindən Bahar xa
nımdan Ermənistan nümayəndə
heyətinin cəfəngiyat dolu çıxışlarını
ciddiyə almaması da xahiş olunur
du.
Bahar Muradova çıxışındakı: “Bi

lirsinizmi sizinlə mənim bir siyasətçi
kimi fərqimiz nədədir? Siz əli azyaş
lı, günahsız uşaqların, qadınların,
qocaların qanına batmış, gec-tez
ədalət məhkəməsi qarşısına çıxacaq
bir prezidenti dəstəkləyirsiniz. Mən
isə dünyada sülh, qarşılıqlı yardım,
multikultural dəyərləri, ölkəsinin iq
tisadi və coğrafi imkanlarını bir ör
nək kimi təqdim edən Prezidenti
dəstəkləyirəm. Buna görə də sizin
çıxışlarda konstruktivlik və sülhpər
vərlik əvəzinə daha çox aqressiya və
süni emosionallıq hiss olunur. Xahiş
edirəm, öz çıxışlarınızda bir daha
mənim Prezidentimin adını çəkmə
yin!” sözləri Ermənistan nümayən
də heyətinin susması ilə nəticələndi.
Bundan əlavə həm Bahar Mura
dovanın, həm də nümayəndə heyə
tinin digər üzvlərinin bütün çıxışla
rında Ermənistanın təcavüzkar və
xəyanətkar siyasəti, bunun nəticə
sində regionda dövlət səviyyəsində
dəstəklənən terrorizm nümunəsi
yaratması qeyd olundu, tutarlı ar
qumentlərlə bu məsələlər gündəli
yin mövzularına uyğunlaşdırıldı.
- Azərbaycan parlamenti ilə
ATƏT PA-nın bugünkü müna

sibətlərini necə qiymətləndi
rirsiniz?
-  Azərbaycan ATƏT PA-da öz
mövqeyi, məsələlərə müstəqil ya
naşması ilə seçilən ölkələrdən biri
dir. Azərbaycan nümayəndə heyə
tinin üzvü olan Azay Quliyev artıq
ATƏT PA-da komitə sədrinin
müavini vəzifəsini icra edir. Bu, bir
daha ATƏT PA-nın işinin təşkilində
Azərbaycan parlamentarilərinin ya
xından iştirakını və Azərbaycan
parlamenti ilə ATƏT PA arasında
işgüzar münasibətlərin yüksələn
xətt üzrə inkişaf etdiyini göstərir.
Bu ilin yanvar ayında ATƏT PA
nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri,
onların ölkə Prezidenti və Milli Məc
lis rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşlər,
bu görüşlərin müsbət nəticələrinin
15-ci qış sessiyasında ATƏT PA-nın
nümayəndələri tərəfindən səsləndi
rilməsi əlaqələrin yüksək səviyyədə
olmasından xəbər verir. Biz də nü
mayəndə heyəti olaraq bu müsbət
atmosferi daha da inkişaf etdirərək
əməkdaşlığın həm Azərbaycan, həm
də bütövlükdə ATƏT regionu üçün
fayda verməsinə çalışacağıq.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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Son hərbi qarşıdurmada Ermənistan
hərbi və diplomatik fiaskoya uğradı

Adil Əliyev
Milli Məclisin deputatı

Aprel ayının əvvəli Ermənistan və
Azərbaycan qoşunlarının təmas xət
tində gərgin hərbi qarşıdurmanın ol
ması ilə yadda qaldı. Aprelin 2-dən
5-dək Ermənistan silahlı qüvvələri
nin cəbhəboyu yaşayış məntəqələri
mizi güclü atəş altında saxlaması bir
tərəfə, üstəlik diversiya hücumu hə
yata keçirməsi və ağır məğlubiyyətə
uğraması həm yerli, həm də beynəl
xalq ictimaiyyətdə geniş rezonans
doğurdu. Bildiyimiz kimi, mart ayı
nın 30-da ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton
da IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammiti
nin baş tutması və Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevin bu böyük tədbi
rə dəvət alması, səfər müddətində
dünyanın super dövlətini idarə edən
şəxslərlə görüşməsi, müzakirələr
aparması və Ermənistan prezidenti
Serj Sarkisyanın arzuolunmaz şəxs

26

Milli Məclis

kimi qarşılanması bir sıra mətləblərə
işıq saldı. Çünki bu gün Azərbaycan
həm böyük qonşumuz Rusiya ilə,
həm də okeanın o tayında yerləşən
supergüc ABŞ-la çox ciddi əlaqələrə
malikdir. Bu əlaqələr, o cümlədən
Qərbi Avropa ölkələri, xüsusilə Fran
sa ilə də mövcuddur. ATƏT-in Minsk
Qrupunun üç həmsədri olan bu döv
lətlərin məsələyə yanaşması isə belə
dir: Ermənistan nə qədər “şıltaqlıq”,
“ərköyünlük” nümayiş etdirsə də, bir
həqiqət dəyişməz olaraq qalır ki,
Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tərkib hissəsidir. Yəni BMT-nin qət
namələri, Helsinki Yekun Aktının
prinsipləri və dünyada heç bir dövlə

tin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini
tanımaması və s. məsələlər Ermənis
tanın diplomatiya fiaskosu demək
idi.
Eyni zamanda, Azərbaycan da re
gionda və beynəlxalq arenada güc
ləndirdiyi mövqeləri ilə əvvəlkindən
də inamlı və qəti şəkildə Ermənista
nın qeyri-konstruktivliyinə son qoy
maq barədə israr nümayiş etdirirdi.
Bu sıraya Ermənistanın daxilində so
sial bərabərsizliyin, miqrasiya meyil
lərinin sürətlə artması, aclıq, səfalət,
işsizlik hallarının kütləviləşməsi, üs
təlik Serj Sarkisyan iqtidarının erməni
xalqını fəlakətlə üz-üzə qoyması fak
tını da əlavə etsək, məsələnin niyə bu
həddə çatdığını dərindən anlayarıq.

Bu vəziyyətdə olan ölkəyə ən başlıca
sı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə
mövcud status-kvonu saxlamaq, er
məni cəmiyyətinin başını yalançı və
tənpərvərliklə aldatmaq, onları əsl
həqiqətləri öyrənməkdən məhrum
etmək və hakimiyyət ömürlərini bir
qədər də uzatmaq lazım idi.
Ermənistan qoşunlarının aprelin
2-də təmas xəttində fəallaşması və or
dumuza hücum etməsi isə Sarkisya
nın imicini daha bərbad vəziyyətə

saldı. Çünki üç gün ərzində milli or
dumuzun hissələrinin düşmənə
amansız şəkildə cavab verməsi, Fü
zuli, Tərtər, Ağdərə istiqamətindəki
illərdir düşmən işğalı altında qalan
bir sıra strateji yüksəklikləri və yaşa
yış məntəqələrini işğalçılardan azad
etməsi ilə tarixə düşdü. Ordumuzun
əsgərləri və zabit heyəti qəhrəmanca
sına vuruşdular, onların arasında şə
hidlik zirvəsinə yüksələnlər də oldu.
Lakin ermənilərin məkrli planları

nəinki baş tutmadı, hətta bu qısa
müddətli müharibədə qazanan tərəf
mübaliğəsiz Azərbaycan tərəfi oldu.
Bunu erməni general-mayor, “Kom
mandos” ləqəbli Arkadi Ter-Tadevos
yan erməni radiosuna verdiyi müsa
hibədə də təsdiqlədi. O etiraf etdi ki,
onların mətbuatı hadisələri düzgün
şərh etmir, erməni ictimaiyyətindən
çox şeyi gizlədir. Erməni general mü
sahibəsində bildirdi ki, Azərbaycan
genişmiqyaslı hücum qərarı verəcəyi
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təqdirdə faktiki olaraq başladığı işi
davam etdirə biləcək.
Hadisələrin ardınca Ermənistanda
baş verən aksiyalarda Sarkisyana qar
şı erməni qadınlarının etirazları da
onu göstərdi ki, erməni əsgər anaları
övladlarının başqasının torpağında
ölməyini heç cür qəbul etmirlər.
Bu döyüşlərdə ermənilər çoxsaylı
canlı qüvvə ilə yanaşı, onlarla tank və
digər hərbi texnika da itirdilər. Təsəv
vür edin ki, vəziyyət elə həddə çatdı
ki, onlar ümidlərini yalnız ASALA
terrorçularına bağladılar. ASALA kö
nüllülərinin işğal altında olan bölgə
lərimizə gəldiyi haqqında da məlu
matlar yayıldı. Bu, onu göstərir ki,
Ermənistan bütün beynəlxalq icti
maiyyətdən dəstək əvəzinə qınaq
gördükcə daha aqressivləşərək əsl
xislətini bir daha üzə çıxardı. Bu xis
lət isə terrorçu mahiyyətin ifşa olun
ması idi.
Qarşıdurma yaranan günlər AŞ
PA-nın sədrindən Ermənistanın işğal
etdikləri bölgələrdən təcili çəkilməli
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olduqları barədə gələn açıqlama er
məni diplomatiyasını, ümumiyyətlə,
nakaut etdi. Çünki əsrlərdir Qərbi
Avropada və ABŞ-da lobbiləri forma
laşmış ermənilər belə qətiyyətli açıq
lamalara bir o qədər də öyrəşməyib
lər. Həmişə ən sonda məzlum və ya
zıq imici onların köməyinə gəlib siya
si xəyallarına qucaq açmışdır. Lakin,
görünür, erməni yalanlarına “Dur!”
deməyi artıq dünyanın tərəqqipərvər
elitası özünə zəruri hesab edir. ABŞın və Rusiyanın nüfuzlu siyasi eks
pertlərinin, ictimaiyyət nümayəndə
lərinin Azərbaycanın ərazi bütövlü
yünü qəti şəkildə müdafiə edən mü
sahibələri, Belarus Respublikasının
rəsmi şəkildə erməniləri təcili olaraq
işğala son qoymalarını bildirən açıq
laması, Pakistanın Azərbaycana ver
diyi güclü dəstək və qardaş Türkiyə
nin həmişəki kimi bu dəfə də bütün
hallarda Azərbaycanın yanında ola
cağını bəyan etməsi Ermənistanın
dünyada bir dövlət kimi mövcudlu
ğunu gülüş hədəfinə çevirdi. Yəni bu

vəziyyət Azərbaycanın daxili audito
riyasına həm də onu göstərdi ki, haq
lı olduğun halda əvvəl-axır meydan
sənin olacaq. Çünki illərdir özümüzü
çox tənqid edirdik. Hərbi cəhətdən
geri qaldığımızı, torpaqlarımızı düş
mənlərimizdən israrla tələb etmədi
yimizi deyənlər də var idi. Lakin son
qazanılan qələbə Azərbaycan xalqına
dövlətinin gücünü sübut etdi. Azər
baycan dövlətinə isə öz cəmiyyətinin
necə vətənpərvər olduğunu bir daha
isbatladı.
Hadisələrin ən qızğın vaxtında
milli birliyimizin möhkəmlənməsi,
hər kəsin müharibə əhvalına köklən
məsi, gənclərin cəbhəyə getmək istəyi
onu sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı
öz torpaqlarının işğalı ilə heç vaxt ba
rışan deyil və onu azad etmək üçün
canından belə keçməyə hazırdır.
Son hadisələrdə ermənilərin onil
lərdir apardığı yanlış təbliğat, Azər
baycana qarşı qara piar kampaniyası,
erməni diasporunun xərclədiyi külli
miqdarda pullar Ermənistanı xilas et

mədi. Şübhəsiz ki, beynəlxalq aləm
bir neçə satılmış ekspertdən və siya
sətçidən ibarət deyil. Beynəlxalq təş
kilatlar, sağlam düşüncəli tanınmış
mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki, Qara
bağ Azərbaycan torpağıdır və Ermə
nistanın göstərdiyi həyasızlıq sadəcə
diasporun irqçi qüvvələrindən ianə
toplamaq və mövcud durumu saxla
maqla hakimiyyətini qorumaq istəyi
dir. Buna görə də ən gərgin vaxtda
belə onlar sülh çağırışları etmələri ilə
yanaşı, Ermənistanın deyil, məhz
Azərbaycanın bu mübarizədə haqlı
tərəf olduğunu bildirdilər.
Lakin hərbi münaqişənin alovlan
masının üçüncü günü artıq Azərbay
can beynəlxalq aləmin çağırışlarını
dəyərləndirərək sülh danışıqlarını
davam etdirmək üçün Ermənistana
atəşkəs elan etdi. Bu addımı ilə Azər
baycan Prezidenti öz böyüklüyünü
bir daha nümayiş etdirdi. Bu, sülh
danışıqlarına qoşulmaq və hər iki öl
kənin əsgərlərinin həlak olmaması
üçün humanist addım olmaqla yana
şı, həm də Ermənistana torpaqları
mızdan geri çəkilməsi üçün verilən
növbəti şans idi. Dövlət başçımız bil
dirdi ki, həmsədr ölkələrin rəhbərliyi
sülh danışıqlarına sadiqlik göstəril
məsi, məsələnin sülh yolu ilə həlli
haqqında bəyanatlar verdilər və biz
də bunu istəyirik. Biz məsələnin sülh
yolu ilə, siyasi yollarla öz həllini tap
masını istədiyimizi dəfələrlə bəyan
etmişik. İstəyimiz odur ki, məsələ
həllini tapsın. Bu gün də biz bəyan
edirik ki, danışıqlar prosesinə sadi
qik. Ümid edirik ki, bu danışıqlar
məsələnin həllinə gətirib çıxaracaq.
Məsələnin həlli çox sadədir - erməni
silahlı birləşmələri işğal edilmiş tor
paqlardan çıxmalıdır, Azərbaycan
vətəndaşları öz doğma torpaqlarına
qayıtmalıdırlar, ondan sonra region
da sülh və təhlükəsizlik yarana bi
lər.
Bu gün Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
bizim əsas vəzifə borcumuzdur. Bu
nu həm Azərbaycan xalqı, həm də

dövləti sidq ürəkdən istəyir. Çünki
biz 90-cı illərin əvvəllərində çox zəif
idik. Ölkədə anarxiya, xaos hökm sü
rürdü. Bundan istifadə edən Ermə
nistan bizə qarşı elan olunmamış
müharibəyə başladı və hərbi cəhət
dən ordumuzda olan kasadlıq, ordu
quruculuğunun ləng getməsi, üstəlik
də hakimiyyət uğrunda siyasi qüv
vələrin savaşı Azərbaycan torpaqla
rının işğalı ilə nəticələndi. Yalnız
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə yenidən qayıdışından
sonra Azərbaycanda geniş milli ordu
quruculuğuna başlanıldı. Ermənis
tanla atəşkəs əldə edildi və bu illər
ərzində Azərbaycan öz iqtisadi və
hərbi qüdrətini artırmağa nail oldu.
Ölkəmiz həm siyasi, həm iqtisadi
və ümumiyyətlə, bütün digər sahə
lərdə gücləndikcə, əlbəttə ki, bu
münaqişənin həlli daha da yaxın
olacaqdır. Son on il ərzində Azər
baycanda iqtisadi və siyasi sahələr
də əldə edilən uğurlar ölkəmizin
hərbi cəhətdən də qüdrətlənməsi
üçün zəmin yaradır. Bu gün Azər
baycan çox fəal və çoxşaxəli siyasət
aparır. Respublikamız dünyanın
bütün ölkələri ilə əməkdaşlığını
yüksəldir, təkcə siyasi deyil, iqtisa
di, mədəni bağlarını möhkəmləndi
rir. Bu illər ərzində Bakının ev sa
hibliyi etdiyi mötəbər dünya miq

yaslı tədbirləri sadalasaq və bu siya
hıya elə bu ayın sonunda Bakıda
Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlo
bal Forumunun keçiriləcəyini də
əlavə etsək, ölkəmizin beynəlxalq
imicinin hansı səviyyədə olduğunu
müəyyən edə bilərik.
Torpaqlarımızın 20%-nin işğal al
tında olmasına baxmayaraq, Bakı bu
gün dünyanın humanitar taleyini
müəyyənləşdirən mərkəzlərdən biri
nə çevrilmişdir. Bu, onu göstərir ki,
bizim dostlarımızın sayı artır. Azər
baycan dünyanın əksər ölkələrilə çox
səmərəli, qarşılıqlı hörmət və maraq
lar üzərində iş qurubdur. Bu isə Azər
baycan xalqının, dövlətinin ümum
bəşəri dəyərlərə nə qədər önəm ver
diyini, konfliktlərdən uzaq durmağa
çalışdığını, dünyada sülh balansının
pozulmasına qarşı olduğunu sübut
edir.
Sadəcə Ermənistan anlamalıdır ki,
Azərbaycan ərazi bütövlüyünün po
zulmasına qarşı uzun müddətdir səbr
edir, lakin bu səbrin də sərhədləri var
və ölkəmiz bu işğalla heç cür barışa
bilməz. Ermənistan müharibə istə
mirsə, gələcək taleyini Azərbaycan
ordusunun zərbələri altında qoymaq
istəmirsə konstruktivlik göstərib qo
şunlarını işğal etdiyi bölgələrimizdən
çıxarmalıdır və azərbaycanlılar öz ta
rixi torpaqlarına geri qayıtmalıdırlar.
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Heydər Əsədov:

“Strateji hədəflərin 
reallaşdırılması
məqsədilə kompleks
tədbirlər həyata keçirilir”
Kənd Təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovla müsahibə
- Cənab nazir, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
“Kənd təsərrüfatı ili” elan et
diyi 2015-ci ilin yekunlarını
necə dəyərləndirirsiniz?
- Qeyd etmək lazımdır ki, “Kənd
təsərrüfatı ili”nin yekunları yalnız
2015-ci ilin göstəriciləri kimi xarak
terizə olunmur. Çünki 2015-ci ilin
“Kənd təsərrüfatı ili” elan olunma
sı cənab Prezident tərəfindən qə
bul edilmiş siyasi qərarlar əsasında
2014-cü ildən etibarən ölkədə uğur
la həyata keçirilən aqrar islahatla
rın yeni mərhələsinin tərkib hissəsi
olmaqla, bu islahatların daha da
dərinləşdirilməsinə xidmət etmiş
dir.
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Aqrar islahatların yeni mərhələ
si kənd təsərrüfatı sahəsinin insti
tusional, iqtisadi və texnoloji inki
şaf mexanizmlərinin köklü şəkildə
təkm ill əşd ir ilm əs i
məqs əd il ə
kompleks tədbirlərin həyata keçi
rilməsinə rəvac vermiş, bu sahədə
inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələ
sinə keçid üçün baza yaratmışdır.
Aqrar sahənin uzunmüddətli in
kişaf hədəfləri nəzərdə tutulmaqla
həyata keçirilən bu islahatlar qısa
müddətdə öz bəhrəsini verməyə
başlayıb, bütövlükdə kənd təsərrü
fatı məhsulları istehsalının həcmi
əvvəlki illə müqayisədə 6,6%, o
cümlədən bitkiçilik məhsulları is
tehsalı 11,3% artıb. Kənd təsərrüfa

t ı məhsulları üzrə ixracın əsasını
təşkil edən meyvə-tərəvəz məhsul
larının ixracı əvvəlki illə müqayi
sədə 7,2%, pambıq ixracı isə 34,8%
çox olmuşdur. Xüsusilə vurğula
maq lazımdır ki, 2015-ci ildən eti
barən aqrar sahədə məhsul istehsa
lının artımı əkin sahələrinin və ya
heyvanların baş sayının artırılması
hesabına deyil, əsasən intensiv fak
torlar, yəni məhsuldarlığın artırıl
ması hesabına baş verib.
“Kənd təsərrüfatı ili” elan edil
miş 2015-ci ilin nəticələri cənab
Prezident tərəfindən yüksək qiy
mətləndirilmiş və bu ildə kənd tə
sərrüfatında yüksək artımın olması
çox gözəl göstərici kimi, qeyri-neft

sektorunun inkişafı kimi xarakteri
zə edilmişdir. Cənab Prezident çox
haqlı olaraq bu müsbət göstəricilə
ri kənd təsərrüfatı sahəsində aparı
lan islahatların şərtləndirdiyini
vurğulamışdır.
- Aqrar sahə qeyri-neft sektoru
nun inkişafında prioritetdir
və dövlət başçısı bu sahənin
inkişaf etdirilməsini nəzərdə
tutan bir sıra tədbirlərin həya
ta keçirilməsini Kənd Təsər
rüfatı Nazirliyi, o cümlədən
əlaqədar təşkilatlar qarşısın
da bir vəzifə olaraq qoyub. Bu
istiqamətdə görülən işlər ba
rədə nə deyə bilərsiniz?
- Hazırda kənd təsərrüfatı sahə
sinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
dövlət başçısı tərəfindən müəyyən
olunmuş strateji hədəflər ümumi
likdə iki istiqamət üzrədir - bir tə

rəfdən ölkənin ərzaq məhsulları ilə
özünütəminetmə səviyyəsi göstəri
cisinin dayanıqlı əsaslarda yüksəl
dilməsi, digər tərəfdən isə iqtisa
diyyatın və ixracın strukturunun
diversifikasiyası siyasətinə uyğun
olaraq kənd təsərrüfatı sahəsində
mövcud potensialın səmərəli şəkil
də reallaşdırılmasının təmin edil
məsi. Bu strateji hədəflərin reallaş
dırılması məqsədilə kompleks təd
birlər həyata keçirilir.
İlk növbədə, kənd təsərrüfatının
inkişafına dövlət dəstəyinin miq
yası genişləndirilmiş, yeni dəstək
mexanizmləri yaradılmışdır. Güb
rələrin güzəştli satışına görə dövlət
dəstəyi 50%-dən 70%-ə yüksəldil
miş, “Aqrolizinq” ASC xətti ilə li
zinqə verilən kənd təsərrüfatı tex
nikalarının və müasir suvarma sis
temlərinin dəyərinin 40%-nin döv
lət büdcəsi hesabına ödənilməsi

mexanizmi tətbiq olunmuş, yana
caq və motor yağlarına görə veri
lən subsidiyanın həcmi 25% artırıl
mış, müvafiq subsidiya tədbirləri
təkrar əkinlərə də şamil olunmuş,
süni mayalanma yolu ilə alınmış
hər buzova görə heyvan sahibləri
nə 100 manat həcmində subsidiya
nın verilməsi mexanizmi müəyyən
edilmişdir. Aqrar sahəyə dövlət
dəstəyi gücləndirilməklə yanaşı,
onun tətbiqi mexanizminin təkmil
ləşdirilməsi üçün 100-ə yaxın nor
mativ sənəd qəbul olunmuş, subsi
diyanın verilməsi sahəsində şəffaf
lıq təmin edilmiş, ictimai məlumat
lılıq artırılmışdır.
Son 2 il ərzində istehsalçıların
kənd təsərrüfatı texnikası ilə təmi
natının yaxşılaşdırılması üçün hə
yata keçirilən tədbirlər nəticəsində
ölkə miqyasında bu məsələ əsaslı
şəkildə həll olunub. İndi kənd tə
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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 sanitariya və sağlamlığın qorunmasından, insan və heyvanlar üçün təhlükəli olan
xəstəliklərlə mübarizədə böyük rolu olan baytarlıq xidməti işinin yaxşılaşdırılmasından, bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumların
maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsindən,
onların avadanlıq və baytarlıq preparatları ilə
təminatına şərait yaradılmasından
ibarətdir.
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sərrüfatı texnikası parkının texnika
növləri üzrə strukturu və hər bir
rayon üzrə paylanması, həmçinin
texnoloji inkişafın yeni tələbləri nə
zərə alınmaqla təhlillər aparılır ki,
müxtəlif rayonlar və texnika növlə
ri üzrə daha ünvanlı dəstək tədbir
ləri üçün ehtiyaclar müəyyən edil
sin.
Aqrar islahatların müasir mər
hələsi çərçivəsində kənd təsərrüfa
tında institusional potensialın güc
ləndirilməsi və struktur dəyişikliyi
tədbirləri həyata keçirilib. Belə ki,
52 rayon və şəhər idarəsi üçün in
zibati laboratoriya binalarının ti
kintisi artıq başa çatmaq üzrədir.
Burada inzibati heyətlə yanaşı, əsa
sən aqrokimya və toxum laborato
riyalarının, diaqnostik kabinetlə
rin, toxum müfəttişlərinin, texniki
nəzarətçilərin və digər struktur va
hidlərinin eyni məkanda yerləşdi
rilməsi, eləcə də zəruri informasi
ya-texnologiya 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
Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmə
tinin inzibati laboratoriya binası
nın yenidən qurulması isə başa
çatmaq üzrədir.
Kənd təsərrüfatı sahəsinin da
vamlı inkişafının təmin edilməsi
üçün toxumçuluq və damazlıq işi
sahəsində institusional potensialın
gücləndirilməsi tədbirləri həyata
keçirilib. İstehsalçıların yüksək
məhsuldar bitki sortlarının toxum
larına olan tələbatlarının stabil və
əlverişli şərtlərlə ödənilməsinə
dəstək məqsədilə Dövlət Toxum
Fondu yaradılıb; fondun fəaliyyə
tinin təmin olunması üçün zəruri
hüquqi baza formalaşdırılıb, Azər
baycan Respublikası Prezidentinin
Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsait
hesabına Respublika Süni Mayala
ma Mərkəzinin Fransadan və Al

maniyadan cəlb olunmuş ekspert
lərinin iştirakı ilə köklü şəkildə
modernləşdirilməsi həyata keçiri
lib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
tabeliyində olan elm və təhsil
müəssisəsinin laboratoriyaları kök
lü surətdə yenilənib. Məhsul isteh
salçılarının problemlərinin həllinə
yardım məqsədilə fermer evlərinin
yaradılmasına başlanaraq, region
larda əsas diqqət informasiya-məs
ləhət xidmətinin təşkilinə yönəlib.
Elektron kənd təsərrüfatı infor
masiya sisteminin yaradılması
prioritet vəzifələrdən biri olub. Bu

müəyyən edilməsinə xidmət göstə
rən orto-foto xəritələrinin tərtibi
üçün Dövlət Aerogeodeziya Müəs
sisəsi ilə birlikdə praktiki fəaliyyə
tə və “Azərsky” peyki ilə çəkilişlə
rə başlanılıb.
Kənd təsərrüfatı üzrə bazar inf
rastrukturunun inkişafı istiqamə
tində kompleks tədbirlər həyata
keçirilib. Topdansatış bazalarının
genişləndirilməsi, yeni “yaşıl mar
ket”lər şəbəkəsinin və fermer ma
ğazalarının yaradılması, müasir
standartlara uyğun ət kəsimi mən
təqələrinin tikilməsi, logistik mər

məqsədlə dövlət başçısının tapşırı
ğına əsasən Avropa İttifaqının təc
rübəsinə uyğun inteqrasiya olun
muş nəzarət sisteminin prinsipləri
əsasında torpaq sahələrinin inden
tifikasiya sistemi, fermer təsərrü
fatlarının reyestri və digər modul
lar üzrə yaradılan proqram təmi
natının test sınağı aparılıb və Xaç
maz rayonu üzrə sistemin pilot
tətbiqinə başlanılıb. Kənd təsərrü
fatı ərazilərinin mövcud vəziyyəti
nə uyğun aero və peyk təsvirlərinə
əsaslanan məkan məlumatlarının

kəzlərin qurulması bazar infrast
rukturunun effektivliyini daha da
artırmaqla əlverişli bazar mühiti
formalaşdırıb.
Ölkəmizin bütün sahələrinin
modernləşməsi ilə bağlı həyata ke
çirilən siyasətə uyğun olaraq, aqrar
sahədə müasir biznes texnologiya
sı olan aqroparkların yaradılması
ilə bağlı praktiki addımlar atılaraq,
Şəmkir və Yalama aqroparklarının
tikintisinə, habelə Xızı aqroparkın
da müxtəlif təyinatlı təsərrüfatla
rın yaradılmasına başlanılıb.
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si səviyyəsinin yüksəldilməsinə eh
tiyac var. Məsələn, hazırda süd
məhsullarının emalı sənayesinin tə
ləbatının yerli xammalla təminatını
daha da artırmaq üçün intensiv fer
ma modelinin genişləndirilməsi si
yasəti tətbiq olunur, bu çərçivədə
heyvandarlığın cins tərkibinin yax
şılaşdırılması məqsədilə yüksək
məhsuldarlıqlı cins heyvanlardan
ibarət təsərrüfatların yaradılması

Bir sözlə, kənd təsərrüfatı sahəsi
üzrə strateji inkişaf hədəflərinin
reallaşdırılması tədbirləri əhatəli
olmaqla, inkişafın bütün istiqamət
lər üzrə təmin edilməsi mexanizm
lərini kompleks şəkildə özündə əks
etdirir.
- “Azərbaycan Respublikası re
gionlarının 2014-2018-ci illər
də sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın icrası
nın ikinci ilinin yekunlarına
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həsr olunmuş konfransda Pre
zident yerli kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalında
xarici amildən asılılığın ləğv
edilməsini xüsusi olaraq vur
ğuladı. Bu istiqamətdə görü
ləcək işlər barədə məlumat
verərdiniz.
-  Bu istiqamətdə görüləcək işlər
iki qrup məsələlərlə bağlıdır. İlk
növbədə, bəzi ərzaq məhsulları is
tehsalının xammalla təminatının
yerli məhsullar hesabına ödənilmə

na, həmçinin süni mayalama işləri
nin genişləndirilməsinə hərtərəfli
dövlət dəstəyi verilir. Yaxud da şə
kər, bitki yağları və qarışıq yem
məhsullarının istehsalı müəssisələ
rinin yerli xammalla təminatını yax
şılaşdırmaq üçün müvafiq dəstəklə
yici mexanizmlər yaradılır.
Yerli kənd təsərrüfatı məhsulla
rının istehsalında xarici amildən
asılılığın ləğv edilməsi ilə bağlı di
gər aktual bir məsələ isə ölkədə
gübrə və bitki mühafizə vasitələri
nin istehsalının təşkili ilə bağlıdır.
Hazırda müvafiq elmi müəssisələr
və özəl sahibkarlarla birgə bu isti
qamətdə geniş müzakirələr aparı
lır, zəruri texniki-iqtisadi əsaslan
dırmalar hazırlanır.
- Bütün bunlarla yanaşı Azər
baycanın aqrar sektorunda
hələ tam istifadə olunmayan
potensial kifayət qədərdir.
Məsələn, vaxtilə respublika
mızda pambıqçılıq, tütünçü
lük kimi sahələrdə böyük
həcmdə istehsal potensialı
mövcud idi, bu da təbii olaraq
geniş məşğulluq imkanları
yaradırdı. Əvvəlki göstəricilə
rin bərpa olunması üçün bu

istiqamətlərdə hansı işlər gö
rülür?
-  Regionların 2014-2018-ci illər
də sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramının icrasının ikinci ilinin
yekunlarına həsr olunmuş konf
ransda dövlət başçısı tərəfindən
verilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq
bu istiqamətdə də konkret addım
lar atılıb. Belə ki, pambıq istehsalı
və emalı ilə məşğul olan müəssisə
lərin nümayəndələri ilə müzakirə
lər aparılıb, pambıqçılığın inkişafı
üçün suvarma sisteminin təkmil
ləşdirilməsi, aqrolizinq xidmətləri
nin genişləndirilməsi, bu sahəyə
güzəştli kreditlərin ayrılması, to
xum və dərman preparatlarının
alınmasına subsidiyaların verilmə
si barədə təkliflər müzakirə edilib.
Bu müzakirələrin əsasında konkret
qərarlar qəbul olunub; pambıqçılı
ğı təşviq etmək üçün emalçılar tə
rəfindən daşıma xərcləri qarşılana
caq və istehsal xərclərinin 90%-i
avans olaraq fermerlərə veriləcək.
Bütün bunların həyata keçirilməsi
məqsədilə güzəştli kreditlərdən və
aqrolizinq xidmətlərindən daha
geniş istifadə olunacaq. Həmçinin
emal müəssisələri xam pambığın
satınalma qiymətini 2016-cı ildə

əvvəlki illə müqayisədə əhəmiy
yətli dərəcədə artıracaqlar. Bütün
bu tədbirlər hesabına cari ildə 30
min hektar və ya ötən illə müqayi
sədə 80% çox sahədə pambıq əkil
məsi planlaşdırılır. Bunun da nəti
cəsində 2 dəfə çox - 70 min ton xam
pambıq tədarükünə imkan yarana
caq, bu sahədə çalışanların sayı
ötən illə müqayisədə 2 dəfəyə ya
xın artacaq.
Oxşar tədbirlər tütünçülük sa
həsində də həyata keçirilmişdir.
Belə ki, tütün istehsalı və emalı
müəssisələrinin nümayəndələri ilə
tütünçülüyün inkişafı məsələləri
müzakirə edilmiş, onun əsasında
bu sahə ilə bağlı konkret qərarlar
qəbul olunmuş, o cümlədən xam
tütünün fermerlərdən satınalınma
qiymətlərinin əsaslı şəkildə artırıl
ması razılaşdırılmışdır. Bunların
nəticəsində cari ildə tütün əkini sa
hələri də ötən illə müqayisədə 2
dəfədən çox genişləndirilərək 3
min hektara, habelə tütünçülük sa
həsində çalışanların sayı 2 dəfə
artmaqla 8 min nəfərə çatacaqdır.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis“ jurnalının
baş redaktorunun müavini

mart-aprel 2016

35

STRATEGİYA

Dayanıqlı,
keyfiyyətli inkişafa
təminat verən
islahatlar
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadə ilə müsahibə
- 2016-2017-ci illərdə dünya iqti
sadiyyatında baş verəcək pro
seslərin ürəkaçan olmayacağına
dair müxtəlif proqnozlar var.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun
direktorunun birinci müavini
Devid Liptonun sözlərinə görə,
qlobal iqtisadiyyat çətin vəziy
yətdədir. Ona görə də dünya
dövlətləri yaranacaq yeni təh
didlərə hazır olmalıdırlar. Belə
bir vəziyyətin Azərbaycana nə
kimi təsirləri ola bilər?
-  Həqiqətən də dünyanın aparıcı
ekspertlərinin böhranın nə vaxt qur
taracağı barədə proqnozları ürəka
çan deyil. Təbii ki, beynəlxalq maliy
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 ə təşkilatları, ən təcrübəli, tanınmış
y
tədqiqat mərkəzləri dünya iqtisadiy
yatının inkişafı barədə proqnozlar
hazırlayıblar. Amma hələ də opti
mist qiymətləndirmələr çox azdır. O
ki, qaldı dünya iqtisadi böhranının
Azərbaycana təsirinə, bu barədə qı
saca da olsa aşağıdakıları qeyd et
mək istərdim:
Azərbaycan dünyanın bir parçası
dır. Biz 150-dən artıq ölkə ilə ticarətiqtisadi əməkdaşlıq münasibətləri
qurmuşuq. Əməkdaşlıq etdiyimiz
ölkələrdən birində gerilik baş verir
sə, bu, qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsin
dən asılı olaraq bizim iqtisadiyyata
bu və ya digər dərəcədə təsir edəcək

 ir. İlham Əliyev dəfələrlə bildirmiş
d
dir ki, digər ölkələrə nisbətən Azər
baycana bu təsir xeyli dərəcədə az
olub. Bu, ilk növbədə Azərbaycan
dövlətinin müstəqil siyasət yürütmə
si, ölkənin potensial imkanlarından
düşünülmüş şəkildə istifadə olun
ması ilə əlaqədardır.
Son 10-12 ildə Azərbaycan dünya
dövlətləri arasında ən sürətlə inkişaf
edən iqtisadiyyata malik ölkə kimi
tanınır. Biz bu gün regionda da güc
lü iqtisadi potensiala malik dövlətik.
Lakin son iki ildə neftin qiymətinin
3-4 dəfə aşağı düşməsi tədiyyə ba
lansında müəyyən gərginliyin ya
ranması, valyuta ehtiyatlarının, büd

cə gəlirlərinin azalması ilə nəticələ
nib. Ona görə də cənab Prezident
neftdən asılılığın azaldılması istiqa
mətində son illərdə aparılan siyasə
tin daha da davamlı olması, böyük
nəticələrin əldə edilməsi üçün konk
ret tədbirlər müəyyən edib. Artıq
müəyyən edilmiş kompleks tədbirlər
sistemində qeyri-neft sektorunun in
kişafı, büdcə gəlirlərinin qeyri-neft
sektorunun hesabına təmin edilməsi,
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tə
min olunmasına xidmət edən irimiq
yaslı layihələrin icrası, sosial müda
fiə sisteminin daha da təkmilləşdiril
məsi kimi fundamental məsələlərə
üstünlük verilmişdir.
- Dövlət başçısı İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi tədbirlər siste
mində qanunvericiliyin daha
da təkmilləşdirilməsi öz əksini
tapıb. Sizin fikrinizcə, iqtisadi
qanunvericilikdə hansı təkmil
ləşmələr aparılmalıdır?
-  İlk növbədə onu qeyd edim ki,
son 25 ildə müstəqil Azərbaycanın
əldə etdiyi ən mühüm uğurlardan
biri də ondan ibarətdir ki, ölkədə ye
ni iqtisadi sistem yaradılıb, azad ba
zar münasibətləri dövlətin iqtisadi
siyasətinin əsas istiqamətlərindən bi
ri kimi inkişaf etdirilir. Tam məsuliy
yətlə demək olar ki, bu gün Azərbay
can dövləti ölkə iqtisadiyyatının da
vamlı inkişafına, xarici investorların
Azərbaycana cəlb edilməsinə, bütöv
lükdə dövlətimizin iqtisadi, siyasi
gücünün artmasına xidmət edən
güclü qanunvericilik bazasına malik
dir.
Bununla belə dünya iqtisadiyya
tında yaranmış yeni şərait və ölkə
iqtisadiyyatının sürətli və keyfiyyətli
inkişafını təmin etmək üçün idarəet
mə strukturunun, iqtisadi mexa
nizmlərin təkmilləşməsinə, iqtisadi
qanunvericilikdə bir sıra mühüm də
yişikliklərin edilməsinə ehtiyac ya
ranmışdır. Artıq bu istiqamətdə cid
di addımlar atılır. Bununla əlaqədar
Milli Məclisin 2016-cı ilin yanvarında

qəbul etdiyi “Əmanətlərin tam sığor
talanması” barədə qanununu qeyd
etmək istəyirəm. Deyə bilərəm ki,
dünyanın yalnız bir neçə ölkəsində
əmanətlərin tam sığortalanması sis
temi vardır. Belə bir qanun heç şüb
həsiz ki, əmanətçilərin banklara olan
inamını artıracaq, əhalinin pul gəlir
lərinin banklarda saxlanılması ehti
malını xeyli yüksəldəcək.
Milli Məclis bu yaxınlarda sahib
karlığın inkişafına xidmət edəcək da
ha bir sənəd - “Lisenziyalar və icazə
lər haqqında” Qanun qəbul etdi. Qa
nunun qəbulu ölkədə sahibkarlıq
mühitini xeyli yaxşılaşdıracaq, kiçik
və orta biznes fəaliyyətinin daha tez
başlanılmasında meydana çıxan sü
ründürməçilik, bürokratik əngəlhal
larının aradan qaldırılmasında mü
hüm rol oynayacaqdır.
Gömrük tarifi, Mərkəzi Bank, sı
ğorta fəaliyyəti, qiymətli kağızlar ba
zarı, investisiya fondları, icbari sığor
talar, sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sa
hibkarların maraqlarının müdafiəsi
haqqında qanunların tətbiqi respub
likanı dünyada gedən çətin və zid
diyyətli proseslərdən qorumuş ola
caq.
Bu günlərdə “Valyuta tənzimi
haqqında” Azərbaycan Respublika
sının Qanununda dəyişikliklər edil
məsi barədə” 2016-cı il 19 yanvar ta
rixli Qanun Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən imzalanmadan Milli Məc
lisə geri qaytarıldı. Bu, dövlət başçısı
tərəfindən düzgün atılan addım idi.
Çünki Azərbaycanda xarici iqtisadi
əlaqələrin genişlənməsi, dünya iqti
sadiyyatına inteqrasiya istiqamətin
də xeyli işlər görülür. Ölkədə investi
siya mühiti yaxşılaşır. Xarici inves
torların ölkəyə gəlişi üçün mövcud
olan maneələr aradan qaldırılır. Bu
maneələr aradan qaldırılmasa idi,
Azərbaycanda xarici valyuta müna
sibətləri təkmilləşməsə idi, iqtisadiy
yata bu qədər valyuta qoyulmazdı.
Cənab Prezidentin “Valyuta tənzimi
haqqında” Azərbaycan Respublika

sının Qanununda dəyişikliklər edil
məsi barədə” qəbul edilmiş Qanuna
veto qoyması bir daha onu göstərir
ki, Azərbaycan dövləti xarici inves
torların gəlməsi üçün münbit şə
raitin yaradılmasının tərəfdarıdır və
ölkə daxilində investisiya mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması istiqamə
tində görülən işləri bundan sonra da
davam etdiriləcəkdir.
- Ölkədə əlverişli investisiya mü
hitinin yaradılması əhəmiyyətli
dərəcədə maliyyə, bank, vergigömrük sektorunda aparılan is
lahatların yeni reallıqlarla uz
laşdırılmasından asılıdır. Bu is
tiqamətdə nə kimi tədbirlər nə
zərdə tutulur?
- Aparılan maliyyə, pul-kredit si
yasəti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi
nə çox ciddi və dəyərli dəstək verir.
Bu gün Azərbaycan düşünülmüş və
gələcəyə hədəflənmiş inkişaf strate
giyasına malikdir. Bununla yanaşı
Neft Fonduna toplanmış gəlirlərdən
səmərəli istifadə olunması, şəffaflı
ğın təmin edilməsi strategiyası mü
vəffəqiyyətlə reallaşır. Bu strategiya
nın ana xəttini keyfiyyətli və daya
nıqlı inkişaf təşkil edir.
Şəffaflığın artırılması istiqamətin
də maliyyə nəzarətinin rolunun yük
səldilməsi dövlət və özəl sektor mü
nasibətlərinin daha da təkmil olma
sını zəruri edir və xüsusi olaraq qeyd
olunmalıdır ki, bu məsələdə dövlət
özü təşəbbüskar rolunda çıxış edir.
Ölkənin iqtisadi qüdrətinin artması,
yeni inkişaf hədəflərinə çatmaq ma
liyyə-bank sisteminin normal fəaliy
yəti ilə bilavasitə bağlıdır. Bu istiqa
mətdə ölkəmiz müəyyən uğurlar əl
də etmişdir. Elə “Milli Məclis” jurna
lının səhifələrində dövlət büdcəsinin
dinamikasında baş verən müsbət
meyillər, bütövlükdə maliyyə siste
minin səmərəliliyi, inflyasiya ilə əla
qədar kifayət qədər maraqlı yazılar
dərc olunmuşdur.
Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, son
10-12 ildə əldə edilən uğurlar nəticə
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sində Azərbaycan dövlətinin maliy
yə imkanları xeyli artıb, dövlətin ali
maliyyə iqtisadi sənədi olan dövlət
büdcəsinin göstəriciləri xeyli yaxşıla
şıb, Azərbaycan borc alan ölkədən
borc verən ölkəyə çevrilib. Heç şüb
həsiz ki, bu uğurlarımız olmasa idi,
qlobal maliyyə böhranının Azərbay
can iqtisadiyyatına mənfi təsiri daha
çox olardı.
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Pala
tasının yaradılması, onun qanunveri
cilik bazasının formalaşması ilə bağlı
respublikada görülmüş işlər təqdirə
layiqdir. Vətəndaş cəmiyyəti həm də
ona görə səmərəli şəkildə qurula bi
lər ki, dövlətin maliyyə resurslarına
nəzarətin təşkilində həm də özəl
strukturlar, qeyri-hökumət təşkilat
ları cəlb edilsin. Bu strateji xətt artıq
ölkəmizdə reallaşır və onun pers
pektivi çox böyükdür.
Bir məsələni də qeyd etmək istər
dim. Antidempinq, kompensasiya və
mühafizə tədbirləri haqqında qəbul
olunacaq qanun daxili bazarın qorun
ması, dempinq əleyhinə tədbirləri eh
tiva edir. Tikinti və infra-
struktur obyektləri ilə əlaqədar inves
tisiya layihələrinin xüsusi maliyyələş
mə əsasında həyata keçirilməsi haq
qında qəbul olunmuş qanun isə “tikidarə et-təhvil ver” modeli əsasında
fəaliyyət göstərəcək şirkətlərin Azər
baycana cəlb edilməsinə təkan verə
cəkdir. Bu qanun infrastrukturun, xü
susi iqtisadi zonaların yaradılmasına,
bir sözlə, ölkə iqtisadiyyatı üçün mü
hüm hesab edilən sahələrin xarici və
yerli investorlar hesabına tikilib təhvil
verilməsinə səbəb olacaqdır.
- Prezident İlham Əliyev martın
16-da “Milli iqtisadiyyat və iq
tisadiyyatın əsas sektorları üzrə
strateji yol xəritəsinin başlıca
istiqamətləri”ni təsdiq edib və
müvafiq olaraq inkişaf planla
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rının işlənilməsi məqsədilə işçi
qrupu yaradılıb. İqtisadi isla
hatların hansı istiqamətlərdə
həyata keçirilməsi planlaşdırı
lır?
- Dövlət başçısının bilavasitə tap
şırığı ilə qlobal çağırışlara, dünyada
gedən proseslərə cavab verə biləcək
güclü milli iqtisadi potensial yarat
maq və ölkə əhalisinin keyfiyyətli
həyat səviyyəsini təmin etmək üçün
sistemli tədbirlər müəyyənləşdirilib.
Vacib məsələlərdən biri də iqtisadiy
yatın strukturunun şaxələndirilməsi
məqsədilə investisiyaları yeni, müa
sir istehsal sahələrinin, zavod və
fabriklərin açılmasına yönəltmək
dən ibarətdir. Bu kimi layihələri bir
sıra meyarlarla yanaşı, həm də əmək
tutumluğu səviyyəsinə görə qiymət
ləndirmək lazımdır. Məsələn, res
publikada yüngül sənayenin bir sıra
alt sahələrini inkişaf etdirmək im
kanları çox böyükdür. Rəsmi statis
tik məlumatlara görə, hazırda hər
nəfərə düşən yüngül sənaye məh
sullarının həcmi 15 manatdan çox
deyildir. Razılaşın ki, bu, çox aşağı
səviyyədir. Bu sahədə çalışan işçilə
rin sayı isə bütövlükdə sənayedə
çalışanların heç 2 %-ni də təşkil et
mir. Yaxın illərdə hər nəfərə düşən
yüngül sənaye məhsullarını 50-60
manata, ümumilikdə isə 500-600
milyon manata, işçilərin sayını isə
ən azı 20 minə çatdırmaq mümkün
dür. Məsələn, hesablamalara görə,
tikiş məhsulları istehsalında 1 iş ye
rinin dəyəri 25-30 min manatdan
çox deyildir. Ötən əsrin 70-ci illərin
də yüngül sənaye sənayenin sahə
quruluşunda 20-23% təşkil edirdi.
Bizim yüngül sənaye müəssisələrin
də daxili bazara xidmət edən çox
saylı müəssisələr var idi. Bu müəssi
sələrin fəaliyyət göstərməməsinin
obyektiv səbəbləri olsa da, bu sahə
də boşluğu inkar etmək olmaz. Am

ma yüksək qiymətə layiq müəssisə
lər də var. Elə götürək Bakı Tikiş
Fabrikini. Etiraf edək ki, bu müəssi
sə nə qədər çətinliklərlə üzləşsə də,
necə deyərlər, sınmadı, əksinə fəaliy
yətini uğurla davam etdirir. Bu gün
Bakı Tikiş Fabrikində 800 nəfərdən
artıq qadın çalışır. Fabrikin tikdiyi
məktəbli formaları, hərbi paltarlar
alıcıların rəğbətini qazanmışdır. Bi
zim belə müəssisələrimiz çoxalmalı
dır. Onlara kömək göstərmək, ma
liyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq,
rayonlarda filialların təşkili, hesab
edirəm ki, diqqət mərkəzində saxla
nılmalıdır. Bu gün biz nəyə görə ək
sər yüngül sənaye mallarını idxal
etməliyik. Qeyd etdiyim kimi, bir ti
kiş, ayaqqabı fabrikinin yaradılması
na o qədər də çox vəsait tələb olun
mur, amma belə müəssisələrin sosial
əhəmiyyəti daha böyükdür: on min
lərlə qadını işə cəlb etmək olar.
Bəzən yüngül sənayeyə ikinci də
rəcəli müəssisələr kimi yanaşanlar
da var. Bu, çox səhvdir.
“Biz vaxtilə Azərbaycanda çox
inkişaf etmiş sahələri bərpa etməli
yik. Ulu öndər Heydər Əliyevin za
manında - 1970-ci illərdə Azərbay
canın ümumi daxili məhsulunda
neft amili çox aşağı faiz təşkil edir
di. İndi mənə məlumat verilir, mə
sələn, yüngül sənaye 23% təşkil
edirdi, kənd təsərrüfatı, maşınqa
yırma bəlkə ondan da daha böyük
faiz təşkil edirdi”. Dövlət başçısının
bu fikirləri tam əmin olmağa əsas ve
rir ki, yüngül sənaye Azərbaycan iq
tisadiyyatının sahə və ərazi qurulu
şunda öz layiqli yerini tutacaqdır.
Yaxın illərdə ölkə iqtisadiyyatının
qeyri-neft sektorunun inkişafına mil
yardlarla vəsait ayrılacaqdır. Belə şə
raitdə hər bir irimiqyaslı layihənin
iqtisadi, sosial nəticələri ölkə, re
gional inkişafın tələbləri baxımından
qiymətləndirilməlidir. Bir sözlə, da

“Şadam ki, 2016-cı
ildə də belə gözəl
müəssisələr açılır.
İli yaxşı başlamı
şıq. “Mətanət-A”
şirkətinin rəhbəri
regional konfrans
da da çıxış etmiş,
nailiyyətlər haqqın
da danışmışdı.
Şadam ki, bu şirkət
ölkəmizin sənaye
inkişafına çox yaxşı
töhfə verir. Dövlət
də sizi dəstəkləyir”.
Prezident
İlham Əliyev

xili tələbatın stimullaşdırılması, ixra
cın artırılması, xüsusilə də yeni iş
yerlərinin açılması ön plana çəkilmə
lidir. Mən qəti əminəm ki, ölkədə
əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə imkan verən
yüngül sənaye sahəsinə yeni həyat
vermək olar.
Qida məhsulları istehsalını və
onların ixracını artırmaq imkanları
mız da böyükdür. Bir fakta müra
ciət edim. Sovet dövründə Lənkə
randa yüksək əmək tutumluluğu
ilə fərqlənən min hektarlarla çay
plantasiyaları, fabriklər var idi.
Azərbaycan çayının şöhrəti dünya
ya yayılmışdı. Bununla bir daha
demək istəyirəm ki, ötən əsrin 70-ci
illərində çayçılıq, üzümçülük, şə
rabçılıq, pambıqçılıq kimi sahələrin
inkişafında qazanılmış təcrübədən
bu gün yararlanmaq imkanları çox
böyükdür. Təbii ki, dövlət başçısı
nın yuxarıda sadalanan sahələrin
inkişafı ilə bağlı göstərişi ilə hazır
lanan xüsusi proqramların reallaş
ması heç şübhəsiz ki, yaxın illərdə

öz müsbət nəticəsini verəcəkdir.
Təhlillər göstərir ki, bir iş yerinin
dəyəri 25-100, bəlkə də bir neçə yüz
min manat arasında tərəddüd edir.
Ustalıq da, yüksək idarəetmə bacarı
ğı da ondan ibarətdir ki, müvafiq
strukturlar əlverişli demoqrafik şə
raiti daha düzgün qiymətləndirərək
ayrılmış vəsait müqabilində həm ta
razlı inkişafı, həm də daha çox iş
yerlərinin açılmasını təmin etsinlər.
Milli valyutanın alıcılıq qabiliyyəti
nin yüksəldilməsi, daxili istehlakı
stimullaşdırmaq üçün real sektora
dəstəyin artırılması, iqtisadi fəallığın
canlanması prosesinin gücləndiyi bir
şəraitdə inflyasiyanın ən minimum
həddə saxlanılması naminə pul qıtlı
ğı yaratmaq, ödəmələri vaxtında icra
etməmək yanlış yoldur.
Bu gün banklar islahatların sə
mərəliliyinə, əmanətçilərin hüquq
larının qorunmasına, banklara ina
mın artırılmasına, real sektora dəs
təyin artırılmasına, ipoteka kredit
lərinin xeyli hissəsinin regionlara
istiqamətləndirilməsinə üstünlük

verməlidirlər. Hamıya məlumdur
ki, devalvasiya dövründə ən çox zə
rər çəkən dollarla kredit götürən və
təndaşlardır.
Banklar bunu nəzərə almalı, borc
alanlarla yaranmış gərginliyi yum
şaltmalı, hər bir müştəriyə diqqətlə
yanaşmalı, müəyyən güzəştə get
məkdən imtina etməməlidirlər.
Azərbaycan dövləti devalvasiya
ilə bağlı əhalinin sosial müdafiəsinə
xidmət edən bir sıra qəti tədbirlər
gördü və bu işlər yenə də davam
edir, heç bir sosial proqramlar ixtisar
olunmadı. Amma niyə verilmiş kre
ditlərdən xeyli miqdarda xalis gəlir
əldə etmiş banklar müəyyən güzəşt
lərə getməsin?
Bu danışıqlarda bankla müştəri
arasında aşağıdakı məsələlər üzrə bu
və ya digər formada razılaşmaq olar.
Məsələn, dollarla verilən istehlak tə
yinatlı kreditlərin faiz ödəmələrinin
dayandırılması, ödəniləcək vəsaitlə
rin əsas borca yönəldilməsi, yüksək
faiz dərəcələrinin azaldılması, mü
qavilələrin müddətinin uzadılması,
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dollarla verilən kreditlərin köhnə
məzənnə ilə hesablanması və ya
müştərilərə dəymiş ziyanın qismən
silinməsi və s.
Milli Məclisə ünvanlanan vətən
daş məktublarında bildirilir ki, bəzi
banklar tərəfindən müştərilərə diq
qətsizlik göstərilir. Bir misal çəkim.
Sərhədə yaxın kəndlər daim düşmən
atəşinə tutulur, sakinlərin əksəriyyə
tinin əlavə gəlir mənbəyi yoxdur.

Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Azər
baycan Prezidenti tərəfindən imza
lanmış “Milli iqtisadiyyat və iqtisa
diyyatın əsas sektorları üzrə strateji
yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”
adlı sərəncamda diqqəti cəlb edən
məsələlərdən biri 2016-2020-ci illər
üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının
və tədbirlər planının layihəsi ilə ya
naşı, 2025-ci ilədək dövr üçün uzun
müddətli baxışın layihəsinin, 2025-ci

Yaxın keçmişdə şahidi olduğumuz kimi, bu sektorda nəzarətin
lazımi səviyyədə olmaması bizim maliyyə sistemimiz üçün
çoxsaylı problemlər yaratmışdır. Bank və maliyyə sektorunun
daha da güclü nəzarətə ehtiyacı var. Bildiyiniz kimi, milli val
yutaya etimadın artırılması üçün addımlar atılmışdır. Əma
nətlərin yüz faiz sığortalanması təmin edilmişdir. Bütün bu
addımlar maliyyə sisteminin sabitləşməsi üçün atılmışdır.
Bank sektoru üzərində lazımi nəzarət olsa idi, bəlkə də biz bu
gün daha münasib mövqeyə malik olardıq. Bununla belə, tərə
fimizdən atılmış və sizin də yüksək qiymətləndirdiyiniz ad
dımlar hesab edirəm ki, bizə inkişaf etmiş dövlətlərə məxsus
sistemin yaradılmasında yardım edəcək.
Prezident İlham Əliyev

Bank düşmənlə üz-üzə dayanan və
dollarla kredit götürən mərd Azər
baycan vətəndaşına güzəşt etməyi
özünə borc bilmirmi? Axı banklar
son illərdə kifayət qədər xalis mən
fəət əldə ediblər.
Hazırda dünyada gedən siyasi
və iqtisadi proseslər ölkə iqtisadiy
yatının rəqabət qabiliyyətini artır
maq, idxaldan asılılığı azaltmaq,
ixracyönümlü qeyri-neft iqtisadiy
yatının əsaslı inkişafını təmin et
mək, insan kapitalından səmərəli
istifadə kimi prioritetlərin ön plana
çəkilməsini zəruri edir.
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ildən sonrakı dövrə hədəf baxışın
layihəsinin hazırlanması mühüm
vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.
- Azərbaycan Prezidenti Ələtdə
xüsusi iqtisadi zonanın yaradıl
ması haqqında da sərəncam im
zalayıb. Bu, Azərbaycan iqtisa
diyyatına nə kimi dividentlər
gətirə bilər?
-  Əvvəla bildirmək istərdim ki,
ötən əsrin ikinci yarısından başlaya
raq dünya təcrübəsində sahibkarlı
ğın inkişafının müxtəlif təşkilati iqti
sadi modelləri müvəffəqiyyətlə tət

biq edilməkdədir. Bu modellərin ya
radılması vasitəsilə dövlət prioritet
sahələrdə və ya regionlarda sahib
karlığın inkişafını təşviq edərək so
sial-iqtisadi inkişafın sürətləndiril
məsi məqsədini güdür. Avropa və
Asiya ölkələrində, Amerika Birləş
miş Ştatlarında öz məqsəd və miq
yaslarına görə çox müxtəlif olan belə
modellər ölkə iqtisadiyyatının struk
turunun və texnoloji bazasının yeni
ləşməsinin, bu əsasda rəqabət qabi
liyyətinin yüksəldilməsinin güclü
amilinə çevrilmişdir.
Hazırda dünyada 1000-dən artıq
iqtisadi zona fəaliyyət göstərir. On
lardan 200-dən çoxu Amerika qitəsi
nin ölkələrində, 500-ə yaxın Asiya və
Sakit okean regionunda, 100-dən ar
tıq Avropada, 200-dən çoxu isə Yaxın
Şərq və Afrika ölkələrində yerləşir.
Təkcə Çində 173 iqtisadi zona möv
cuddur və orada çalışanların sayı 30
milyon nəfərdən artıqdır.
Bu barədə çox danışmaq olar. Mən
Çində səfərlərdə olarkən çinli dostlar
deyirdilər ki, bizdə fəaliyyət göstə
rən xüsusi iqtisadi zonalarla tanış
olanların sayı 100 minlərlə ölçülür.
Yəqin ki, onların hər biri öz vətənlə
rinə qayıdandan sonra təəssüratla
rını bölüşürlər.
Qeyd etdiyim təşkilati iqtisadi
modellərdən biri də xüsusi iqtisadi
zona (XİZ) adlandırılır. XİZ-lərin
yaradılmasında məqsəd ölkə iqtisa
diyyatının prioritet sahələrinin inki
şafının sürətləndirilməsi, yerli və xa
rici investisiyaların cəlb edilməsinə
və regionların iqtisadi potensialının
inkişafına əlverişli şəraitin yaradıl
ması, yüksək texnoloji sahələrin inki
şafının, yeni rəqabətqabiliyyətli və
səmərəli istehsal və xidmət sahələri
nin təşkilinin dəstəklənməsidir.
Respublikada xüsusi iqtisadi zo
nalar sahəsində ilk tədqiqat aparan
iqtisadçılardan biri kimi qeyd etmək

istərdim ki, Azərbaycanda artıq bu
sahədə iqtisadi baxışlar formalaşmış
dır. Bir neçə il bundan əvvəl İqtisad
çılar İttifaqının dəstəyi ilə xüsusi iqti
sadi zonalarla bağlı konfrans keçir
dik, müvafiq qanunun qəbulu zama
nı Milli Məclisdə geniş və səmərəli
müzakirələr aparıldı.
Azərbaycan Prezidentinin bu ya
xınlarda imzaladığı sərəncama əsa
sən azad ticarət zonası tipli xüsusi
iqtisadi zonanın yaradılmasında
məqsəd iqtisadiyyatın davamlı inki
şafı və rəqabət qabiliyyətinin artırıl
ması, Azərbaycan Respublikasının
logistika və nəqliyyat mərkəzi kimi
mövqeyinin gücləndirilməsi və ölkə
də çoxşaxəli nəqliyyat infrastruktu
runun yaradılmasıdır.
Xatırladım ki, 1993-cü ildə Brüs
seldə TRASEKA proqramı ilə bağlı
çox böyük, nüfuzlu bir iclas keçiril
di. Məqsəd yeni Avropa-QafqazAsiya dəhlizi ətrafında yerləşən 8
keçmiş sovet respublikalarının bu
proqrama münasibətini öyrənmək,
razılığını almaq, hər iki tərəfin, yəni
bu ölkələrin və Avropa Birliyinin
qarşılıqlı öhdəliklərini xarakterizə

edən rəsmi sənəd qəbul etmək idi.
Mənim plenar iclasda etdiyim məru
zə Azərbaycanın Avropa-QafqazAsiya dəhlizində rolu probleminə
həsr olunmuşdu. Çox gərgin diskus
siyalardan sonra qədim İpək Yolu
nun bərpasına xidmət edəcək Brüs
sel Bəyannaməsi imzalandı. Ulu ön
dər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
1998-ci ildə Bakıda keçirilmiş bey
nəlxalq sammit bu nəqliyyat dəhlizi
nin yenidən bərpa olunmasına təkan
vermiş oldu.
TRASEKA çərçivəsində “Beynəl
xalq nəqliyyat logistika mərkəzləri
nin yaradılması” layihəsini həyata
keçirən Avropa Komissarlığının nəq
liyyat üzrə ekspertləri tərəfindən Ələt
liman kompleksinin ərazisinin ŞərqQərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin
kəsişməsində yerləşməsi beynəlxalq
nəqliyyat logistika mərkəzi üçün əl
verişli hesab edilmişdir. Bu mərkəzin
ölkə və region iqtisadiyyatında xüsu
si mövqeyə malik olması və nəqliy
yat qovşağında önəmli yer tutması
Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyə
tini bir daha təsdiqləyir. Hesab edi
rəm ki, xüsusi iqtisadi zonanın yara

dılması respublikada kiçik və orta
biznesin müasir durumda inkişafına
müsbət təsir göstərəcəkdir.
Azərbaycan dövləti nəqliyyat
infrastrukturuna, tranzit potensialı
na böyük diqqət yetirir. Son illərdə
bu sahələrə yüksək investisiyalar
yatırılıb. Avtomobil yolları, hava
yolları, gəmiçilik, dəmir yolları, bir
sözlə, liman da daxil olmaqla bütün
infrastrukturların beynəlxalq səviy
yəyə çatması üçün çox səmərəli ad
dımlar atılır. İndi isə azad ticarət
zonası tipli xüsusi iqtisadi zona ya
radılır və heç şübhəsiz ki, bu, Azər
baycan iqtisadiyyatının davamlı və
keyfiyyətli inkişafına öz layiqli töh
fəsini verəcəkdir.
Fikrimi cənab Prezidentin sözlə
ri ilə tamamlamaq istərdim: “Azər
baycanda bütün iqtisadi-maliyyə
sektoru aparıcı dövlətlərin təcrübə
sinə əsaslanaraq ən mütərəqqi
prinsiplər əsasında inkişaf etməli,
idarəetmə mexanizmləri təkmilləş
dirilməli, şəffaflıq tam şəkildə tə
min edilməlidir”.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev çağ
daş dünyanın yeni çağırışla
rına uyğun olaraq ölkədə ge
niş islahatlar aparır. Xüsusən
də dövlət quruculuğu sahə
sində daha mütəşəkkil ida
rəetmə formasının yaradıl
masını hədəfləyən sistemli
dəyişikliklər və struktur isla
hatları cəmiyyət və dövlət
həyatında mühüm yeniliklər
vəd edir. Bu yeniliklərlə bağlı
suallarımızı Milli Məclisin
Hüquq siyasəti və dövlət qu
ruculuğu komitəsinin sədri
Əli Hüseynli cavablandırır.

Əli Hüseynli:

“İctimai şüurda dəyişiklik olacaq”
- Son vaxtlar məhkəmə fəaliy
yətində şəffaflığın artırılması
vacib məsələlərdən biri kimi
gündəmdədir. Ümumiyyətlə,
hazırda məhkəmə-hüquq sis
teminin qarşısında hansı
problemlər dayanıb?
-  Azərbaycanda hüquqi dövlət
quruculuğunun əsas dayaqların
dan biri şəffaf məhkəmə sistemi
sayılır. Hər bir demokratik dövlət
də insan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsində məhkəmələr müs
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təsna rol oynayırlar. Azad və şəffaf
məhkəmə sistemi hər bir dövlətdə
demokratik islahatların, hüquqi
dövlət quruculuğunun ölçü meyarı
hesab edilir. Azərbaycanda da bu
istiqamətdə çox mühüm işlər həya
ta keçirilir.
Son illərdə Azərbaycan Prezi
denti cənab İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə ədalət mühakiməsinin sə
mərəliliyinin artırılması istiqamə
tində aparılan islahatlar nəticəsin
də məhkəmə sistemi daha da tək

milləşib, yeni məhkəmələr təsis
olunub, hakimlərin ən şəffaf seçim
qaydası müəyyən edilib, poten
sialın və infrastrukturun müasir
ləşdirilməsi üzrə xeyli işlər görü
lüb. Hazırda dövlət büdcəsi hesa
bına respublikanın müxtəlif bölgə
lərində yeni müasir məhkəmə bi
naları inşa olunur. Ümumiyyətlə,
son illərdə ölkədə ədalət mühaki
məsinin səmərəsinin artırılmasına
xüsusi diqqət yetirilir.
Son dövrlərdə məhkəmə-hüquq

islahatları, məhkəmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.
Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında
informasiya əldə edilməsi, habelə
məhkəmələrin hakimiyyətin bir
qolu kimi cəmiyyət üçün daha açıq
olması məsələləri daim gündəmdə
olub.
Bu sahədə problemlər də möv
cuddur. Onların bir çoxu məhkə
mənin fəaliyyətinin spesifikliyi ilə
bağlıdır. Məhkəmə orqanlarının
fəaliyyəti, məhkəmə prosesi, onun
haqqında informasiya əldə edilmə
si cəmiyyət üçün nə qədər vacib
dirsə, bu informasiyanın obyektiv
olması da bir o qədər əhəmiyyətli
dir.
- Azərbaycanda hüquqi dövlət
quruculuğu prioritet istiqa
mətdir. Son vaxtlar dövlət qu
ruculuğu sahəsində sistemli
dəyişikliklərin, struktur isla
hatların əsas tendensiyası nə
dən ibarətdir?
- Azərbaycan dövləti özünün in
kişaf strategiyasında hüquqi döv
lət quruculuğuna xüsusi
önəm verir. Müstəqillik
əldə etdikdən sonra bu
istiqamətdə atılan ad
dımlar, əldə olunan
uğurlar dövlətin bu sa
həyə həssaslıqla ya
naşmasının göstərici
sidir.
Müasir dövrd ə
demokratik dövlət
quruculuğunun in
kişafı dünya hü
quq məkanına in
teqr as iy a
dan, mütə
rəqq i
və
çevik hüquqi
m e x a n i z m l ə r i n
yaradılması və tətbiqindən bilava
sitə asılıdır. Müstəqillik illərin
də ölkəmizin hüquq sistemi
demokratik prinsiplər əsasın

da tamamilə yenidən quruldu.
Azərbaycan Respublikasının yeni
Konstitusiyasının qəbul edilməsi
ilə mütərəqqi məhkəmə-hüquq is
lahatlarının əsası qoyuldu. Ardıcıl
şəkildə həyata keçirilən islahatlar
başlıca olaraq bir məqsədə -  insan
və vətəndaşların hüquq və azad
lıqlarının etibarlı qorunmasına,
ədalət mühakiməsinin təmin edil
məsinə və təkmilləşdirilməsinə yö
nəlib. Eyni zamanda, istər dünya
təcrübəsində tətbiq olunan hüquqi
novasiyalar, istərsə də cəmiyyəti
mizin dinamik inkişafı və ölkə hə
yatındakı mühüm yeniliklər hüquq
sistemində də əsaslı dəyişikliklə
rin, yeniləşmələrin həyata keçiril
məsini tələb edir.
Azərbaycan demokratik, hüquqi
dövlət quruculuğu yolunda böyük
nailiyyətlər qazanan, miqyaslı
məhkəmə-hüquq islahatlarını hə
yata keçirən, vətəndaş cəmiyyəti
nin tələblərinə cavab verən hüquqi

təsisatları formalaşdırıb. Hüquqi
dövlətin əsaslarının yaradılması və
vətəndaş cəmiyyətinin qurulması
prioritet məsələ kimi bəyan edilib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, milli qanunveri
cilik sistemi beynəlxalq hüquq nor
malarına əsaslanır: “Ölkəmizdə
qəbul edilən qanunlar Avropa Şu
rası ekspertlərinin bilavasitə iştira
kı ilə hazırlanır. Hüquq islahatları
nəticəsində hər bir insan şəxsiyyət
azadlığı və toxunulmazlığına, ba
rəsində qaldırılan işin müstəqil və
qərəzsiz məhkəmə tərəfindən əda
lətlə və açıq şəkildə araşdırılması
na, hüquq müdafiəsinə təminat
alıb”.
Prezident İlham Əliyevin uğurla
davam etdirdiyi məhkəmə-hüquq
islahatlarının mahiyyətini vətən
daşların qanuni maraq və mənafe
yinin ədalət mühakiməsi yolu ilə
qorunması mexanizmlərinin tək
milləşdirilməsi təşkil edir. Bu barə
də dövlət başçısı qeyd edir: “Son
illər ərzində Azərbaycanda məhkə
mə-hüquq sistemində aparılan
köklü islahatlar öz bəhrəsini verir.
Qanunun aliliyinin təmin edilməsi
hər bir cəmiyyətin inkişafı üçün
çox mühüm məsələdir. Ölkənin
gücü təkcə iqtisadi artımla de
yil, həm də insanların ölkə
də azad şəkildə yaşamasın
dan, demokratiyanın inki
şafından asılıdır. Azərbay
can dünya birliyinə in
teqrasiya yolunu seçib,
müasirləşir və zəngin
ləşir. Siyasi islahatlar,
m ə h k ə m ə - h ü q u q
sistemində islahat
lar paralel şəkil
də aparılır və
aparılmalıdır”.
- Əli müəllim,
ictimai asayişin qo
runmasına vətəndaşların
cəlb edilməsi ilə
bağlı Preziden
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tin fərmanı cəmiyyətdə nə ki
mi dəyişikliklərə səbəb ola
caq?
-  Cənab Prezidentin imzaladığı
bu fərman çox əhəmiyyətli bir sə
nəddir. Ümumiyyətlə, vətəndaşla
rın ictimai asayişin qorunmasına
cəlb edilməsi çox aktual məsələdir.
Belə təcrübə bütün inkişaf etmiş
ölkələrdə də mövcuddur. Bu hü
quqi praktika əksər Qərb və post
sovet ölkələrində tətbiq olunmaq
da davam edir.
Hələ 2009-cu ildə “İctimai asayi
şin və təhlükəsizliyin təmin olun
ması haqqında” qanun layihəsi də  
mövcud idi. O zaman bu məsələ
nin həmin qanun layihəsi ilə tən
zimlənməsi nəzərdə tutulurdu. Bu
barədə, təbii ki, daxili işlər orqan
larının da rəy və təklifləri var idi.
Belə bir məsələnin, əlbəttə ki, qa
nunla yox, məhz ölkə Prezidenti
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nin fərmanı ilə tənzimlənməsi da
xili işlər orqanlarının qəbul edəcəyi
əmr və normativ hüquqi aktlarla
tənzimlənməsindən daha düzgün
dür. Çünki daha sonra, əgər lazım
gələrsə, bu qaydalara bir sıra dəyi
şiklikləri də rahat və çevik həyata
keçirmək mümkün olacaq.
Əslində cənab Prezidentin bu
fərmanı ilə fiziki cəhətdən sağlam,
məhkumluğu olmayan gənclər va
kant yerlərə müvafiq işlə də təmin
olunacaqlar. Bu baxımdan icti
maiyyətə, dövlətə xidmət etmək
istəyən gənclərin, təcrübəli insan
ların işlə təmin edilməsi çox əhə
miyyətlidir. Əsasən də o kəslərin
ki, onların daxilində dövlətə, vətə
nə, dövlətçiliyə, insanlara xidmət
etmək xisləti var. Necə deyərlər,
küçədə, ictimai yerdə hansısa xoşa
gəlməz, neqativ, hüquqazidd əməl
baş verirsə, bunun qarşısının alın

ması ilə bağlı vətəndaş da öz töhfə
sini verməlidir. Bu baxımdan he
sab edirəm ki, bu sistemin yaradıl
ması yalnız fərmanda göstərilən
ictimai asayişin qorunmasına cəlb
ediləcək vətəndaşların yox, ümu
milikdə digər vətəndaşların da icti
mai asayişin qorunmasında könül
lülük yaradacaq, yəni ictimai şüur
da dəyişiklik olacaq. Biz artıq görə
cəyik ki, cəmiyyətdə və ictimai
yerlərdə baş verən xoşagəlməz, ne
qativ hadisələr azalacaq. Yəni biz
hansısa avtobus sürücüsünün nəq
liyyat vasitəsini kobud şəkildə ida
rə etməsindən tutmuş hər hansı bir
ictimai yerdə, restoranda bir nəfə
rin digərlərinə qarşı qeyri-etik hə
rəkətinə qədər ictimai qınağı görə
cəyik. Bir xoşagəlməz hadisə baş
verəndə danışmaq, deyinmək yox,
olayın qarşısının alınması hərəkəti
müşahidə olunacaq.

- Əli müəllim, İnsan Hüquqları
üzrə Birgə Qrupun üzvüsü
nüz. Qrup dövlətlə cəmiyyət
arasında əlaqənin inkişaf et
dirilməsində nə dərəcədə sə
mərəlidir və öz fəaliyyətində
cəmiyyətdəki hansı problem
lərlə daha çox rastlaşır?
-  Mən onu işçi qrup yox, daha
çox əməkdaşlıq qrupu adlandırar
dım. Bunun məqsədi hansısa döv
lət orqanının işini əvəz etmək de
yil, çünki insan haqlarının qorun
ması dövlətin ali məqsədidir, bu

kimiyyət nümayəndələri ilə qeyrihökumət təşkilatları arasında tə
masın daha sıx olmasıdır. Yəni bu,
daha sıx təmas mexanizmidir. Biz
bir katiblik yaratmışıq, mən özüm
də orada millət vəkili qismində
yox, Azərbaycan Hüquqşünaslar
Konfederasiyasının sədri kimi təm
sil olunuram. Katibliyin rəhbəri
vətəndaş cəmiyyətinin nümayən
dəsidir. Beləliklə, insan hüquqları
ilə bağlı meydana çıxan, müzakirə
oluna bilən, yəni istənilən bir mə
sələ hakimiyyət nümayəndələrinin
diqqətinə operativ şəkildə çatdırı

sağlam düşüncəli insanlar var, on
lar bəzən hakimiyyəti də, həyata
keçirilən işləri də tənqid edirlər,
amma Azərbaycanın dövlətçiliyi
məsələsində, milli təhlükəsizlik
məsələsində onların çox ciddi möv
qeləri var. Və biz qərara gəldik ki,
bütün bunlara baxmayaraq, geniş
spektrdə vətəndaş cəmiyyəti ilə
əməkdaşlıq etməliyik və bunun
faydası ancaq Azərbaycan cəmiy
yəti, Azərbaycan dövləti, Azərbay
can vətəndaşları üçündür. Yəni
beynəlxalq təşkilatların hansısa bir
rəyi, fikri ikinci dərəcəlidir. Ən

nunla bağlı xüsusi qurumlar var,
ombudsman var, məhkəmələr in
san hüquqlarının pozulması ilə
bağlı işlərə baxırlar. Burada bizim
məqsədimiz Azərbaycanda vətən
daş cəmiyyətinə əhəmiyyət vermə
yimizdir, qeyri-hökumət təşkilatla
rının rolunu qeyd etməkdir və ha

lacaq. Bu qrupun əhəmiyyəti bun
dan ibarətdir və fəaliyyət sahəsi də
kifayət qədər genişdir.
Nə Avropa Şurasının, nə də di
gər beynəlxalq təşkilatların qeyd
lərinə, tənqidlərinə əhəmiyyət ver
mək lazımdır. Azərbaycanın və
təndaş cəmiyyətində kifayət qədər

başlıcası odur ki, əgər hansısa cə
miyyətdə bir fikir varsa, vətəndaş
cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatı
bir problemi qaldırırsa, ona çevik
reaksiya vermək mümkün olsun.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
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Çingiz Qənizadə:

“Dövlət sahibkarlara
kömək üçün bütün
bürokratik əngəlləri
aradan qaldırır”
Milli Məclisin deputatı
Çingiz Qənizadə ilə müsahibə
- Hazırda ən çox müzakirə olu
nan mövzu atəşkəsi pozan Er
mənistanın
təxribatlarına
Azərbaycan Silahlı Qüvvələ
rinin qəti və sərt cavab vermə
si və bu məsələyə beynəlxalq
aləmdə göstərilən münasibət
dir. Hadisələrdən ilkin çıxarı
lacaq nəticələr hansılardır?
- Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə
ermənilərin törətdiyi növbəti təxri
batın qarşısı Azərbaycan ordusu
tərəfindən qətiyyətlə alındı. Bu, bir
daha göstərdi ki, Azərbaycanın ki
fayət qədər güclü ordusu, hər bir
təxribatın qarşısını ala biləcək cə
sur əsgər və zabitləri var. Həmin
gün Ermənistanın Azərbaycan or
dusunun mövqelərini, ətraf kənd
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ləri, qaçqın düşərgələrini intensiv
atəşə tutmasına cavab olaraq silah
lı qüvvələrimiz hücuma keçdi və
vacib, strateji əhəmiyyət kəsb edən
yüksəkliklərə nəzarəti ələ aldılar.
Hər kəs Azərbaycan ordusunun
gücü qarşısında Ermənistanın aciz
qalması faktının şahidi oldu.
Belə hesab edirəm ki, cəbhə böl
gəsində baş vermiş bu təxribat Er
mənistan rəhbərliyinin məhz Azər
baycanın diplomatik uğurlarını
həzm edə bilməməsi və Sarkisya
nın çətin vəziyyətə düşməsi ilə əla
qədardır.
Ermənistan rəhbərliyi çıxılmaz
vəziyyətə düşdüyünü anlayır, cəbhə
xəttində növbəti təxribat törətməklə
və durumu gərginləşdirməklə Azər

 aycanın diplomatik uğurlarını və
b
beynəlxalq aləmin münaqişənin
ədalətli həlli ilə bağlı qəti mövqeyini
neytrallaşdırmağa çalışır.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda
IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitin
də iştirakı çərçivəsində ABŞ rəhbər
liyi ilə, o cümlədən dövlət katibi
Con Kerri ilə, vitse-prezident Cozef
Baydenlə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həl
linə dair danışıqlar apardı. ABŞ qəti
şəkildə münaqişənin tezliklə həlli
nə tərəfdar olduğunu bəyan etdi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanıdığına və həmçinin Azərbayca
nın haqlı mövqeyinə dəstək oldu
ğuna dair fikirlər səsləndirdi. Əl

bəttə ki, Ermənistan bunu həzm
edə bilməyəcək.
Biz bu dördgünlük müharibədə
Sarkisyanın təkidlə atəşkəs yalva
rışlarının, “güclü” Ermənistan or
dusunun zəifliyinin, erməni mifinin
darmadağın olmasının şahidiyik.
İllərdir ki, bu münaqişədə birtərəfli
mövqe nümayiş etdirən, baş verən
hadisələrə laqeyd yanaşan dünya
dövlətlərinin, beynəlxalq təşkilatla
rın, Minsk Qrupunun həmsədrləri
nin susmuş vicdanları oyandı. Or
dumuzdakı ruh yüksəkliyi, Azər
baycan xalqının Ali Baş Komanda
nın və ordumuzun ətrafında sıx
birləşməsi, gənclərin vətənpərvərli
yi və hər an müqəddəs savaşa hazır
olması bir daha sübut etdi ki, Azər
baycan xalqı, Azərbaycan dövləti
öz torpaqlarını işğalçılardan azad
etmək gücündə və qüdrətindədir.
Hətta gənclərimizin aksiyalar keçi
rərək “əməliyyatlar niyə dayandı
rıldı, biz döyüşləri davam etdirmək,
torpaqlarımızı azad etmək istəyirik,
biz Ali Baş Komandanın əmrini

gözləyirik” kimi şüarlar səsləndir
məsini gördük. Vətənpərvərlik hiss
ləri ilə alışıb-yanan belə gənclərimiz
barədə yalnız qürur duydum, deyə
bilərəm.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı Azərbaycanın haqq səsi
beynəlxalq aləmdə ildən-ilə
daha da möhkəmlənir. Xocalı
soyqırımının tanınması, Er
mənistanın Azərbaycan tor
paqlarını işğalının yaratdığı
fəsadlara dair beynəlxalq təş
kilatlarda qətnamələrin qəbu
lu bizə beynəlxalq hüquqda
hansı üstünlüklər vəd edir?
-  Ölkə başçısının müdrikcəsinə
apardığı məntiqli və düzgün siya
səti nəticəsində biz Azərbaycanın
haqlı olduğunu dünyaya çatdıra
bildik, Dağlıq Qarabağla bağlı
mövqeyimizin ədalətli olduğunu
dünyaya sübut etdik.
Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə
Ermənistanın törətdiyi təxribat

dünya mediasının diqqətindən ya
yınmadı. Belə ki, onlar Azərbaycan
ərazilərinin işğalına dair reallıqları
əks etdirən xəbərlər yaydılar. Qo
şunların təmas xəttində baş vermiş
son hadisələr, cəbhə xəttində yara
nan gərginlik barədə son məlumat
lar Britaniyanın “Bi-Bi-Si”, “İnde
pendent” kimi nüfuzlu KİV-lərində,
həmçinin ABŞ-ın “Assoşeyted
Press”, “Vaşinqton Tayms”, “NyuYork Tayms”, Almaniyanın “Döyçe
Vele” kimi məşhur informasiya
mənbələrində və həmçinin bir çox
ölkələrə məxsus saytlarda işıqlandı
rıldı. “Assoşeyted Press” beynəlxalq
informasiya agentliyi cəbhədəki son
vəziyyətlə bağlı yaydığı xəbərdə
“Dağlıq Qarabağ separatçı re
gionu”, “Ermənistan ordusu Dağlıq
Qarabağı və ətraf rayonları işğal
edib” kimi şərhlər yer aldı. Həmçi
nin Fransanın “Frans 24” telekanalı
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr
olunmuş reportaj yayımladı. Repor
tajda Dağlıq Qarabağın Azərbayca
nın tarixi ərazisi olduğu, onun Er
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mənistan tərəfindən işğal edildiyi
xüsusi vurğulandı.
Son hadisələrlə bağlı bir çox dün
ya dövlətlərinin dəstəyini bildirmək
istəyirəm. Qardaş Türkiyənin hə
mişəki kimi yenə də Azərbaycanın
yanında olduğunu, Ukrayna XİNin Azərbaycanın suverenliyi və əra
zi bütövlüyünə dəstək bəyanatını,
Rusiya Prezidentinin səlahiyyətli
nümayəndəsi, RF-nin İctimai Pala
tasının üzvü Sergey Markovun
Azərbaycanın Qarabağ münaqişə
sində mövqeyinin məntiqli və əda
lətli olduğunu bəyan etmələrini,
həmçinin Pakistan, Gürcüstan, Be
larus və s. kimi dövlətlərin dəstəyi
ni qeyd etmək istəyirəm.
Bir faktı da xüsusi qeyd etmək
istəyirəm. Belə ki, daha əvvəl Azər
baycanın işğal edilmiş ərazisində
yaradılmış separatçı rejimin tanın
masına çağıran HR 1580 qətnamə
layihəsinin müəllifləri qismində iş
tirak etmiş ABŞ-ın Corciya ştatının
Nümayəndələr Palatasının üzvləri
Pet Qardner və Demetrius Duqlas
bu məsələ üzrə Azərbaycanın ABŞdakı səfirliyinin etirazına cavab
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olaraq ölkəmizin ABŞ-dakı səfiri
Elin Süleymanova məktub ünvan
layıb. Corciya ştatının qanunverici
ləri bu məktubda ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsi ilə bağlı təqdim edilən in
formasiyaya görə Azərbaycan tərə
finə minnətdarlıq ediblər və bildi
riblər ki, məsələni daha dəqiq nə
zərdən keçirdikdən, eləcə də ABŞ-

Azərbaycan arasında strateji tərəf
daşlıq barədə əlaqələrimizin möh
kəmlənməsindən sonra HR 1580
qətnamə layihəsinə dəstəklərindən
imtina qərarına gəliblər. P.Qardner
və D.Duqlas həmçinin Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəklə
diklərini qeyd ediblər.
Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın

haqq səsi, Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyü, Dağlıq Qarabağın Azər
baycanın tarixi ərazisi olması dün
yanın bir çox dövlətləri tərəfindən
ildən-ilə daha çox tanınır. Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soy
qırımının dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində apardı
ğı geniş təbliğat, xüsusən də  “Xo
calıya ədalət!” kampaniyası sayə
sində Xocalı faciəsini insanlığa qar
şı törədilmiş kütləvi cinayət kimi
tanımağa çağıran Əbu-Dabi Bəyan
naməsi və digər beynəlxalq hüquqi
sənədlər qəbul edilib.
- Azərbaycan cəmiyyəti və döv
lətçiliyində əsaslı dəyişiklik
lər müşahidə olunmaqdadır.
Xüsusən də apelyasiya şurala
rı kimi davamlı tərəqqini hə
dəfə alan çevik hüquqi mexa
nizmlərin yaradılması hansı
mütərəqqi dəyişikliklərə gəti
rib çıxaracaq?
- Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Na
zirliyinin məsul şəxslərinin vəzifə
dən sui-istifadə halları, törətdikləri
qanunsuz əməllərinə görə işdən
azad edilərək həbs olunmaları bir
daha onu göstərdi ki, cənab Prezi
dent hər şeyi görür və bilir. Ölkə
rəhbəri hər bir çıxışında məmurlara
səslənir, onlardan yol verdikləri
nöqsanları aradan qaldırmağı tələb
edir. Dövlətçiliyin və xalqın maraq
larının hər şeydən üstün olduğunu
bildirir. Təbii olaraq cəmiyyət bunu
dəyərləndirir və xalqın dövlət başçı
sına olan sevgisi birə min artır.
Onu da deyim ki, Azərbaycan
Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarix
li fərmanı ilə Azərbaycan Respubli
kasının mərkəzi və yerli icra haki
miyyəti orqanlarında apelyasiya şu
ralarının və Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti yanında Apelyasiya
Şurasının yaradılması da məhz xal
qın maraqlarına xidmət edir.
Belə ki, respublikada ilk dəfə ya
radılan Apelyasiya Şurası ölkə baş

çısının yeni iqtisadi şəraitdə həyata
keçirdiyi inkişaf strategiyasına uy
ğun olaraq sahibkarlığın stimullaş
dırılması, təşviqi, iş adamlarının
hüquqlarının etibarlı müdafiəsi,
sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fizi
ki və hüquqi şəxslərin müraciətlə
rinə baxılması, mərkəzi və yerli ic
ra hakimiyyəti orqanlarının qərar
larından, hərəkət və ya hərəkətsiz
liyindən yuxarı orqana şikayət ve
rilməsi mexanizminin təkmilləşdi
rilməsi məqsədilə yaradılıb.
Şura sahibkarlıq sahəsində fəaliy
yət göstərən fiziki və hüquqi şəxs
lərlə dövlət qurumları, daha dəqiq
desək, sahibkarlarla mərkəzi və yer
li icra hakimiyyəti orqanları arasın
da yaranmış mübahisələrin səlahiy
yətləri çərçivəsində tam, hərtərəfli
və obyektiv araşdırılmasını, qanuni
və ədalətli qərarların qəbul olunma
sını təmin edəcəkdir. Bu isə özəl
sektorda çalışan iş adamlarının hü
quqlarının müdafiəsinə, geniş mə
nada ölkədə sahibkarlığın inkişafına
əlavə təminat deməkdir.
Gördüyümüz kimi, dövlət sa
hibkarlara kömək üçün bütün bü
rokratik əngəlləri aradan qaldırır.
Cənab Prezidentin imzaladığı bu
fərman dünyanı bürümüş mövcud
iqtisadi böhran şəraitində respub

likamızda sahibkarlığın inkişafın
da, yeni müəssisələrin və iş yerləri
nin açılmasında son dərəcə mü
hüm əhəmiyyət kəsb edir.
- Bu yaxınlarda Prezident İl
ham Əliyevin növbəti əfv qə
rarı neçə-neçə ailəni sevindir
di. Əfv verilməmişdən qabaq
da, sonra da müxtəlif müzaki
rələr aparıldı. Bu barədə nə
deyərdiniz?
- Ölkə başçısının imzaladığı əfv
sərəncamları ilə məhbus həyatı ya
şamış insanlara cəmiyyətə yenidən
inteqrasiya etmək imkanı yaradılır.
Ümumilikdə Azərbaycanda 1994cü ildən indiyə kimi 50-dən artıq
əfv imzalanıb. Bu, cəmiyyətdaxili
münasibətlər baxımından çox əhə
miyyətlidir. Cənab Prezident İl
ham Əliyev tərəfindən imzalanan
hər bir əfv sərəncamı böyük huma
nizm nümunəsidir. Çünki ölkə
başçısının imzaladığı hər bir əfv
sərəncamı ilə təkcə əfv edilmiş
məhkumlar deyil, ümumilikdə on
minlərlə insan - məhkumlar və on
ların ailələri, yaxınları, doğmaları
sevinc hissləri yaşayırlar.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis“ jurnalının
baş redaktoru
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“Milli Məclis”
jurnalının “Səfir”
rubrikasının
budəfəki qonağı
Çin Xalq
Respublikasının
ölkəmizdəki
fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri
Xun Tsyuindir.

Xun Tsyuin:

“Parlamentlərarası mübadilə və əməkdaşlıq Çin və
Azərbaycan münasibətlərinin mühüm tərkib hissəsidir”
- Cənab səfir, Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham
Əliyevin keçən ilin sonunda
Çin Xalq Respublikasına döv
lət səfəri baş tutmuş və orada
çoxsaylı sənədlər imzalanmış
dır. Bu səfərin nəticələrini ne
cə qiymətləndirirsiniz?
- 2015-ci ilin dekabr ayında ÇXR
Prezidenti cənab Si Cinpinin dəvə
ti ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Çinə uğurlu rəsmi səfəri baş tut
muşdur. Bu, Çin-Azərbaycan mü
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nasibətləri tarixində rəmzi məna
daşıyan böyük bir hadisədir və iki
ölkə arasındakı münasibətlərin da
ha da inkişafına yeni təkan vermiş
dir. Prezident İlham Əliyevin səfə
ri zamanı “Çin-Azərbaycan dost
luq münasibətlərinin və əməkdaş
lığının daha da inkişaf etdirilməsi
və dərinləşdirilməsi haqqında Bir
gə Bəyanatı” və “Çin Xalq Respub
likası Hökuməti və Azərbaycan
Respublikası Hökuməti arasında
“İpək Yolu İqtisadi Kəməri”nin ya
radılmasının birgə təşviqinə dair

Anlaşma Memorandumu” və o
cümlədən iki ölkə arasında əmək
daşlığa dair 10 sənəd imzalanmış,
siyasi və praqmatik əməkdaşlığın
dərinləşməsi haqqında bir sıra mü

hüm ortaq fikirlərə nail olunmuş
dur. ÇXR və Azərbaycan arasında
strateji dialoqun möhkəmlənməsi
və praqmatik əməkdaşlığın dərin
ləşməsi yeni tarixi imkanların ya

ranması üçün əlverişli bir məqam
dır.
Mən Çin tərəfindən rəsmi şəxs
kimi bu mühüm səfərin tam prose
sinin, eyni zamanda, iki ölkə ara
sında münasibətlərin inkişaf po
tensialının və böyük hərəkətverici
qüvvələrin artıq formalaşmasının
şahidi oldum. Hesab edirəm ki,
qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu
tərəflər arasında qarşılıqlı-faydalı
əməkdaşlıq Çin-Azərbaycan dost
luq münasibətlərini və bir-birinə
olan siyasi inamı daha da genişlən
dirəcəkdir.
- Azərbaycan da qədim İpək
Yolu üzərində yerləşir. Ölkə
mizdən keçən bu ticarət marş
rutunun Çin üçün səmərəsi
barədə nə deyə bilərsiniz?
- 2013-cü ildə Çin Prezidenti cə
nab Si Cinpin tərəfindən irəli sürü
lən “Bir kəmər, bir yol” adlanan
strateji konsepsiya Çin-Azərbay
can münasibətlərinin daha da də
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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 İpək Yolu üzərində
yerləşən ölkələrdən biri olan Azər
baycan ilə “İpək Yolu İqtisadi Kə
məri”nin qurulmasına və qarşılıqlı
təmasların möhkəmlənməsinə bö
yük diqqətlə yanaşır. İnanıram ki,
“Bir kəmər, bir yol” strateji kon
sepsiya çərçivəsində Çin və Azər
baycan arasında qarşılıqlı mənfəət
perspektivləri genişlənəcək və
ümid edirəm ki, İpək Yolunun bər
pası iki ölkə üçün və xalqlarımızın
mənafeyi naminə daha məhsuldar
nəticələr verəcəkdir.
- İnkişaf edən iqtisadi əlaqələ
rimizin potensialı hər iki öl
kəyə nələr vəd edir?
-  Çin və Azərbaycan arasında
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qarşılıqlı siyasi inamı daim inkişaf
etdirməyi və dərinləşdirməyi məq
sədəuyğun hesab edirəm. İlk növ
bədə biz praqmatik əməkdaşlığı
gücləndirməli və bu tərəfdaşlığın
əldə olunmuş uğurları əsasında iq
tisadiyyat, ticarət, investisiya, ener
ji, nəqliyyat kimi sahələrdə qarşı
lıqlı-faydalı əməkdaşlığı genişlən
dirməliyik.
Digər vacib məqamlardan biri
də mədəni və təhsil mübadilələri
dir. Bu, Çin-Azərbaycan əməkdaş
lığının mühüm komponentlərin
dəndir. Xalqların yaxınlığı iki ölkə
arasında aparılan mübadilə işlərin
dən asılıdır. Bundan əlavə tərəflər
regional və beynəlxalq səviyyələr
də qarşılıqlı mənfəəti daha da güc
ləndirməli və bunun üçün əlverişli
şərait yaradılmalıdır.
2015-ci ildə Azərbaycanın Şan
xay Əməkdaşlıq Təşkilatında dia
loq üzrə partnyor kimi iştirakı və

Asiya İnfrastruktur İnkişafı Bankı
nın təsisçi üzvü kimi təsdiqi ÇinAzərbaycan dostluq və əməkdaşlıq
mün as ib ətl ər in in dər inl əşm əs i
üçün yeni zəmin yaratmışdır və
hər iki tərəf bundan istifadə edərək
qarşılıqlı mənfəət doğuran sahələr
də yaxından əməkdaşlıq etməlidir.
- Parlamentlərimiz arasında
əlaqələrin daha da intensiv
ləşdirilməsi üçün, sizcə, hansı
addımlar atılmalıdır?
-  Ölkələrimiz arasında parla
mentlərarası mübadilə və əmək
daşlıq Çin və Azərbaycan münasi
bətlərinin mühüm tərkib hissəsidir
və bu da gələcəkdə ölkələrimiz
arasındakı münasibətlərin daha da
möhkəmlənməsində, dərinləşmə
sində vacib rol oynayır. Bunu nə
zərə alaraq dövlətlərimiz arasında
siyasi inamı dərinləşdirmək və
parl am entl ər ar as ı müb ad il ən i,

müxtəlif səviyyələrdə əlaqələri ge
nişləndirmək mühüm xarakter da
şıyır. Eyni zamanda, iki ölkə ara
sında parlamentlərarası dostluq
münasibətlərinin gələcək inkişafı
üçün, əməkdaşlıq mexanizminin
tədricən qurulması üçün birgə səy
lər göstərməliyik.
- Siz artıq 4 ildir ki, Çin Xalq
Respublikasının Azərbaycan
Respublikasındakı səfirisiniz.
Bu dövrdə ölkəmizin hansı
xüsusiyyətləri sizə dərin təsir
bağışlamışdır?
- Mən Çin Xalq Respublikasının
yeddinci fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri kimi 2012-ci ilin yanvar ayın
da Azərbaycan Respublikasına gəl
mişəm. Burada çalışdığım müddət
ərzində ölkə Prezidenti İlham Əli
yevin rəhbərliyi altında Azərbay
canın dövlət müstəqilliyinin möh
kəmləndirilməsinin, ictimai-siyasi
sabitlik, iqtisadi inkişaf və mədə
niyyət sahəsində böyük nailiyyət
lərə nail olunmasının, eyni zaman

 a, Bakıda və Azərbaycanın digər
d
şəhərlərində də inkişaf sayəsində
əldə edilən dəyişikliklərin şahidi
yəm. Qeyd edim ki, Azərbaycan
xalqının qonaqpərvərliyini və Çin
xalqına olan dost münasibətini də
rindən hiss etmək mənə də nəsib
olmuşdur.
Avrasiya qitəsinin mərkəzində
yerləşən Azərbaycan Xəzər dənizi
nin sahilindəki parlaq mirvaridir.
Dumanlı, çiskinli Xəzər, əzəmətli
Qafqaz dağları və Azərbaycanın
qədim tarixi, zəngin mədəni irsi
dünyada məşhurdur. Şərq və Qərb
sivilizasiyalarının kəsişdiyi bir mə
kanda fərqli mədəniyyətlər, müx
təlif millətlər və dinlər birgə ahəng
darlıq və tolerantlıq mühitində in
kişaf edərək qovuşmuşlar. Bütün
bunlar Heydər Əliyev və İlham
Əliyevin diqqəti, qayğısı sayəsində
Azərbaycan xalqının ürəyində də
rin yer tapmış, sosial-iqtisadi və
ölkənin müasirləşdirilməsi üçün
inkişaf konsepsiyasına çevrilmiş
dir.

Neft və qaz ehtiyatlarına, geost
rateji mövqeyə sahib olan Azər
baycan beynəlxalq enerji və nəqliy
yat qovşağı kimi öz yerini tutmuş
dur. O, dünya ölkələri arasında ilk
neft və qaz hasil edən ölkə kimi
dünyada neft sənayesinin beşiyi
olmaq şərəfinə layiq görülmüşdür.
Bakı ətrafında və Xəzər dənizində
ucalan neft platformaları zəhmət
keş və igid Azərbaycan xalqının
keçmişinin, bu gününün və gələcə
yinin parlaq nümunəsidir.
Azərbaycan zəngin neft-qaz eh
tiyatları və mühüm coğrafi üstün
lüyü ilə Cənubi Qafqaz və MDB
ölkələri arasında inkişaf tempinə
görə öndə gedən ölkələr sırasında
da öz layiqli yerini tutmuşdur.
Bir sözlə, Azərbaycanın gözəl
təbiəti, dilbər guşələri mənə dərin
təəssürat bağışlamışdır. İnanıram
ki, Prezident cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Azərbaycanın
gələcək inkişafı daha böyük uğur
lara imza atacaqdır.
Nəzrin Əliyeva
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MİXAİL
ZABELİN

70
Hörmətli Mixail Yuryeviç!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai-siyasi xadimi anadan olmağını
zın 70 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz əmək fəaliyyətinə sadə zəhmət adamı kimi başlamış, təhsilə böyük maraq gös
tərərək Azərbaycan Politexnik İnstitutunu mühəndis-hidrotexnik, Bakı Ali Partiya
Məktəbini isə siyasətçi ixtisası üzrə bitirmisiniz. Bir müddət mühəndis kimi çalış
dıqdan sonra komsomol və partiya orqanlarında məsul vəzifələrə irəli çəkilmiş, özü
nüzü bacarıqlı təşkilatçı və nümunəvi işçi kimi göstərmisiniz. Siz 1979-1982-ci il
lərdə o zaman Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində çalışan
görkəmli tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin referenti olmusunuz. Zəhmətkeşliyinizlə
qazandığınız etimad sayəsində 1989-cu ildə rayon sovetinin, 1991-ci ildə Azərbay
can Respublikasının Ali Sovetinin, sonra isə I çağırışdan V çağırışadək Milli Məcli
sin deputatı seçilmisiniz.
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Ölkə ictimaiyyəti Sizi həm də fəal siyasi xadim, 1993-cü ildə Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevi ölkə rəhbərliyinə yenidən dəvət edən məşhur “91-lər”dən biri kimi
tanıyır. 1992-ci ildə Siz Yeni Azərbaycan Partiyasının yarandığı ilk dövrdə Təşkilat
Komitəsinin, sonra isə İdarə Heyətinin üzvü seçilmisiniz.  
Bu gün Siz V çağırış Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya və
Mədəniyyət komitələrinin üzvü kimi ölkəmizin qanunvericilik bazasının təkmilləş
dirilməsində fəal iştirak edirsiniz.
Ötən illərdə Sizin Azərbaycan-Rusiya dostluğunun möhkəmlənməsinə verdiyiniz
töhfələr təqdirəlayiqdir. 1992-ci ildə yaratdığınız Azərbaycan-Rusiya cəmiyyəti,
1993-cü ildə yaratdığınız “Azərbaycanın Rus İcması” qeyri-hökumət təşkilatı bu sa
hədə böyük işlər görmüşdür.
Bu gün Azərbaycan-Uruqvay parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri, Rusiya,
İrlandiya, Litva, Polşa və Mavritaniya parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi qrupları
nın üzvü kimi parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafında yaxından iştirak edirsi
niz.
Sizin xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, 2006-cı ildə Prezident İlham
Əliyevin fərmanı ilə “Şöhrət” ordeni ilə  təltif edilmisiniz.
Hörmətli Mixail Yuryeviç!
Sizi bir daha 70  illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edir, yaşınızın bu
müdrik çağında Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı və işlərinizdə yeni-yeni uğur
lar arzulayıram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 19 mart 2016-cı il

mart-aprel 2016

55

YUBİLEY

TAHİR
KƏRİMLİ

60
Hörmətli Tahir müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış siyasətçini anadan olmağınızın 60 illiyi
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
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 rayon Xalq hakimi
seçilərək beş il bu vəzifədə çalışmışsınız.
XX əsrin 90-cı illərində xalq hərəkatına qoşulmuş, etimad qazanaraq İsmayıllı
Rayon Xalq Deputatları Sovetinin, həmçinin 1990-cı il seçkilərində Azərbaycan Ali
Sovetinin deputatı mandatlarına layiq görülmüşsünüz. Müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkəmizin Ali Məhkəməsinin sədri vəzifəsində çalışmışsınız.
1993-1998-ci illərdə Bakı və Kəndlər Birliyində Hüquq şöbəsinin müdiri kimi
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fəaliyyət göstərmişsiniz. 1998-ci ildə yaratdığınız Vəhdət Partiyasına indiyədək
sədrlik edir, ölkənin ictimai-siyasi həyatında və demokratik hüquqi dövlət quruculuğunda fəal iştirak edirsiniz.
Hazırda V çağırış Milli Məclisin deputatı kimi iki komitənin - İnsan hüquqları
komitəsinin və Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü olaraq qanun
yaradıcılığı prosesinə öz töhfənizi verirsiniz.   
Hörmətli Tahir müəllim!
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, ömrünüzün bu
müdrik çağında Sizə uzun ömür, cansağlığı və uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 5 mart  2016-cı il
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İLQAR
FƏRZƏLİYEV

60
Hörmətli İlqar müəllim!
Sizi anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uzun
ömür, möhkəm cansağlığı, mühüm dövlət qulluğu vəzifənizdə  yeni-yeni uğurlar arzu
layıram.
İnsan öz həyatının həm mərkəzi, həm də məqsədidir. Öz şəxsiyyətini inkişaf etdirmək,
daxili potensialını gerçəkləşdirmək hər kəsin ali məqsədidir. Həyatda insanın ən böyük
uğuru özünü tam ifadə etməsi, mənəvi gözəlliyini üzə çıxarmasıdır.
Sizin zəngin və mənalı həyat yolunuz seçdiyiniz amallara, kamil şəxsiyyət idealına
sadiqliyin parlaq nümunəsidir. Hansı sahədə çalışmağınızdan asılı olmayaraq, Siz hə
mişə işinizə vicdanla yanaşmağınız, dürüstlüyünüz, paklığınız və digər yüksək keyfiy
yətləriniz sayəsində başqalarına örnək olmusunuz. Siz öz həyatınız və fəaliyyətinizlə
daim bu həqiqəti təsdiq etmisiniz və indi də təsdiq edirsiniz ki, insanın ömür yollarında
göstərdiyi səylərin ən böyük bəhrəsi onun öz şəxsiyyətidir.
Hörmətli İlqar müəllim, 60 yaş ömrün nura qərq olan çağı, müdriklik zirvələrindən
biridir. Həyatın elə bir məqamıdır ki, bu  yaşda insan keçdiyi yola nəzər salır, əldə etdi
yi uğurlara qiymət verir, eyni zamanda, gələcək planlarını götür-qoy edir, Vətəninin
qüdrətinin artması üçün daha hansı işləri görə biləcəyini müəyyənləşdirir. Bu baxım
dan Sizin fəxr edə biləcəyiniz nailiyyətlər də, bundan sonra həyata keçirməli olduğunuz
işlər də çoxdur.
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Siz 33 ildir ki, öz taleyinizi Azərbaycan parlamenti ilə bağlamısınız. Burada İşlər
İdarəsinin Məxfi-protokol şöbəsinin referenti vəzifəsindən Milli Məclis Aparatının
Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsinədək şərəfli bir yol keçmi
siniz. Biliyiniz, təcrübəniz, yüksək peşəkarlığınız və təşkilatçılıq qabiliyyətiniz sayəsin
də öhdənizə düşən vəzifələri, tapşırılan işləri həmişə layiqincə yerinə yetirmisiniz. Ali
cənablığınız, səmimiyyətiniz, təvazökarlığınız Sizi hamının - iş yoldaşlarınızın, dostla
rınızın və yaxınlarınızın sevimlisinə çevirmişdir. Səriştəli rəhbərliyiniz altında Dövlət
qulluğu və kadr məsələləri şöbəsi parlamentin və onun aparatının ahəngdar və səmərə
li fəaliyyətinin təmin edilməsində mühüm rol oynayan qurum halına gəlmişdir.  
Dövlət qulluqçusuna qiymət verilməsi üçün əsas götürülən ən vacib meyarlardan bi
ri onun peşəkarlıq səviyyəsi, digəri isə mənəvi keyfiyyətləridir. Bu iki məziyyəti öz mən
liyində birləşdirən şəxs çalışdığı kollektivdə həm bacarıqlı əməkdaş kimi, həm də zəngin
daxili aləmi və mədəniyyəti olan insan kimi böyük nüfuz qazanır. Məmnunluq hissi ilə
qeyd etmək istəyirəm ki, Siz bu sadalanan dəyərləri öz simanızda uğurla  təcəssüm et
dirirsiniz.
Sizin xidmətləriniz dövlətimizin rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Siz “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı və 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə gö
rə” ordeni ilə təltif edilmiş, ikinci dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsinə layiq görül
müsünüz.
Siz həm də gözəl ailə başçısı, mehriban həyat yoldaşı, qayğıkeş atasınız. Övladlarını
zı Vətənimizə layiq insanlar kimi yetişdirmək üçün əlinizdən gələni əsirgəməmisiniz.
Azərbaycanın inkişafının indiki dövründə parlamentin üzərinə məsul vəzifələr dü
şür. Qarşıda duran işlərin vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirilməsi Milli Məclis Apa
ratının və onun Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin səmərəli fəaliyyətindən çox
asılıdır. Mən əminəm ki, Siz və Sizin rəhbərlik etdiyiniz şöbə indiyə qədər olduğu kimi,
bundan sonra da tapşırılan işlərin hamısını yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirmək üçün
bütün bilik və bacarığınızı sərf edəcəksiniz.
Hörmətli İlqar müəllim!
Sizi şanlı yubileyiniz münasibətilə bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə xoş
bəxtlik və səadət diləyirəm. Qoy həmişə üzünüz gülsün!  
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 19 yanvar 2016-cı il
mart-aprel 2016
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Hörmətli Hikmət müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, çağdaş Azərbaycan jurnalistikasının tanınmış nü
mayəndəsini anadan olmağınızın 50 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz qədim-qayım elimizdən - Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunun Göllü kən
dindən pərvazlanaraq Bakıya gəlmiş, Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutuna da
xil olmusunuz. 1997-ci ildə bu ali təhsil ocağını fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, Yeni
Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatında təlimatçı və baş təlimatçı kimi fəaliyyət
göstərmisiniz. Sonralar 10 ilə yaxın bir müddətdə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Ko
mitəsində Mətbuat Xidməti və Analitik İnformasiya Mərkəzinə rəhbərlik etmisiniz.
Zəhmətsevərliyiniz, tükənməz enerji və istedadınız kollektivdə Sizə hər kəsin rəğbətini
qazandırıb.
Siz müasirləriniz arasında özünəməxsus yaradıcılıq üslubu ilə seçilən istedadlı pub
lisist kimi də tanınırsınız. Erməni riyakarlığının və qəddarlığının iç üzünü açan “Sarı
gəlin” əsəriniz öz mövzu aktuallığı və geniş maraq dairəsinə görə böyük oxucu audito
riyasının marağına səbəb olmuşdur. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan
“Heydər Əliyev irsinin politoloji aspektləri” adlı qiymətli əsəriniz Azərbaycanda bu
sahədə ilk dərslik sayılır.
Siz həm də ölkədə vicdanlı, məsuliyyətli, ədalətli bir elm adamı kimi tanınırsınız. Dis
sertasiya müdafiə edərək siyasi elmlər namizədi, siyasi elmlər doktoru elmi dərəcələrinə
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layiq görülmüsünüz. İndiyədək çapdan çıxan 70-ə yaxın elmi əsər, 3 monoqrafiya, 3
dərslik, 4 tədris proqramı, 1000-ə yaxın məqaləniz elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya və sosiologiya kafedrası
nın baş müəllimi kimi tələbələrə biliklərinizi öyrədirsiniz. Azərbaycan İdarəçilik Akade
miyasının Dissertasiya Şurasının üzvü, şuranın nəzdində yaradılmış Elmi Seminarın
sədrisiniz. Rəhbərliyiniz altında 20-yə yaxın elm adamı yetişdirilib. Siz ölkəmizin hü
dudlarından kənarda keçirilən çoxsaylı beynəlxalq konqres, simpozium və konfranslar
da Azərbaycanı layiqincə təmsil etmisiniz.
15 ilə yaxındır ki, Siz Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin şərəfli adı ilə bağlı olan Yeni
Azərbaycan Partiyasının mətbu orqanı - “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru
kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Respublika ictimaiyyəti Sizi Azərbaycan jurnalistikasının
müasir tələblərə uyğun inkişafında yaxından iştirak edən, onun daha da zənginləşməsi,
gənc jurnalistlərin peşəkarlığının artmasında əlindən gələni edən bir qələm adamı kimi
tanıyır. İşinizə daim vicdanla və böyük məsuliyyət hissi ilə yanaşmağınız, yüksək mə
nəvi keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, “Əməkdar jurnalist” fəxri adına
layiq görülmüş, müxtəlif ədəbi mükafat və fəxri fərmanlarla təltif edilmisiniz.
Heç də təsadüfi deyildir ki, bu kimi keyfiyyətləriniz sayəsində Siz seçicilərin böyük
dəstəyini qazanaraq V çağırış müstəqil Azərbaycan parlamentinə deputat seçilmisiniz.
Bu gün Milli Məclisin İnsan hüquqları, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə müba
rizə komitələrinin üzvü kimi ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsində təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirsiniz. Seçicilərinizlə mütəmadi ola
raq görüşür, onların qayğı və problemlərinin həllində səylərinizi əsirgəmirsiniz. Siz,
eyni zamanda, Azərbaycan parlamentində Bosniya-Herseqovina, Böyük Britaniya, Çin,
Gürcüstan, İndoneziya, İspaniya, Koreya, Malta, Türkiyə ilə parlamentlərarası işçi
qruplarının üzvüsünüz.
Hörmətli Hikmət müəllim!
Sizi yarım əsrlik yubileyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə yaşınızın
bu kamillik çağında uzun ömür, cansağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyi
rəm.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 17 aprel  2016-cı il
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Aqrar bölmənin hüquqi
bazası təkmilləşdirilir

Eldar Quliyev
Milli Məclisin Aqrar siyasət
komitəsinin sədr müavini

Azərbaycan Respublikası müstə
qillik əldə etdikdən sonra ölkə rəh
bərliyi iqtisadiyyatın hansı modellə,
yəni planlı iqtisadiyyat, yoxsa bazar
iqtisadiyyatı ilə inkişaf etməsi prob
lemi ilə üzləşdi. 1993-cü ildə Heydər
Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəl
diyi ilk gündən bazar iqtisadiyyatı
na keçidin vacibliyini önə çəkdi. Ulu
öndərin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə
hazırlanaraq 1995-ci ildə qəbul edil
miş Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin
ikinci hissəsində qeyd edilmişdir ki,
Azərbaycan dövləti bazar münasi
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bətləri əsasında sosial yönümlü iqti
sadiyyatın inkişafına şərait yaradır,
azad sahibkarlığa təminat verir, iqti
sadi münasibətlərdə inhisarçılığa və
haqsız rəqabətə yol vermir.
Konstitusiyanın tələblərinə uy
ğun olaraq iqtisadiyyatın digər sa
hələrində olduğu kimi ölkə iqtisa
diyyatının mühüm sahəsi olan və
əhalini ərzaqla, emal sənayesini
xammalla təmin edən aqrar bölmə
də də islahatlar aparmaq üçün 1996cı ildən başlayaraq hüquqi bazanın
yaradılması istiqamətində mühüm
işlər görüldü. Bu məqsədlə “Aqrar
islahatın əsasları haqqında”, “Sov
xoz və kolxozların islahatı haqqın
da”, “Torpaq islahatı haqqında” və
bir sıra digər qanunlar və normativ
hüquqi aktlar qəbul edildi. Ümum
milli lider Heydər Əliyevin bilavasi
tə nəzarəti ilə qısa müddət ərzində
həyata keçirilən aqrar islahatlar nə
ticəsində 867 minə yaxın ailə (3 mil
yon 500 min nəfər adam) torpaq
payı aldı. 2015-ci il yanvarın 1-nə
olan statistikaya görə, ölkəmizdə
hüquqi şəxs kimi 1334 kənd təsərrü
fatı müəssisəsi (o cümlədən 64 isteh
sal kooperativi) və 535 xidmət təşki
latı, 1624 fərdi sahibkar fəaliyyət
göstərir. Bundan əlavə fiziki şəxs ki
mi 1 milyon 200 minə yaxın ailə
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı
ilə məşğul olur.
Azərbaycan dövləti aqrar islahat

ların aparılması ilə yanaşı kənd tə
sərrüfatı məhsulu istehsalçılarına
ilk vaxtlardan yüksək diqqət və qay
ğı göstərərək onların səmərəli fəaliy
yəti üçün mühüm tədbirlər həyata
keçirmişdir. Belə ki, onlar müvafiq
qanuna uyğun olaraq 2001-ci ildən
başlayaraq torpaq vergisi istisna ol
maqla bütün digər vergilərdən azad
edilmişdir. Bunun nəticəsində döv
lət büdcəsinə ödənilməli olan 2 mil
yard manatdan artıq vəsait sahib
karların sərəncamında qalıb.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyevin imza
ladığı sərəncamlara əsasən 20072015-ci illərdə yalnız yanacaq və
motor yağlarına, buğda və çəltik
əkinlərinə, mineral gübrələrə, rep
roduksiyalı toxumlara və tinglərə
görə fermerlərə dövlət büdcəsindən
1 milyarddan çox subsidiya veril
mişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 2004-cü ildə imzaladığı sə
rəncama uyğun yaradılmış “Aqroli
zinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
2005-2015-ci illər ərzində 700 mil
yon manatdan artıq büdcə vəsaiti
ayrılmışdır. Bu vəsait hesabına müx
təlif növ kənd təsərrüfatı texnikası,
texnoloji avadanlıqlar, mineral güb
rələr, damazlıq heyvanlar alınaraq
hüquqi və fiziki şəxslərə güzəştli
şərtlərlə lizinqə verilmiş və ya lizinq
yolu ilə satılmışdır. Bu illər ərzində

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tə
rəfindən sahibkarlara verilmiş 1,2
milyard manat güzəştli kreditlərin
936 milyon manatı və ya 78%-i re
gionların payına düşmüşdür ki, bu
da kənd təsərrüfatının inkişafına şə
rait yaratmışdır.
Son illərdə dövlətin güzəştli kre
ditləri hesabına 43 müasir quşçuluq
və 25 heyvandarlıq kompleksinin,
39 intensiv bağçılıq təsərrüfatının,
53 logistika mərkəzinin, 22 taxıl an
barının, 16 meyvə-tərəvəz emalı, 9
süd emalı, 8 ət emalı müəssisələri
nin, 28 çörək zavodunun, 46 istixana
kompleksinin, 6 yem zavodunun
yaradılması təmin edilmişdir.
Kənd təsərrüfatı məhsulu isteh
salçılarının dövlət tərəfindən dəs
təklənməsi hazırda da davam edir.
2015-ci ildə aqrar sahədə 5100 sahib
karlıq subyektinə 213 milyon manat
güzəştli kreditin verilməsi, buğda
nın idxalı və satışı, buğda ununun
və çörəyin istehsalı və satışının 2016cı il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə
əlavə dəyər vergisindən azad edil
məsi bunu bir daha təsdiqləyir.
Kənd təsərrüfatının dövlət tən

“Kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilməlidir.
Çünki əhalimizin, demək olar ki, yarısı
aqrar sektorda çalışır. Bu sahə də
prioritetlər sırasındadır...”

Prezident İlham Əliyev

zimləməsi vergi güzəştlərinin tətbi
qi, kreditlər, subsidiyalar verilməsi
və digər maddi dəstəyin həyata ke
çirilməsi ilə məhdudlaşmamışdır.
Bu sahənin özünəməxsus xüsusiy
yətləri nəzərə alınaraq onun inkişa
fını yeni iqtisadi və siyasi münasi
bətlər şəraitində təmin edən hüquqi
bazanın yaradılması və daim tək
milləşdirilməsi istiqamətində də
xeyli işlər görülmüşdür. Keçən dövr
ərzində Torpaq və Su məcəllələri,
“Torpaq icarəsi haqqında”, “Torpaq
bazarı haqqında”, “Yeyinti məhsul
ları haqqında”, “Toxumçuluq haq
qında”, ”Taxıl haqqında”, “Üzüm
çülük və şərabçılıq haqqında”, “Arı

çılıq haqqında” və digər məsələləri
tənzimləyən onlarla qanunlar qəbul
edilmişdir.
Müstəqillik illərində ölkəmizdə
həyata keçirilən tədbirlər nəticəsin
də formalaşan yeni iqtisadi və icti
mai-siyasi münasibətlər digər sahə
lərdə olduğu kimi aqrar sahədə də
azad sahibkarlığın inkişafına təkan
verməklə yanaşı, bir çox məsələlərin
həllində məsuliyyəti sahibkarların
üzərinə qoymuşdur. Belə ki, “Sahib
karlıq fəaliyyəti haqqında” Qanuna
əsasən onlar öz məhsulları üçün
qiymətlər müəyyən etməklə yanaşı,
istehsal etdikləri məhsulun istehlak
çılarını da özlərinin seçmək hüququ
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vardır. Bununla əlaqədar hazırda
kənd təsərrüfatı istehsalçılarını ən
çox narahat edən məsələ istehsal
olunan məhsulların satışının səmə
rəli təşkilidir. Bu problemin həllində
kənd təsərrüfatı bazarlarının təşkili
və emal sənayesinin inkişaf etdiril
məsinin böyük əhəmiyyəti var.
Dövlət bu məsələlərə xüsusi diqqət
yetirir. Bununla əlaqədar Azərbay
can Respublikasının Prezidenti 16
yanvar 2014-cü il tarixində “Kənd
təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ba
zarının fəaliyyətinin təkmilləşdiril
məsi sahəsində əlavə tədbirlər haq
qında” Sərəncam imzalamışdır. Hə

Qanuna dəyişiklik edilərək dövlət
müəssisə və təşkilatları (idarələri)
və nizamnamə fondunda dövlətin
payı 30% və daha çox olan müəssisə
və təşkilatlar tərəfindən ərzaq məh
sullarının tenderlə yox, mərkəzləş
dirilmiş qaydada satın alınması nə
zərdə tutulur ki, bu da fermerləri
mizin istehsal etdikləri məhsulların
bir hissəsinin dövlət tədarükünə
cəlb olunması deməkdir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının
əsas satış kanallarından biri də bu
məhsulların emalının həyata keçiril
məsidir. Son zamanlar respublika
mızda emal sənayesinin inkişaf et

rə almaq lazımdır ki, ölkəmizdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının is
tehsalını ən azı iki dəfə artırmaq
üçün imkanlar vardır. Eyni zaman
da, respublikamızın meşə və kolluq
sahələrində təbii yolla yetişən kənd
təsərrüfatı məhsullarının toplanıb
emal edilməsi ölkə əhalisinin ərzaq
məhsullarına olan tələbatının ödə
nilməsinə və yeni iş yerlərinin açıl
masına da böyük töhfə verərdi.
Digər tərəfdən ölkəmizdə isteh
sal olunan bəzi ənənəvi kənd təsər
rüfatı məhsulları, o cümlədən pam
bıq, tütün, çay, barama, şəkər çu
ğunduru və s. məhsulların emalı

min sərəncama əsasən müvafiq
dövlət qurumlarına şəhərlərdə və
rayon mərkəzlərində kənd təsərrü
fatı məhsullarının satış yarmarkala
rının təşkili, Bakı şəhərinin rayonla
rında və iri şəhərlərdə daimi fəaliy
yət göstərən ixtisaslaşdırılmış “Fer
mer mağazaları” və “Yaşıl market
lər” şəbəkəsinin yaradılması barədə
göstərişlər verilmişdir.
Bu il martın 4-də Milli Məclisdə
“Dövlət satınalmaları haqqında”

dirilməsi üçün xeyli işlər görülmüş,
bir çox rayonlarda müasir texnolo
giyalar əsasında meyvə-tərəvəz,
süd, ət emalı müəssisələri yaradıl
mışdır. Hazırda bu müəssisələrdə
istehsal olunan ərzaq məhsulları da
xili və xarici bazarlarda satışa çıxarı
lır. Bununla belə hesab edirik ki,
emal müəssisələrinin sayını və əha
tə dairəsini genişləndirməyə ehtiyac
vardır və bu işlər bundan sonra da
davam etdirilməlidir. Onu da nəzə

üçün respublikamızda yeni müəssi
sələr inşa edilmiş və mövcud müəs
sisələr modernləşdirilmişdir. Buna
baxmayaraq, bu xammalların son
istehlak məhsuluna kimi emal olun
ması üçün respublikamızda yeni
emal müəssisələrinin yaradılmasına
ehtiyac vardır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
emal prosesinin son istehlak malı
nın istehsalına kimi aparılması ölkə
də ümumi daxili məhsulun artımı
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na, yeni daimi iş yerlərinin açılması
na, insanların maddi rifah halının
yaxşılaşmasına çox böyük təsir gös
tərir. Apardığımız sadə hesablama
nəticəsində bu qənaətə gəlmək olur
ki, xam pambığın sap istehsalına ki
mi emal edilməsi lif emalına nisbə
tən 30% əlavə dəyər yaradır.
Ona görə də hesab edirik ki, hər
rayonda kənd təsərrüfatının ixtisas
laşmasından, məhsulun istehlak xa
rakterindən və istehsal potensialın
dan asılı olaraq tələbata uyğun emal
müəssisələri yaradılsın. Bunun üçün
yaxşı olar ki, bu məsələ ilə bağlı xü
susi dövlət proqramı qəbul edilsin.
Çünki emal sənayesini inkişaf etdir
mədən ölkədə dayanaqlı və davamlı
iqtisadi inkişafa nail olmaq müm
kün deyildir. Bunu inkişaf etmiş və
inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələ
rin, xüsusilə Çin və Türkiyənin tim
salında da görmək mümkündür.
Hazırda kənd təsərrüfatının inki
şafında innovasiyalı texnologiyala
rın tətbiqi və innovativ məhsulların
istehsalı önəmli yer tutur. İnnovativ
məhsulların istehsalı onların bazarı
nı genişləndirməklə bərabər həmin
məhsullara tələbatı da artırır. Belə
innovativ məhsullardan biri ekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları
dır və dünyada onlara tələbat dur
madan artır. Əgər 1999-cu ildə eko
loji təmiz məhsul istehsalı sahəsi 11
milyon hektar, bu məhsulların pəra
kəndə satış həcmi 15,2 milyard dol
lar təşkil edirdisə, 2013-cü ildə mü
vafiq olaraq 43,1 milyon hektar və
72 milyard dollar təşkil etmişdir.
Bunu nəzərə alaraq respublikamız
da 2008-ci ildə ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatı məhsul istehsalının hü
quqi bazasını təşkil edən “Ekoloji
təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanu
nu qəbul edilmişdir. Qanunun tətbi
qi nəticəsində ölkəmizdə bu məh
sulların istehsalını təşkil etmək üçün
böyük imkanlar vardır. Bu imkan
lardan istifadə etməklə rəqabət qa
biliyyətli məhsul istehsal edib xarici

bazarlara çıxmaq mümkündür. Bu
barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev müvafiq or
qanlara göstəriş vermişdir. Hesab
edirik ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ
yə dövlət dəstəyinin həyata keçiril
məsi nəticəsində fermerlərimiz be
cərdikləri yüksək keyfiyyətli və eko
loji təmiz məhsullarla xarici bazarla
ra çıxacaq və ölkəmizə valyuta gəti
rəcəklər.
Respublikamıza valyuta gətirən
kənd təsərrüfatı məhsulları sırasın
da pambıqçılıq xüsusi yer tutur.
Cənab Prezident öz çıxışında kənd
təsərrüfatından danışarkən pambıq
çılıq barədə demişdir: “Hesab edi
rəm ki, biz pambıqçılıqla daha ciddi
məşğul olmalıyıq. Çünki bu, həm
insanları işə cəlb edir, - pambıq tar
lalarında çox insan işləyəcək, maaş
alacaq, - eyni zamanda, bu, valyuta
gətirən məhsuldur. Biz həm xam
pambıq satmalıyıq, həm də ki, onu
ipliyə, daha sonra tekstilə çevirib ix
rac etməliyik. Bu, mütləq olmalı
dır”.
Qeyd etmək lazımdır ki, pambıq
çılığın ölkəmizdə böyük sosial və

iqtisadi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq
2010-cu ildə “Pambıqçılıq haqqın
da” Qanun qəbul edilmişdir. Bu
qanunun 5-ci maddəsində pambıq
çılığın inkişafına dair dövlət proqra
mının qəbul olunması və pambıqçı
lığın klaster əsasında inkişaf etdiril
məsi nəzərdə tutulur. Hesab edirik
ki, dövlət proqramının tezliklə qə
bul edilməsi bu sahənin inkişafına
öz müsbət təsirini göstərər.
İkinci bir məsələ isə bu sahənin
klaster əsasında təşkilidir. Yəni ilk
növbədə istehsal olunan xam pam
bıq mövcud pambıq emalı müəssi
sələrində lif istehsalı üçün emal
edildikdən sonra cənab İlham Əli
yevin qeyd etdiyi kimi, ipə və hazır
məhsula kimi emal olunmalıdır. Bu
nun üçün o qədər də böyük maliy
yəyə ehtiyac yoxdur və belə müəssi
sələr hazırda respublikamızda yara
dılıb. Onların sayını bir qədər də
artırmaq və müasir texnoloji ava
danlıqla təmin etməklə bu işin öh
dəsindən gələ bilərik.
Onu da qeyd edim ki, 2015-ci ildə
xarici ölkələrə 4637 ton pambıq lifi
və 8431 ton pambıq parça ipliyi satı
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ş ından respublikamıza 19,4 milyon
dollardan çox maliyyə vəsaiti daxil
olmuşdur. İxrac edilən 1 kiloqram
pambıq lifinin 1,08 dollara, pambıq
parça ipliyinin isə 1,70 dollara satıl
ması onu göstərir ki, xam pambığın
daha çox emal prosesindən keçiril
məsinin həm yeni iş yerlərinin ya
ranmasında, həm də ölkəmizə daha

t urun yaradılması ilə inkişaf etdiril
məsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu, onu
göstərir ki, pambıqçılığın sürətli in
kişafı üçün ölkəmizdə siyasi iradə
və müvafiq hüquqi baza mövcud
dur və yaxın vaxtlarda biz bu sahə
də keçmiş ənənəni bərpa edərək
yüksək nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Cənab Prezidentin dediyi kimi,

viqi sənədini alan fərdi sahibkarlar
və hüquqi şəxslər 7 il müddətinə hə
min sənədi aldığı andan əldə etdiyi
gəlirin (mənfəətin) 50%-ni, müvafiq
əmlakına görə əmlak və torpaq ver
gisini, idxal etdikləri texnika, texno
loji avadanlıq və qurğulara görə
əlavə dəyər vergisini və gömrük rü
sumunu ödəməkdən azaddırlar. Bu

çox valyuta gəlməsində böyük əhə
miyyəti vardır. Bu, həm də pambıq
çılığın daha çox əlavə dəyər yaradan
bir sahə olduğunu və ümumi daxili
məhsulun artımına təkan verdiyini
göstərir.
Çin Xalq Respublikası dünyada
ən çox pambıq istehsal edən və xam
pambıq idxal edən ölkədir. Burada
istehsal və idxal olunan pambıq son
məhsula -  paltar istehsalına kimi
emal olunur və xarici ölkələrə hazır
məhsul ixrac edilir. “Pambıqçılıq
haqqında” Qanunda da ölkəmizdə
pambıqçılığın klaster əsasında, yəni
pambıqçılıq regionlarında pambıq
dan hazır istehlak malının istehsalı
üçün tələb olunan bütün infrastruk

tütünçülüyü və çayçılığı da inkişaf
etdirməliyik. Bunun üçün ölkəmiz
də “Tütün və tütün məmulatı haq
qında” və “Çayçılıq haqqında” qa
nunlar qəbul edilmişdir. Qanunların
tələblərinə uyğun işlərin təşkili, şüb
həsiz ki, bu sahələrin inkişafına tə
kan verəcəkdir.
Eyni zamanda, onu da deyim ki,
ölkəmizdə müasir aqrar siyasətin
əsasını təşkil edən aqrobiznesin for
malaşması üçün əlverişli iqtisadi
mühit yaradılır və mövcud hüquqi
baza daim təkmilləşir. Bu il yanva
rın 19-da cənab Prezidentin təşəb
büsü ilə Vergi Məcəlləsinə və “Göm
rük tarifi haqqında” Qanuna edilən
dəyişikliklərə əsasən investisiya təş

dəyişikliklər aqrobiznesin bütün
strukturlarına özəl sektorun investi
siya yatırmasını stimullaşdıracaq,
aqrar sahədə kooperasiya və inteq
rasiyanı sürətləndirəcəkdir.
Hazırda Milli Məclisin Aqrar si
yasət komitəsində “Kənd təsərrüfatı
kooperasiyası haqqında” qanun la
yihəsinin ikinci oxunuşa hazırlan
ması üzrə işlər davam edir. Birgə
məqsədlərə nail olmaq üçün iştirak
çıların səy və resurslarının könüllü
birləşməsi olan kooperasiya şəhərlə
kənd, sənaye ilə kənd təsərrüfatı
arasında əmtəə mübadiləsini həyata
keçirir, istehsal, emal, aqroservis, sa
tış və təchizat problemlərinin effek
tiv həllini təmin edir.
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Əsası XVII-XVIII əsrlərdə qoyul
muş Avropa kooperativ hərəkatı bö
yük inkişaf yolu keçmiş və bir çox
ölkələr hələ XIX əsrin ikinci yarısın
da kooperasiya sisteminin qanunve
ricilik bazasını yaratmağa başlamış
lar. 1895-ci ildə dünyanın müxtəlif
ölkələrinin kooperativ birlikləri Bey
nəlxalq Kooperativ Alyansı adlanan
kooperativlər ittifaqında birləşdilər.
Hazırda bu alyans 210 ölkənin 750
milyondan çox kooperatorlarını
əhatə edir.
Azərbaycan Respublikasında bu
gün 1 milyon 200 mindən artıq fərdi
sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfa
tı vardır və onlar təkbaşına texnika
ala bilmir, kredit, toxum, gübrə və
digər vasitələr əldə etməkdə çətinlik
çəkir, istehsal etdiyi məhsulu heç
bazara da çıxara bilmirlər. Bu da hə
min təsərrüfat subyektlərinin səmə
rəli fəaliyyətini təmin etmir və res
publikamızda kənd təsərrüfatının
intensivləşməsinə, rəqabət qabiliy
yətli məhsul istehsalına imkan ver
mir. Ölkəmizin Ümumdünya Tica
rət Təşkilatına üzv olmaq ərəfəsində
olduğunu nəzərə alsaq, o zaman bu

məsələlər daha aktual bir problemə
çevrilir və həlli üçün səmərəli yol
lardan istifadə edilməsinə ehtiyac
yaranır. Hesab edirik ki, “Kənd tə
sərrüfatı kooperasiyası haqqında”
Qanunun qəbulu aqrar məsələlərə
dair mövcud qanunvericilik bazası
nın daim təkmilləşməsi, dövlətin bu
sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğı
nəticəsində aqrar sahənin qarşısın
da duran əsas vəzifəni - milli təhlü
kəsizliyin tərkib hissəsi olan ərzaq
təhlükəsizliyini yüz faiz yerli isteh
sal hesabına təmin edəcək, ölkəyə
valyuta gətirən əsas iqtisadi sahələr
dən birinə çevriləcəkdir.
Bununla əlaqədar 2016-cı ilin
yanvar ayında Nazirlər Kabinetində
keçirdiyi iclasda İlham Əliyev cə
nabları qeyd etdi ki, “keçən il “Kənd
təsərrüfatı ili”olmuşdur. Ancaq he
sab edin ki, bu il də “Kənd təsərrü
fatı ili”dir. Hər il “Kənd təsərrüfatı
ili” olmalıdır. Ona görə belə olmalı
dır ki, bizim üçün kənd təsərrüfatı o
sahədir ki, qeyri-neft ixracımızı, ər
zaq təhlükəsizliyini, insanları işlə
təmin edəcək”.
Bütün bunlar onu göstərir ki, öl

kəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndiril
məsi və qeyri-neft sektorunun priori
tet sahəsi olan kənd təsərrüfatının
inkişafı dövlətin diqqət və qayğısı ilə
əhatə olunmaqla aqrar bölmənin
hüquqi bazası daim təkmilləşir.
Cənab Prezident 2016-cı il 9 aprel
tarixində Nazirlər Kabinetinin ilin
birinci rübünün yekunlarına və qar
şıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasdakı yekun nitqində kənd təsər
rüfatı istehsalının artımında və öl
kəyə valyuta gətirməkdə pambıqçı
lığın, tütünçülüyün, çayçılığın, ba
ramaçılığın və üzümçülüyün inkişaf
etdirilməsini qarşıya əsas məqsəd
kimi qoymuşdur və bildirmişdir:
“Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi
prioritetdir və ümid edirəm ki, ya
xın zamanlarda biz özümüzü ərzaq
la tam şəkildə təmin edəcəyik”.
Bütün bunlar onu göstərir ki, öl
kəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndi
rilməsi və qeyri-neft sektorunun
prioritet sahəsi olan kənd təsərrü
fatının inkişafı dövlətin diqqət və
qayğısı ilə əhatə olunmaqla aqrar
bölmənin hüquqi bazası daim tək
milləşir.
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İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən
dəyişikliklər və onların əhəmiyyəti
Cari ilin 15 fevral tarixində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti 2015-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan Respubli
kasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş “Azərbaycan
Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzala
mışdır. Bununla Azərbaycan Respublikasının yenilənmiş
İnzibati Xətalar Məcəlləsi 2016-cı il martın 1-dən qüvvəyə
minmişdir. Geniş tətbiq sahəsi olan bu məcəllənin yenilən
məsi zərurəti və özündə hansı əsas dəyişiklikləri ehtiva et
məsi təbii olaraq geniş ictimai maraq doğurur.

Vüsal Hüseynov
Milli Məclisin deputatı

Yeni məcəllə ictimai münasibətlə
rin mövcud inkişaf tələblərini özün
də əks etdirir və əvvəlkindən 5 fəsil
və 150 maddə artıq olmaqla 40 fəsil
və 609 maddədən ibarətdir. Fəsil və
maddə sayında olan bu fərqlər əsa
sən struktur-texniki təkmilləşdirmə
nəticəsində, qismən isə yeni müd
dəaların və fəslin əlavə edilməsi ilə
yaranmışdır. Belə ki, köhnə məcəllə
də dağınıq formada yer alan, lakin
eyni məsələni əhatə edən maddələr
qruplaşdırılmış, ayrıca fəsillərdə
birləşdirilmiş, yenidən sıralanmış
və bu da ümumi sayın artmasına
səbəb olmuşdur.
Əvvəlki məcəllənin qəbul edildi
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yi müddətdən keçən dövr ərzində
həmin maddəyə 280-dən artıq əlavə
və dəyişikliklər olunmuşdur ki, bu
da məcəllənin yenilənməsinə zəmin
yaradan amillərdən biridir.
Əgər əvvəlki məcəllənin struktu
runda ilk olaraq ümumi normalar,
sonra konkret sanksiya müəyyən
edən xüsusi normalar, sonda isə ic
raatla bağlı, yəni prosessual norma
lar yer alırdısa, yeni məcəllə 2 hissə
yə - ümumi və xüsusi hissələrə bö
lünür. Burada əvvəlki məcəllədə ic
ra ilə bağlı hissə və xüsusi hissənin
normalarının istifadəsi üçün hüquqi
əsas yaradan bütün maddələr, yəni
inzibati xətalar haqqında işlərə bax
maq səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslər
və inzibati xətalar haqqında işlər üz
rə icraat və qərarların icrası ilə bağlı

olan normalar ümumi hissəyə bir
ləşdirilmişdir.
Məcəllənin xüsusi hissəsinin
maddələrinin sanksiyaları ümumi
hissədə müəyyən edilən hədlərə uy
ğunlaşdırılmış, bir çox maddələrdə
cərimə məbləği mütləq rəqəmlərlə
ifadə olunmuş, digər maddələrdə
cərimələrin aşağı və yuxarı hədləri
arasında fərq azaldılmış, ictimai təh
lükəlilik dərəcəsi eyni olan inzibati
xətalara görə sanksiyalar uzlaşdırıl
mış, iqtisadi fəaliyyət qaydaları
əleyhinə olan inzibati xətalara görə
sanksiyalar inzibati xəta nəticəsində
vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəli
rin) müvafiq misli ilə müəyyən edil
mişdir.
Məcəlləyə əsasən şəxsin müxtəlif
vaxtlarda öz hərəkətləri (hərəkətsiz

liyi) ilə törətdiyi bir neçə inzibati
xətaya dair işlərə baxılması eyni or
qanın səlahiyyətinə aiddirsə, barə
sində inzibati icraat aparılan şəxsə
tətbiq olunan inzibati tənbehin - yə
ni cərimə, fiziki şəxsə verilmiş xüsu
si hüququn məhdudlaşdırılması, ic
timai işlər, ölkə hüdudlarından kə
nara inzibati qaydada çıxarılma və
inzibati həbsin həddinin məcəllənin
ümumi hissəsində müəyyən edil
miş hədlərdən artıq ola bilməməsi
barədə müddəa əlavə edilmişdir.
Hüquqi şəxsin inzibati məsuliy
yəti ilə bağlı müddəalar təkmilləşdi
rilmiş və onun hansı hallarda törə
dilmiş inzibati xətaya görə məsuliy
yətə cəlb oluna biləcəyi qeyd edil
mişdir. Bundan əlavə hüquqi şəxs
barəsində inzibati tənbehin yalnız
hakim tərəfindən tətbiq edilməsi nə
zərdə tutulmuşdur.
İnzibati xətalarla bağlı işlərə ba
xarkən səlahiyyətli vəzifəli şəxslər
tərəfindən icraatın əsassız olaraq
dayandırılması hallarının qarşısını
almaq üçün bu sahəyə də prokuror
nəzarəti tətbiq edilərək müəyyən
olunmuşdur ki, inzibati xəta haq
qında iş üzrə icraatın dayandırılma

sı haqqında qərarı qəbul edən səla
hiyyətli vəzifəli şəxs 48 saat ərzində
həmin qərarın surətini müvafiq pro
kurora göndərməlidir.
Bundan əlavə məcəlləyə inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı
müddətlərin pozulması ilə bağlı
məsuliyyəti nəzərdə tutan maddə
əlavə olunmuşdur.
Müəyyən edilir ki, inzibati xəta
haqqında iş üzrə qərara şikayət və
ya protest əsasında yenidən baxılar
kən onun ləğv edilməsi və ya dəyiş
dirilməsi üçün əsaslar hansılardır və
həmin şikayət və ya protest üzrə qə
bul edilmiş qərarın qanuni qüvvəyə

minməsinin dəqiq müddəti nə vaxt
dır. Ümumi hissədə həyata keçiril
miş bu təkmilləşdirmə məcəllənin
istifadə və tətbiqini xüsusilə vətən
daşlar üçün həm də daha rahat və
başa düşülən etmişdir.
Məcəlləyə əlavə olunan yeni fəsil
“Səlahiyyəti olan orqanlar tərəfin
dən baxılmış inzibati xətalar haq
qında işlər barədə elektron informa
siya sistemləri və ehtiyatları” ilə
bağlı fəsildir. Bu fəslin məqsədi yol
verilmiş inzibati xətalar və həmin
xətaları törətmiş şəxslər barədə mə
lumatların uçotunu, sistemləşdiril
məsini və saxlanılmasını təmin et
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mək üçün elektron informasiya ehti
yatının yaradılması, onun açıqlığı
nın və mühafizəsinin təmin edilmə
sidir.
Məcəlləyə yol hərəkəti qaydaları
nın pozulması əleyhinə olan inzibati
xətalarla bağlı bir sıra yeni maddə
lər də əlavə edilmişdir. Məcəlləyə
əsasən yol hərəkəti qaydalarının po
zulması əleyhinə olan inzibati xəta
hadisəsi foto və ya  video qeydiyyat
funksiyalarına malik xüsusi texniki
vasitələrin, yəni foto və video kame
raların   köməyi ilə aşkar edildiyi
halda inzibati xəta haqqında elekt
ron protokol inzibati xətanın törə
dildiyi gündən bir ay müddətində
hər bir nəqliyyat vasitəsinin istifadə
çisi üçün internet informasiya resur
sunda yaradılan elektron kabinetdə
yerləşdirilmədiyi təqdirdə şəxs mə
suliyyətdən azad edilir. Burada
“elektron kabinet” dedikdə ASAN
ödəniş sistemi nəzərdə tutulur. Və
təndaşlar bu sistemə www.asanpay.
gov.az internet səhifəsi vasitəsilə çı
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xış əldə edə, yol verilmiş inzibati
xəta ilə bağlı sənədlərlə tanış ola və
elektron qaydada müəyyən edilmiş
cərimələri ödəyə bilərlər.
Məcəllədə həmçinin inzibati xə
ta haqqında elektron protokol və
ya inzibati xəta haqqında iş üzrə
qərar elektron kabinetdə yerləşdi
rilməyənədək onun icra olunması
nın tələb edilməsinin qadağan
olması müəyyən edilmişdir. Bu
halda həmçinin həmin nəqliyyat
vasitəsinin saxlanılması barədə qə
rar qəbul edilməsi, nəqliyyat vasi
təsinin saxlanılaraq duracağa gəti
rilməsi qadağan olunur.
Məcəlləyə əsasən təhlükəsizlik
kəmərini bağlamadan nəqliyyat va
sitəsini idarə etmək, avtonəqliyyat
vasitəsi sahibləri tərəfindən icbari
sığorta müqaviləsinin bağlanmama
sı, motodəbilqə taxmadan, yaxud
motodəbilqəsi olmayan sərnişinləri
motosikletdə daşımaqla bağlı inzi
bati xətalar foto və ya video qeydiy
yat funksiyalarına malik xüsusi tex

niki vasitələrin köməyi ilə aşkar
olunduqda məsuliyyət tədbirləri
tətbiq edilir.
Dayanma və ya durma qaydaları
nı pozmuş şəxsin nəqliyyat vasitəsi
barəsində qanunsuz hərəkətlər edil
məsinə görə də yeni məsuliyyət
müəyyən olunmuşdur. Belə ki, da
yanma və ya durma qaydalarını
pozmuş şəxsin nəqliyyat vasitəsi
mühafizə edilən duracağa aparılar
kən həmin şəxs nəqliyyat vasitəsi
nin yanına yaxınlaşdıqda onun nəq
liyyat vasitəsinin qaytarılmamasına
görə cərimə müəyyən edilmişdir.
Sərnişin və yükdaşıma həyata ke
çirən avtonəqliyyat vasitələrinin
reysqabağı texniki vəziyyətinin yox
lanılmamasına və sürücülərin reys
qabağı tibbi müayinəsinin təşkil
edilməməsinə görə də yeni məsuliy
yət müəyyən edilir. Bu halda vəzifə
li şəxslər 500 manatdan 800 manata
dək məbləğdə, hüquqi şəxslər isə
2000 manatdan 3000 manatadək
məbləğdə cərimə olunurlar.

Nəqliyyat vasitəsinin alkoqoldan,
narkotik vasitələrdən, psixotrop
maddələrdən və ya güclü təsir gös
tərən digər maddələrdən istifadə
olunması nəticəsində sərxoş vəziy
yətdə idarə edilməsinə görə də cə
zalar sərtləşdirilmişdir. Belə ki, yeni
məcəlləyə əsasən, bu halda 400 ma
nat cərimə edilir və ya nəqliyyat va
sitələrini idarə etmə hüqu
qu altı aydan bir ilədək
müddətə məhdudlaşdı
rılır. Əvvəlki məcəllədə
isə bu halda 300 manat
miqdarında cərimə nə
zərdə tutulurdu.
Məcəlləyə əsasən in
zibati xəta haqqında iş
üzrə icraat zamanı vi
deoyazı aparılıbsa, barə
sində inzibati icraat tət
biq edilən şəxsin və zə
rər çəkmiş şəxsin razılığı
olmadan həmin vi
deoyazının kütləvi in
formasiya vasitələrində
yayımlanmasına görə
vəzifəli şəxslər 1000 ma
natdan 1500 manatadək
məbləğdə cərimə olu
nurlar. Həmçinin məcəl
ləyə inzibati xəta hadisə
sinin fotosunun, vi

deoyazısının həmin inzibati xəta
haqqında iş üzrə icraat başa çatana
dək saxlanılmasını nəzərdə tutan
yeni müddəa əlavə edilmişdir.
Məcəllədə tütün məmulatının
istehlakına dair məhdudiyyətlərə
riayət edilməməsinə görə yeni in
zibati məsuliyyət müəyyən olun
muşdur. Belə ki, “Tütün və tütün

məmulatı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə qada
ğan edilmiş yerlərdə siqaret çək
məyə görə 30 manat məbləğində
cərimə müəyyənləşdirilmişdir.
Bunlar tədris, tərbiyə, səhiyyə, sağ
lamlıq və mədəniyyət obyektləri,
habelə idman yarışları və başqa
kütləvi tədbirlərin keçirildiyi zallar
və digər müəyyən edilmiş yerlər
dir.
Məcəllədə jurnalistlərin hüquq
larının pozulması ilə bağlı maddə
də nəzərdə tutulan sanksiyalar da
sərtləşdirilmişdir. Belə ki, qanunla
müəyyən olunmuş müddətdə jur
nalist sorğusuna cavab verməməyə
görə cərimə məbləği 200 manatdan
300 manatadək məbləğdə, həmçi
nin qanunla qorunan informasiya
lar istisna olmaqla, jurnalistə infor
masiyanın verilməsi üzərinə məh
dudiyyətlər qoymağa və ya infor
masiya verilməsindən imtina et
məyə görə 300 manatdan 500 ma
natadək məbləğdə cərimə müəy
yənləşdirilmişdir. Müqayisə üçün
deyək ki, əvvəlki məcəllədə bu
maddə üzrə sanksiyalar 40 ma
natdan 70 manatadək və
müvafiq olaraq 60 manat
dan 90 manatadək miqdar
da müəyyən edilmişdi.
Məcəllədə əksər maddə
lər üzrə sanksiyalar artmış,
qismən isə azalmışdır. 9
maddə üzrə normaların bə
zi sanksiyaları azalmış, bə
ziləri isə artmışdır. 5 sanksi
yanın növü rəqəmlə ifadə
olunan cərimələrdən əldə
edilmiş gəlirin (vurulmuş
ziyan) misli ilə ölçülən cəri
mələrə dəyişdirilmişdir.
Yenilənmiş məcəllə insan
və vətəndaş hüquqlarının
və azadlıqlarının qorunma
sını təmin edəcək, sanksiya
ların çəkindirici təsirini işə
salacaq və inzibati xətaların
qarşısının alınmasına əhə
miyyətli töhfə verəcəkdir.
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Bələdiyyələrin maliyyə-iqtisadi
təminatının inkişafının
prioritet istiqamətləri

Kamran Bayramov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan Respublikasının döv
lət idarəetmə sistemində aparılan is
lahatların əsas məqsədlərindən biri
də demokratik dövlətin əsası kimi
yerli özünüidarəetmənin inkişafı və
təşəkkül tapması üçün zəruri şəraitin
qurulmasıdır. Yerli özünüidarəetmə
ni həyata keçirmək məqsədilə ölkə
mizdə bələdiyyə idarəçiliyi sistemi
nin formalaşdırılması, onların fəaliy
yətinin hüquqi tənzimlənməsi üçün
ölkə Konstitusiyasında təsbit olun
muş prinsiplər əsasında müvafiq qa
nunvericilik bazası yaradılmışdır.
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Artıq yerli özünüidarəetmə or
qanlarının ölkənin sosial-iqtisadi hə
yatında mühüm yer tutmasına bax
mayaraq, respublika bələdiyyələri
nin ötən müddətdəki fəaliyyətlərini
təhlil edərkən birmənalı olaraq belə
bir nəticəyə gəlmək olur ki, yerli
özünüidarəetmə institutunun inkişa
fını ləngidən əsas problemlərdən biri
onların maliyyə-iqtisadi imkanları
nın məhdud və zəif olmasıdır.
Yerli özünüidarəetmənin maliy
yə-iqtisadi resurslarının qanunveri
ciliklə onlara verilmiş səlahiyyətlərə
uyğun olması prinsipi ölkə Konstitu
siyasında və digər qanunlarda öz
əksini tapmışdır. Bu prinsipi reallaş
dırmadan yerli özünüidarəetmə or
qanlarının müstəqilliyini və səmərəli
fəaliyyətini təmin etmək, onların re
gionların sosial-iqtisadi inkişafında
kı rolunu artırmaq mümkün deyil.
Bələdiyyələrin maliyyə-iqtisadi
əsasları ilə bağlı mövcud problemlə
rin həllinə fərqli yanaşmalar möv
cuddur. Tədqiqatçıların bir qismi
maliyyə-iqtisadi əsasın gücləndiril
məsi dedikdə bələdiyyə gəlirlərinin
yüksəldilməsinin, digər qismi isə bə
lədiyyə əmlakının artırılmasının da
ha məqsədəuyğun olduğunu bildi
rirlər. Ümumilikdə isə bələdiyyələ
rin iqtisadi əsasını təşkil edən ən
mühüm komponentlərdən biri bələ

diyyə əmlakıdır. Bələdiyyələrin əm
lak potensialı onların səmərəli fəaliy
yətinin mühüm şərtlərindən biridir.
Hazırda bələdiyyələrin əmlakla bağ
lı problemlərinin həlli ilə əlaqədar
bir sıra addımların atılmasına ehti
yac var. İlk növbədə, bələdiyyə əm
lakına, xüsusilə bələdiyyə torpaqları
na mülkiyyət hüququnu təsdiq edən
sənədlərin səlahiyyətli dövlət orqan
ları tərəfindən verilməsi prosesi başa
çatdırılmalıdır. İkincisi, “Bələdiyyə
mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haq
qında” Azərbaycan Respublikası Qa
nununun tələblərinə uyğun olaraq
bələdiyyələr inzibati bina da daxil
olmaqla zəruri əmlakla təmin edil
məlidirlər. Nəhayət, satılması və ya
icarəyə verilməsi nəzərdə tutulan bə
lədiyyə torpaqlarının hansı hallarda
hərraca, hansı hallarda isə müsabiqə
yə təqdim olunmasının prinsipləri
qanunvericilikdə öz əksini tapmalı
dır. Qeyd edilən təkliflərin reallaşdı
rılması bələdiyyələrin əmlak poten
sialının yaxşılaşmasına mühüm töh
fə verə bilər.
Əmlak potensialı yerli özünüida
rəetmənin mühüm iqtisadi əsasıdır.
Lakin zəruri maliyyə potensialı ol
madan yerli özünüidarənin səmərəli
həyata keçirilməsi mümkünsüzdür.
Bu baxımdan bələdiyyələrin maliy
yə-iqtisadi potensialının gücləndiril

məsi istiqamətlərinin müəyyənləşdi
rilməsi çox vacibdir.
Yerli özünüidarəetmə orqanları
nın həm vergi, həm də qeyri-vergi
gəlirləri ilə bağlı problemləri möv
cuddur. Vergi gəlirləri içərisində ən
ciddi problem əmlak vergisi ilə bağlı
olduğundan əmlak vergisi üzrə ver
gitutma mexanizmlərinin təkmilləş
dirilməsi məsələsinə, qeyri-vergi gə
lirləri içərisində isə xüsusi yükə ma
lik olan və bələdiyyələr üçün daha
böyük əhəmiyyət kəsb edən dövlət
büdcəsindən ayırmalarla bağlı təklif
lərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Həmçinin bələdiyyələrin kreditə çı
xış imkanları və kreditləşmə sahəsin
də mümkün islahat imkanları da
nəzərdən keçirilməlidir.
Əmlak vergisi ilə bağlı mövcud
problemlərin həllinin səmərəli yolu
fiziki şəxslərin əmlakının sahəsinə
görə vergiyə cəlb edilməsidir. Hazır
da dünyanın bir sıra ölkələrində bu
üsuldan istifadə olunur. Məsələn,
Polşada fiziki şəxslərin mülkiyyətin
də olan yaşayış fondunun hər kvad

ratmetrinə görə 0,14 ABŞ dolları,
kommersiya məqsədilə istifadə edi
lən mülkiyyət obyektlərinin hər
kvadratmetri üçün isə 4,2 ABŞ dolla
rı əmlak vergisi hesablanır.
Azərbaycanda da fiziki şəxslərin
əmlak vergisinin əmlakın sahəsinə
(hər kvadratmetrinə) görə hesablan
ması məsələsi Vergi Məcəlləsinə mü
vafiq dəyişikliklər edilməklə öz həlli
ni tapmış və bu qayda artıq 2015-ci il
yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir.
Bələdiyyələrin maliyyə-iqtisadi
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilk
növbədə yerli büdcə gəlirlərinin əsa
sını təşkil edən yerli vergi və ödəniş
lərin yığılması işinin təkmilləşdiril
məsini gündəmə gətirir. Bu məqsəd
lə bələdiyyələr üzrə vergitutma ob
yektlərinin vahid elektron məlumat
bazasının yaradılması mexanizmi
hazırlanmış və onun tətbiqi prosedu
ru müəyyənləşdirilmişdir. Məlumat
bazasını yaratmaqla və tətbiq etmək
lə bələdiyyə büdcələrinə yerli vergi
və ödənişlər üzrə daxilolmaların ar
tırılması yolu ilə bələdiyyələrin möv

cud maliyyə vəziyyətlərinin yaxşı
laşdırılması mümkündür.
Bütün bunlarla yanaşı bələdiyyə
lərin maliyyə-iqtisadi əsaslarının
gücləndirilməsi baxımından mü
hüm məsələlərdən biri də büdcələ
rarası transfertlərin bölüşdürülməsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilmə
sidir. Qanunvericilikdə yerli özü
nüidarəetmə orqanlarına dövlət
büdcəsindən həm məqsədli, həm
də məqsədsiz transfertlərin veril
məsi təsbit olunub. Məqsədsiz
transfertlərin -  dotasiyaların bölüş
dürülməsinin əsasən əhalinin sayı
na görə aparılması nəzərdə tutulur.
Dünya təcrübəsində tarazlaşdırıcı
xarakter daşıyan bu transfertin bö
lüşdürülməsi zamanı çox sayda
meyarlar və təshih əmsalları tətbiq
olunur (məsələn, demoqrafik və
ziyyət, infrastrukturun mövcud du
rumu, ərazinin böyüklüyü və s.).
Azərbaycan təcrübəsində əhalisinin
sayı eyni olan şəhər bələdiyyələri
nin aldığı dotasiyaların məbləği bə
zən bir-birindən kəskin fərqlənir.

Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində bələdiyyələrin ümumrespublika toplantısı keçirilib. Ədliyyə Nazirliyinin 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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Həm inkişaf etmiş, həm də keçid
dövrü yaşayan ölkələrin bir çoxunda
dövlətin ayırdığı transfertlərin yerli
büdcələrdə payı xeyli yüksəkdir.
Məsələn, Polşa, Çexiya və Estoniya
kimi ölkələrdə bu göstərici 15%-dən
çoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrü
bəsində isə həmin göstərici 20-60%
arasındadır. Məsələn, bu göstərici
İspaniyada 40%, Böyük Britaniyada
60%, Fransada 25% təşkil edir.
Bəzi ölkələrdə yerli büdcələr üçün
nəzərdə tutulan transfertlərin məblə
ğinə minimum normalar tətbiq olu
nur. Məsələn, Xorvatiyada ayrı-ayrı
nazirliklər öz səlahiyyətləri daxilində
məsələləri həll etmək üçün yerli haki
miyyət orqanlarına məqsədli qrant
lar verirlər. Bu isə büdcədə ayrıca
maddədə əks etdirilir. Bununla yana
şı bələdiyyələr yerli infrastrukturun
inkişafı məqsədilə regionların inkişa
fı fondundan vəsait ala bilirlər.
Şəhər bələdiyyələrinin ictimai xid
mətlərlə bağlı öhdəlik yükünün
qabarıqlığı onların ilk növbədə zəru
ri maliyyə resurslarına malik ol
masını şərtləndirir. Bir qayda olaraq
məqsədsiz transfertlər tarazlaşdırıcı
xarakter daşıyır. Məqsədli transfert
lər isə müəyyən ehtiyacların ödənil
məsinə yönəlir və konkret xidmətlə
rin göstərilməsi (məsələn, kanalizasi
ya sisteminin yenidən qurulması, yol
tikintisi və s.) üçün verilir.
Beynəlxalq təcrübədən çıxış edə
rək Azərbaycanda transfertlərin bö
lüşdürülməsinin daha təkmil mexa
nizmlərini yaratmaq mümkündür.
İlk növbədə məqsədsiz transfertlərlə
bağlı mövcud mexanizmin təkmil
ləşdirilməsi istiqamətlərinə nəzər sa
laq. Beynəlxalq təcrübədə məqsədsiz
transfertlərlə bağlı “bir nəfərə düşən
vergi potensialı” göstəricisindən isti
fadə olunur. Bu göstərici faktiki da
xilolmalar əsasında deyil, proqnoz
laşdırılan vergi gəlirləri əsasında
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müəyyən edilir. Məsələn, ayrı-ayrı
bələdiyyələrdə gəlir vergisindən əl
də olunan gəlirlərin adambaşına
həcmi hesablanır və bunun əsasında
ölkə üzrə orta göstərici çıxarılır. Alı
nan göstəricidən aşağı göstəriciyə
malik olan bələdiyyələrə gəlirlər ara
sında fərqi (bilavasitə vergi bazasın
da fərqlə bağlı) kompensasiya etmək
üçün transfert verilir. Bu mexanizmi
Azərbaycanın şəhər bələdiyyələrinə
tətbiq etmək daha məqsədəuyğun
dur, çünki şəhər ərazilərində sakin
lərin gəlirləri kənd yerlərinə nisbətən
daha sabitdir. Kənd yerlərində isə iş
yerləri əsasən mövsümi xarakter da
şıdığından “bir nəfərə düşən vergi
potensialı” göstəricisinin müəyyən
olunması üçün gəlir vergisinin əsas
götürülməsi tarazlaşdırıcı deyil, qey
ri-tarazlaşdırıcı rola malikdir. Lakin
kənd bələdiyyələrində “bir nəfərə
düşən vergi potensialı” göstəricisini
hesablamaq üçün baza kimi kənd tə
sərrüfatı təyinatlı torpaqlar üzrə tor
paq vergisindən istifadə oluna bilər.
Məqsədli transfertlərə gəlincə, bir
qayda olaraq bu transfertlər ünvanlı

xarakter daşıyır, yəni konkret olaraq
hansı məqsəd üçün ayrıldığı öncə
dən bəlli olur. Məqsədli transfertlə
rin ayrılması bələdiyyələrə həvalə
olunmuş konkret səlahiyyətlərin ic
rası ilə bağlıdır. Məsələn, bələdiyyə
lərə müxtəlif ictimai xidmətlərlə əla
qədar səlahiyyətlər veriləcəyi təqdir
də adambaşına minimum xərc prin
sipi əsasında məqsədli transfertlərin
ayrılması mümkündür. Bunun üçün
sadə formul tətbiq etmək daha məq
sədəuyğundur. Belə ki, bir sakinə
düşən büdcə təminatı normativləri
və şəhər bələdiyyəsi ərazisində məs
kunlaşmış vətəndaşların sayı əsasın
da qurulan tarazlaşdırma formulu
tətbiq oluna bilər. Məsələn, səhiyyə
və ya təhsil ilə bağlı xərclər planlaş
dırılarkən səhiyyə və ya təhsil üzrə 1
sakinə düşən minimal büdcə təmina
tı normativi əsas götürülür.
Ümumiyyətlə, hazırda yerli büd
cələrin tarazlaşdırılması və balans
laşdırılmasının təcrübədə istifadə
olunan metodları bələdiyyələr, o
cümlədən şəhər bələdiyyələri üçün
qeyri-bərabər şərait yaradır. Üstəlik

məqsədli transfertlərin ayrılması təc
rübəsinin olmaması vəziyyəti bir qə
dər də mürəkkəbləşdirir. Büdcə və
saitlərinin ayrılmasına bu cür yanaş
ma bələdiyyələri öz daxili mənbələ
rini və resurslarını aşkar etməyə və
artırmağa, qeyri-istehsal sektorunda
səlahiyyətlərinə aid edilmiş xidmət
lərin çeşidini genişləndirməyə sti
mullaşdırmır. Ona görə də maliyyə
tarazlaşdırmasının gəlir-xərc mode
linə keçid daha perspektivli və məq
sədəuyğun olardı. Çünki bu model
yerli özünüidarəetmə orqanlarının
xərc tələbatları ilə yanaşı, gəlir qabi
liyyətliliyini də nəzərə almağa im
kan verir.
Bələdiyyələrin maliyyə-iqtisadi
potensialının gücləndirilməsinin
mühüm yollarından biri də kredit
resurslarına çıxış imkanlarının yaradılmasıdır. Bu, xüsusilə infrastruk
turla bağlı layihələrin reallaşdırıl
ması üçün vacibdir. Çünki belə layi
hələr daha böyük xərc tutumuna
malik olur. Azərbaycan bələdiyyələ
rinin hazırda kredit resurslarına çı
xışı yoxdur. Onların kredit resursla
rına çıxışının olmaması bilavasitə
yerli özünüidarəetmə orqanlarının
maliyyə potensialının zəifliyi ilə
bağlıdır. Yəni bələdiyyələrin ödəmə

qabiliyyətli olmaması, az qala bütün
bələdiyyələrin büdcələrinin onların
cari xərclərini belə ödəyə bilməməsi
bir tərəfdən həmin qurumların özü
nü borclanmadan çəkindirirsə, digər
tərəfdən maliyyə institutlarının öz
ləri bu cür zəif potensiala malik or
qanları kreditləşdirməyə maraq gös
tərmirlər.
Qeyd olunmalıdır ki, mövcud qa
nunvericilikdə bələdiyyələrin kre
ditləşməsi üçün hüquqi maneələr
yoxdur. Lakin problem ondan iba
rətdir ki, bələdiyyələr kredit götür
mək üçün girov təminatı məqsədilə
zəruri əmlaka malik deyillər. Digər
tərəfdən, bələdiyyələr üçün güzəştli
kredit şərtləri də yoxdur. Bu vəziy
yət yerli özünüidarəetmə orqanları
nın kredit alma imkanlarını məh
dudlaşdırır.
Yerli özünüidarəetmə orqanları
nın kredit resurslarına çıxış imkan
larının təmin edilməsi üçün bələdiy
yələrin kreditləşməsinin tənzimlən
məsi mexanizmlərinin yaradılması
mühüm istiqamətlərdən biri olmalı
dır. Digər mühüm komponent kimi
bələdiyyə kreditləşməsinin iqtisadi
tənzimləmə mexanizmlərinin işlə
nib hazırlanması göstərilə bilər.
Bələdiyyə borclanmasının tək

milləşdirilməsinin vacib, ilkin şərt
lərindən biri də yerli büdcələşmə
prosesinin yaxşılaşdırılması olmalı
dır. Bələdiyyə borclanmasının gələ
cək inkişafı yerli büdcələrin cari və
kapital büdcələrə bölünməsini tələb
edir. Yerli büdcələrin belə bölgü
qaydası yerli maliyyə idarəçiliyinin
şəffaflığını artırmağa imkan verir.
Bu, həmçinin istismar xərclərini
ödəmək üçün cari gəlirlərin kifayət
edib-etmədiyini və ya gəlirlərin in
vestisiya proqramlarının maliyyə
ləşdirilməsinə yetərli olub-olmadı
ğını qiymətləndirməyi asanlaşdırır.
Bu məlumat həyat qabiliyyətli kapi
tal qoyuluşu proqramlarının tərtibi
ni dəstəkləyir və kredit qabiliyyətli
liyini qiymətləndirməyə kömək
edir.
Bələdiyyə borclanmasının təkmil
ləşdirilməsinin mühüm şərtlərindən
biri də mövcud qanunvericiliyə zə
ruri dəyişikliklər etməklə bələdiyyə
lər üçün güzəştli kredit imkanlarının
yaradılmasıdır. Eyni zamanda, döv
lət büdcəsindən bələdiyyələrə aşağı
faizlə kreditlərin verilməsinin təmin
edilməsi də vacibdir. Bunun üçün
digər ölkələrdə olduğu kimi ayrıca
fondun yaradılması təcrübəsi də nə
zərdən keçirilə bilər.
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Bələdiyyələr əhalidə yerli özünüidarəetmə
orqanlarına inamı gücləndirməlidir
Müstəqillik əldə etdikdən sonra
ölkəmizdə aparılan islahatlar beynəl
xalq aləmdə özünü təsdiqləyən bəzi
yeniliklərin tətbiqini də vacib amil ki
mi qarşıya qoydu; yerli özünüidarəet
mə orqanlarının – bələdiyyələrin təş
kili bu zərurətdən yarandı. Yarandığı
gündən qarşıya qoyulan məqsəd isə
belədir: yerli özünüidarəetmə orqanı
olan bələdiyyələr ölkəmizin inkişa
fında daha əhəmiyyətli rol oynamalı,
cəmiyyətdə layiq olduqları yeri tut
malı, sosial əhəmiyyətli məsələləri
müstəqil və sərbəst şəkildə, vətəndaş
ların yerli özünüidarəetmə proseslə
rində bilavasitə iştirakı ilə təmin et
məlidir.
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Məhz bu məqsədlərə nail olmaq
üçün ötən 16 il ərzində müəyyən inki
şaf yolu keçmiş, arxada qalan illər
ərzində artıq kifayət qədər təcrübə
toplamış bələdiyyələrin ictimai həya
tımızda fəaliyyəti hiss olunur.
Bələdiyyələrin əsas vəzifələrindən
biri vətəndaşlarla hakimiyyət arasın
da əlaqələndirici funksiyanı yerinə
yetirmək, əhaliyə daha yaxın olmaq
dan ibarətdir. Bu təsisat fəaliyyətinin
səmərəliliyini artırmalı və əhalidə
yerli özünüidarəetmə orqanlarına
inamı gücləndirməlidir.
Bütün sahələr kimi bələdiyyələr də
respublikamızın irəlilədiyi tərəqqi
dövründə özünün inkişaf yolunu ke

çir, vətəndaşların mənafeləri naminə
yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində
iştirak edir, onların etibarını qazan
mağa, cəmiyyətimizdə özünəməxsus
yer tutmağa səy göstərirlər. Fəaliy
yətlərini əhatə etdikləri ərazilərdə ya
şayan vətəndaşların istək və arzuları
na əsasən müəyyənləşdirən bələdiy
yələr yerli əhəmiyyətli məsələlərin
həllində müsbət təcrübə toplamış, ic
ra orqanları və qeyri-hökumət təşki
latları ilə işgüzar əlaqələrin qurulma
sına nail olmuş, cəmiyyətdəki rolunu
artırmışdır.
Ümumiyyətlə, “Bələdiyyələr barə
də ölkə əhalisi nə qədər məlumatlı
dır?” sualı ətrafında düşündükdə de

yə bilərik ki, maarifləndirmə işinin
yüksək səviyyədə qurulması bu sahə
də də problemlərin aradan qaldırıl
masında əsas rol oynayır. Yeni qurum
olsa da, bələdiyyələr vətəndaşların
maraqlarını əks etdirən layihələrin
həllinə çalışmışlar. Əsasən abadlıqquruculuq işləri ilə, ərazidə yaşayan
kimsəsiz, aztəminatlı ailələrin prob
lemləri ilə maraqlanan bələdiyyələr,
eyni zamanda, ölkə miqyasında icra
olunan dövlət proqramlarında nəzər
də tutulan vəzifələrin həyata keçiril
məsində də iştirak edirlər. Bir neçə
ildir davam etdirilən “Abad məhəllə
və abad kənd”, “Bir bələdiyyə -  bir
layihə”, “Demokratiya həftəsi” təşəb
büsləri bələdiyyələrin yaşayış məntə
qələrinin abadlaşdırılması sahəsində
fəaliyyətinə təkan vermiş, insanların
rahat həyat tərzi üçün imkanlarını ar
tırmışdır.
Bələdiyyələrin fəaliyyəti vətəndaş
ların sosial sifarişləri əsasında forma
laşır. Xatırladaq ki, ötən bələdiyyə
seçkilərində vətəndaşların təşəbbüsü
və fəallığı nəticəsində əksər bələdiy
yələrin birləşməsi ilə iqtisadi və ma
liyyə potensialı daha güclü yeni bələ
diyyələr yaradılmışdır. Təbii ki, bu
kimi addımlar bələdiyyələrə fəaliy
yətlərini daha da təkmilləşdirməyə
geniş imkanlar verir.
Bir əsas məqamı da qeyd edək ki,
bələdiyyələrin fəaliyyətinin səmərəli
liyinin artırılması, mövcud resursla
rın yerli səviyyədə müəyyən edilmiş
hədəflərə, sosial məsələlərin həllinə
yönəldilməsi birbaşa bələdiyyə kadr
larından asılıdır. Ötən illərin təcrübə
si göstərir ki, dövlətimizin başçısı İl
ham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun
olaraq parlament və bələdiyyə seçki
lərində qadınların və gənclərin təm
silçiliyinə xüsusi diqqət göstərilir. Tə
bii ki, insanlarla birbaşa ünsiyyətdə
olan yerli özünüidarəetmə orqanla
rında xidmət etmək idarəçilik bacarı
ğı, bilik və yüksək peşəkarlıq tələb
edir. Zaman keçdikcə kadrlara olan
tələbat da artır. Buna görə də bələdiy
yələrin keyfiyyət tərkibinin daha da

gücləndirilməsi daim aktualdır.
Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə
2014-cü il dekabrın 23-də dördüncü
dəfə bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Seç
kidən-seçkiyə təkmilləşmə, seçici rəy
ləri bələdiyyələrin fəaliyyətinə dəstək
barədə aydın təsəvvür yaradır. Bütün
siyasi kampaniyalarda Azərbaycan
xalqının yüksək etimadını qazanan,
sıralarında 700 minə yaxın üzvü bir

yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə
stimul verir. Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu Ulu öndər Hey
dər Əliyevin “Biz Azərbaycanda tam
müstəqil yerli özünüidarəetmə or
qanları yaradırıq. Bu, həm demokra
tiyanın inkişafı deməkdir, eyni za
manda, ölkəni idarə etməkdə vətən
daşlarımıza imkanlar yaranmasının
göstəricisidir. Yerli idarəetmə orqan

“Biz Azərbaycanda tam müstəqil yerli özünüidarəetmə
orqanları yaradırıq. Bu, həm demokratiyanın inkişafı de
məkdir, eyni zamanda, ölkəni idarə etməkdə vətəndaşları
mıza imkanlar yaranmasının göstəricisidir. Yerli idarəet
mə orqanları yerlərdə onların səlahiyyətləri çərçivəsində
çox işlər görə bilərlər. Bələdiyyələr dövlətin də gördüyü
işlərin böyük bir hissəsini öz üzərilərinə götürəcək, döv
lətin də yükünü müəyyən qədər yüngülləşdirəcəklər.
Ona görə bələdiyyələrin seçilməsi, onların təşkil edilmə
si, gələcək fəaliyyəti bizim cəmiyyətimiz üçün, dövləti
miz üçün və hər bir vətəndaş üçün çox vacibdir”.
Heydər Əliyev

ləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası
bələdiyyə seçkilərində də xüsusi fəal
lığı və qələbəsi ilə diqqət çəkmişdir.
Seçkilərə təkmil seçki praktikası ilə
qatılan Yeni Azərbaycan Partiyasının
son parlament və bələdiyyə seçkilə
rində əsas hədəfi qadınların və gənc
lərin parlamentdə və yerli özünüida
rəetmə orqanlarında təmsilçiliyini
yüksək səviyyədə təmin etmək olub.
Ötən seçkilərin müqayisəli təhlilini
aparsaq, bu məqsədə yüksək səviyyə
də nail olunduğunu görərik.
Bələdiyyələrin fəaliyyətinin tək
milləşdirilməsi daim dövlətimizin
diqqətində olub. Möhtərəm Prezi
dentimiz İlham Əliyevin bu məqsədə
xidmət edən fərman və sərəncamları
bələdiyyələri daha səylə çalışmağa,
üzərilərinə düşən məsuliyyəti daha

ları yerlərdə onların səlahiyyətləri
çərçivəsində çox işlər görə bilərlər.
Bələdiyyələr dövlətin də gördüyü iş
lərin böyük bir hissəsini öz üzəriləri
nə götürəcək, dövlətin də yükünü
müəyyən qədər yüngülləşdirəcəklər.
Ona görə bələdiyyələrin seçilməsi,
onların təşkil edilməsi, gələcək fəaliy
yəti bizim cəmiyyətimiz üçün, dövlə
timiz üçün və hər bir vətəndaş üçün
çox vacibdir” fikirləri dövlətimizin
siyasətində əsas yer tutaraq, perspek
tivlərin müəyyənləşdirilməsinə işıq
salır.
Arxada qalan hər günün, hər ilin
bir hesabat xarakteri daşıdığını nəzə
rə alsaq, düşünürəm ki, hər bir bələ
diyyə ötən dövrdə görülən işlərin fo
nunda perspektivlərini müəyyənləş
dirmək imkanındadır. Binəqədi qəsə
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 ə bələdiyyəsinin 2015-ci ilin sosialb
iqtisadi yekunları və 2016-cı ildə qar
şıda duran məsələlərlə bağlı hesabatı
da bu baxımdan önəmlidir.
Qeyd edim ki, bütün ölkədə oldu
ğu kimi, Binəqədi rayonunun bələ
diyyələri də 2014-cü il dekabrın 23-də
keçirilən bələdiyyə seçkilərində yeni
heyətdə formalaşmışdır. Ümumilik
də 79 nəfər bələdiyyə üzvlərindən 35

kası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına,
digər normativ-hüquqi aktlara uyğun
olaraq fəaliyyət göstərirlər.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliye
vin “Xalqın birinci xidmətçisi mə
nəm!” fikrini rəhbər tutan bələdiyyə
lərimiz ümumi işi sakin rifahı, onlara
xidmət, vətəndaş-məmur münasibət
lərinin daha da inkişaf etdirilməsi is
tiqamətində qurmuşdur. Belə ki,

 əsində isə həyata keçirilən qurucu
v
luq və abadlıq işləri sakinlərin sosialməişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
xidmət etməkdədir.
Bir məqamı da xatırlatmaq istər
dim ki, yerli özünüidarəetmə quru
mu olan bələdiyyələr gəlirlərini əhali
dən tutulan torpaq və əmlak vergisi
əsasında təmin edir. Bu sahədə bir
çox qanunlar qəbul edilmiş, norma

nəfəri (44,3%) qadın, 33 nəfəri (41,8%)
isə gənclərdir. Bu isə əvvəldə də qeyd
etdiyim kimi, ölkədə keçirilən kadr
islahatlarının və qadınların ictimai-si
yasi həyatda fəallığının artmasının
məntiqi nəticəsidir. Yarandığı dövr
dən etibarən Binəqədi rayonunun bə
lədiyyələri Azərbaycan Respublikası
nın Konstitusiyasına, yerli özünüida
rəetməyə dair qanunlara, ölkə Prezi
denti İlham Əliyevin fərman və sə
rəncamlarına, Azərbaycan Respubli

2015-ci il ərzində sakinlərin çoxsaylı
müraciətləri əsasında bir sıra kom
munal problemlər aradan qaldırılmış,
həlli mümkün məsələlər yerində həll
edilmiş, mümkün olmayanlar isə ba
xılması üçün aidiyyəti qurumlara
göndərilmişdir. Prezident İlham Əli
yevin 17 yanvar 2014-cü il tarixli Sə
rəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2016cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsə
bələrinin sosial-iqtisadi inkişafına
dair Dövlət Proqramı”nın icrası çərçi

tiv-hüquqi sənədlər bazası yaradıl
mışdır. Lakin bununla belə, sözüge
dən sahədə problemlər də tam məna
sında aradan qaldırılmamışdır. Bu
kimi neqativ halları aradan qaldır
maq və gəlirlərin mütəmadiliyinin
təmini üçün ötən dövr ərzində Binə
qədi rayonunun bələdiyyələri yerli
vergi siyasətini daha da gücləndirmiş
və bu istiqamətdə əsaslı uğurlar əldə
edilmişdir. Belə ki, ölkədə ilk dəfə
olaraq Binəqədi rayonunun beş bələ
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diyyəsi – Binəqədi qəsəbə, Rəsulzadə,
Xocəsən, Biləcəri və Binəqədi rayon
bələdiyyələri Vergilər Nazirliyi ilə
birlikdə pilot layihəyə başlamış, əra
zinin inventarizasiyasını yeni pas
portlaşma üsulu ilə həyata keçirmiş
dir. Bu məqsədlə Azərbaycan Res
publikası Vergilər Nazirliyinin Şama
xı şəhərində yerləşən Tədris Mərkə
zində “Yerli (bələdiyyə) vergilərin
ödəyiciləri olan fiziki şəxslərin və sa
hibkarlıq subyektlərinin uçota alın
ması”, “Yerli (bələdiyyə) vergi və
ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi
və uçotu”, habelə yerli (bələdiyyə)
vergi və ödənişlərin elektron uçotunu
nəzərdə tutan “Bələdiyyə Vergi İnfor
masiya Sistemi proqramı təminatının
tətbiqi” mövzusunda tədbirlər keçi
rilmiş və Binəqədi rayonunun beş
bələdiyyəsinin rəhbər heyəti və aidiy
yəti şöbənin əməkdaşları təlimdə işti
rak etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda
bələdiyyələrimizdə vergi gəlirləri xü
susi proqnozlaşdırma əsasında he
sablanır ki, bu da yığımlara müsbət
təsir göstərir. Bu proqramın üstün cə
həti ondan ibarətdir ki, ərazisində
pasportlaşma işi aparılan bütün sa
kinlərimizin şəxsi hesab nömrəsi ya
radılır, bununla da onlara vergi ödə
yiciləri kimi VÖEN açılır. Bu, həm də
şəffaflığın qorunması istiqamətində
atılan uğurlu addımdır. VÖEN sahibi
olan bütün sakinlər “onlayn” xidmət
dən istifadə edərək, bələdiyyə vergi
lərini ödəmək imkanı qazanırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, Binəqədi
rayonunun bələdiyyələri yerli vergi
siyasəti ilə yanaşı, eyni zamanda, da
yanıqlı gəlir mənbələri əldə etmək is
tiqamətində də əsaslı uğura imza
atıblar. “Bələdiyyə yarmarkası”, “Bə
lədiyyə təndir evi”, “Bələdiyyə səy
yar satış mərkəzləri”, “Bələdiyyə xid
məti” və s. kimi reallaşan layihələr
Binəqədi bələdiyyələrinin mühüm
uğurlarındandır. Azərbaycanda kənd
təsərrüfatının inkişafı və yerli məh
sulların heç bir maneə olmadan isteh
lakçıya çatdırılması baxımından Bi

nəqədi rayonunun bələdiyyələri öl
kədə ilk dəfə olaraq Şəmkir, Gədəbəy
və İsmayıllı rayonlarının bələdiyyələ
ri ilə saziş imzalamış, qarşılıqlı uğur
lu əməkdaşlığa başlamışdır.
Ölkənin ali qanunverici orqanı
olan Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisində millət vəkilləri ilə
görüş və “Parlamentdə bir gün” layi
həsi də məhz yuxarıda qeyd olunan
islahatlardan meydana gəldi. Binəqə
di rayonunun beş bələdiyyəsinin rəh
bər heyəti və üzvlərindən ibarət olan
25 nəfər bələdiyyə üzvü üçün yaradı
lan imkan - plenar iclasda iştirak, da
ha sonra isə Milli Məclislə tanışlıq və
vitse-spiker Bahar Muradovanın rəh
bərliyi ilə bir qrup millət vəkili ilə
görüş yaddaqalan oldu. Görüşdə bə
lədiyyə üzvlərinin səsləndirdiyi sual
lar, maraqlı təkliflər, qaldırılan məsə
lələr və millət vəkilləri tərəfindən ve
rilən cavab və tövsiyələr Binəqədi ra
yonunun bələdiyyələrinə bir şans,
gələcək fəaliyyətləri üçün bir istiqa
mətdir. Heç şübhəsiz, bu istiqamətli
görüşlər, yardımlaşma və təcrübəyə
istinad gələcək fəaliyyətimizdə də yer
alır ki, burada da Milli Məclisin bələ
diyyələrə verəcəyi dəstəyə, köməyə
inanırıq.
Təbii ki, görülən işlər prioritetlərin
müəyyənləşdirilməsində açardır. Ya
şadığımız müasir dövrdə yeniləşmə,
modernləşmə dövlət siyasətimizin
əsasını təşkil edir. Müstəqil Azərbay
canımızın adı islahatçı ölkələr sırasın
da öndə çəkilir. Dövlətimizin başçısı
İlham Əliyev demişdir: “Bizim əsas
vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, dövləti
mizi daha da gücləndirək, Azərbay
can xalqının daha da yaxşı həyatını
təmin edək”.
Möhtərəm Prezidentimizin Azər
baycanın müstəqillik tarixində qa
zandığı uğurların fonunda təsdiqlə
diyi “Azərbaycan 2020: gələcəyə ba
xış” İnkişaf Konsepsiyasında qarşıda
kı illərin əsas hədəfləri və onlara çat
maq yolları müəyyənləşdirilib. Müs
təqil Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr
sırasında görmək, yüksək gəlirli ölkə

 ə çevirmək, bu günə qədər 3 dəfə
y
dən çox artan ümumi daxili məhsu
lun daha iki dəfə artırılmasına nail
olmaq əsas hədəflərdəndir. Bu məq
səd, hədəf hər bir Azərbaycan vətən
daşından üzərinə düşən vəzifəni layi
qincə yerinə yetirməyi tələb edir.
Ölkəmizə istər daxildən, istərsə də
xaricdən baxış bu qənaəti yaradır ki,
müstəqil Azərbaycanımız ən yüksək
zirvələri fəth etmək, davamlı uğurla
ra imza atmaq qüdrətindədir. Bu qə
naətə əsas yaradan amil inkişafın
Azərbaycan modelinin mövcudluğu
nun beynəlxalq səviyyədə təqdir
olunmasına və öyrənilməsinə göstəri
lən maraqdır. Azərbaycanın beynəl
xalq səviyyəli tədbirlər üçün əsas
məkan seçilməsi də bu reallığı təsdiq
ləyir ki, hər sahədə təcrübəsi nümu
nədir.
“Son illərdə dünya miqyasında iq
tisadi inkişaf baxımından ən sürətlə
inkişaf edən ölkə də Azərbaycandır.
Əlbəttə, biz bunu böyük uğur kimi
qəbul edirik. Bu gün bütün mötəbər
beynəlxalq maliyyə-iqtisadi qurum
lar bu reallıqları təsdiq edir və Azər
baycanı bəzi ölkələr üçün nümunə
kimi göstərirlər. Bu, doğrudan da, bö
yük uğurumuzdur. Təkcə ona görə
yox ki, biz özümüzü dünyaya sürətlə
inkişaf edən ölkə kimi təqdim edirik.
İlk növbədə ona görə ki, sürətli iqtisa
di inkişaf insanların real həyatında da
öz müsbət təsirini göstərir”. Dövləti
mizin başçısı cənab İlham Əliyevin
bu fikirləri Azərbaycanın uğurlarının
və perspektivlərinin ümumiləşdiril
miş ifadəsidir. Görülən işlərin, bu
günkü reallıqlarımızın fonunda bir
daha böyük fəxr hissi ilə qeyd edirik
ki, xalqımızın Prezidentimizə, həyata
keçirilən siyasətə inamı böyükdür və
onlar yeni-yeni hədəflərin gerçəkliyə
çevrilməsi üçün bütün səylərini bir
ləşdirir, uğurların davamlılığına öz
töhfələrini verməyə çalışırlar. Bələ
diyyələr də həmçinin...

Aytac Əliyeva

Binəqədi qəsəbə
bələdiyyəsinin sədri

mart-aprel 2016
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Latviya Respublikası
Birpalatalı parlament – Seym
Seym ümumi, bərabər, birbaşa, giz
li, proporsional yolla, ayrı-ayrı seçki
dairələri üzrə 4 il müddətinə seçilən
100 deputatdan ibarətdir. Seymin işi
nə Rəyasət Heyəti nəzarət edir ki,
onun da tərkibinə Sədr, iki müavin,
katib və katib köməkçisi daxildir. Lat
viya Respublikasının Prezidentini də
Seym seçir.
Tarix: Balt tayfaları olan kursların,
zemqalların, latqalların məskunlaşdı
ğı indiki Latviya Respublikasının əra
zisini XII əsrin sonu XIII əsrin əvvəllə
rində alman səlibçiləri işğal etdilər və
Latviya ilə Estoniya ərazilərini birləş
dirərək Livoniya konfederasiyasını ya
ratdılar.
XVI əsrin ortalarında Rusiya, İsveç,
Danimarka və Litva arasında Livoniya
dövlətinin ərazisi uğrunda mübarizə
başladı. Qalib gələn Polşa-Litva kn
yazlığı (Reç Pospolita) ilə İsveç Livoni
ya torpaqlarını böldülər.
1700-cü ildə Rusiya ilə İsveç arasın
da başlayan Şimal müharibəsindən
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sonra Latviya qalib gələn Rusiyanın
əlinə keçdi.
Latviyalılar Rusiyanın tərkibində
olduqları müddətdə fəal siyasi qüvvə
yə çevrildilər. Latış millətçiləri öz siya
si partiyalarını yaratdılar, Dövlət Du
masında təmsilçilik əldə edə bildilər. I
Dünya müharibəsinin əvvəllərində la
tış millətçiləri artıq Rusiya İmperiyası
nın tərkibində olmaq istəmirdilər.
1917-ci ilin martında Latviyada ye
ni siyasi qüvvə kimi Kurzeme Tor
paqları Toplantısı yaradıldı. Həmin
ilin yayında isə Latviyalı Kəndlilər
İttifaqı Partiyasının təsis qurultayı ke
çirildi.
I Dünya müharibəsi zamanı Latvi
ya torpaqlarıalmanlar tərəfindən zəbt
olundu. Müharibədən sonra yerli siya
si partiyalar, siyasətçilər Demokratik
Blok altında birləşərək Təsis Məclisi
yaradılanadək müvəqqəti Latviya Mil
li Şurasının əsasını qoydular.
1918-ci ildə müstəqil Latviya Res
publikası elan edildi və qanunverici
orqan sayılan Xalq Şurası yaradıldı.

Onun tərkibinə siyasi partiyalardan və
ölkənin ayrı-ayrı bölgələrindən 40 üzv
daxil idi. Xalq Şurası siyasi platforma
hazırladı ki, o, ölkənin konstitusiyası
hesab edilirdi. Şurada Təsis Məclisinə
seçkilərin keçirilməsi ilə də bağlı qa
nunlar qəbul olundu.
1920-ci ilin aprel ayına kimi fəaliy
yət göstərən Xalq Şurası səlahiyyətlə
rini yeni yaranan Təsis Məclisinə ver
di. 150 üzvdən ibarət olan Təsis Məcli
si ölkənin Konstitusiyasını (Satsverme)
qəbul etdi. 1922-ci ilə kimi qanunverici
fəaliyyəti həyata keçirən Təsis Məclisi
həmin ilin oktyabrından etibarən
Seym adlandı.
1940-cı ildə Latviya sovet ordusu
tərəfindən işğal olundu. 1941-ci ildə
isə Almaniya Latviya ərazisini ələ ke
çirdi. Faşistlərin məğlubiyyətindən
sonra yenidən SSRİ-nin tərkibinə qatı
lan Latviya 1991-ci ildə müstəqilliyini
elan etdi. 1993-cü ildə ölkədə parla
ment seçkiləri keçirildi və Seym yeni
dən bərpa olundu.
Rəsmi sayt: http://www.saeima.lv/

Litva Respublikası

Birpalatalı parlament - Seym
Seym ümumi, bərabər, birbaşa seçki
hüququ əsasında gizli səsvermə yolu
ilə 4 il müddətinə seçilən 141 deputat
dan ibarətdir. Onlardan 71 nəfəri tək
mandatlı, 70 nəfəri isə çoxmandatlı
seçki dairələrindən seçilirlər.
Seymin idarə sistemi Sədr, onun 6
müavini və Seymdəki müxalifətin lide
rindən ibarətdir. Seymdə həmçinin Ağ
saqqallar Məclisi mövcuddur ki, bura
ya parlament üzvləri və fraksiya təm
silçiləri daxildir. Ağsaqqallar Məcli
sinin vəzifəsi sessiyaların iş proqramla
rının, eləcə də Seymin gündəlik məsə
lələrinin müzakirəsindən, onların təs
diq edilməsindən, Seymin komitə işlə
rinin təşkil olunması ilə bağlı məsələlə
rin razılaşdırılmasından ibarətdir.
Tarix: Litva haqqında məlumatlara
alman Kvedlinburq səlnamələrində
rast gəlinir. Ölkənin yaranması X-XIII
əsrlərə təsadüf edir. Litvalıların əcdad
ları olan balt tayfalarının yaşadığı əra
zilər onları xristianlaşdırmaq məqsədi
lə yürüş edən almanların hücumlarına
məruz qalırdı. Bu yürüşlərin qarşısını
almaq üçün XIII əsrin ortalarında Litva
knyazı Mindoqas bu torpaqları haki
miyyəti altında birləşdirərək Böyük
Litva Knyazlığını (BLK) yaratdı və xris
tianlığı qəbul etdi.
XIV əsrin sonunda knyaz Yaqaylo

Polşa ilə Litvanı birləşdirmək məqsə
dilə Polşa kraliçası ilə evlənərək Polşa
taxtına sahib oldu. Hər iki dövlət onlar
üçün təhlükə olan almanlara qarşı
qüvvələrini birləşdirdilər. Yaqaylo
1385-1386-cı illərdə Polşa ilə Krevsk
uniyasını bağladı. Ona əsasən BLK
Polşa Krallığının tərkibinə daxil olma
lı idi. Lakin Yaqaylonun davamçısı və
qohumu olan Vitotas buna qarşı çıxdı
və 1401-ci ildə bu uniya tərəflərin bə
rabərhüquqlu olması şərtilə yeniləndi.
1392-ci ildə Litvanın knyazı Vitotas ol
du. Yaqaylo isə Litvanın ali knyazı
elan edildi. Vitotasın hakimiyyəti illə
rində Litva özünün qüdrətli dövrünü
yaşadı.
XV əsrdə BLK-nın dövlət idarəçili
yində əsas məşvərət orqanı kimi yara
dılan Rada icraedici və nəzarət funksi
yalarını yerinə yetirirdi. Oraya dövlət
administrasiyasında çalışan yüksək və
zifəli varlı panlar və kilsə yepiskopları
daxil idi.
XV əsrin sonunda isə dövlət idarəçi
liyinin ikinci ali orqanı - Ümumi (Val
niy) Seym formalaşdı ki, o, XVI əsrdə
artıq ali qanunverici və nəzarət orqanı
hesab edilirdi. Seymin iclaslarına Rada
panlarından başqa mərkəzi və yerli
idarəetmənin vəzifəli şəxsləri və hər
əyalətin şlyaxtasından 2 üzv dəvət olu
nurdu.

1558-ci ildə rusların Livoniya Konfe
derasiyasına hücum etməsi Polşa və
Litvanı çox sarsıtdı. Bu səbəbdən 1569cu ildə Lyublin şəhərində Polşa ilə BLK
arasında uniya bağlandı. Onun şərtləri
nə əsasən iki dövlət birləşərək Reç Pos
polita adlandı. Monarx tərəfindən ida
rə edilən dövlətin parlamenti – Seymi
ikipalatalı olub, Senat və Elçi Dəftərxa
nasından ibarət idi.
Lyublin uniyası ilə, demək olar ki,
artıq BLK süqut etdi. Reç Pospolita isə
1795-ci ildə Rusiya, Avstriya və Prussi
ya arasında bölüşdürüldü. Litva Rusi
yanın tərkibinə birləşdirildi.
Növbəti illərdə Litvada müstəqillik
uğrunda mübarizələr gedirdi. XIX əs
rin sonunda milli azadlıq hərəkatı güc
ləndi. I Dünya müharibəsində Almani
ya ilə Rusiyanın zəifləməsindən istifa
də edən Litva Şurası 1918-ci ildə Litva
nı müstəqil dövlət elan etdi. 1922-ci ildə
isə ölkənin qanunverici orqanı Seym
tərəfindən Litva Respublikasının Kons
titusiyası qəbul olundu.
1940-cı ildə Litva SSRİ, daha sonra
isə Almaniya tərəfindən işğal edildi.
Faşistlərin məğlubiyyətindən sonra ye
nidən SSRİ-nin tərkibində qaldı. 1990cı ildə Litva öz müstəqilliyini elan etdi.
Həmin ildə ölkə parlamenti – indiki
Seym yenidən bərpa olundu.
Rəsmi sayt: http://www3.lrs.lt/

