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Baş redaktordan
Hörmətli oxucu!
Hər bir xalqın tarixi, mədəniy
yəti, adət-ənənəsi onun gələcəyini
şərtləndirir. Müstəqil, demokratik
Azərbaycan dövlətinin qurulması
prosesi cümhuriyyət dövründə yara
dılan və artıq 100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız Azər
baycan parlamentinin tarixində əks olunub. Aydın olan isə
budur ki, illərin və əsrin keçməsi millətimizin qüdrətli və
müstəqil Azərbaycan ideyasını daha da möhkəmləndirdi. Şərq
də ilk demokratik parlamentin qurucularının vətənpərvərliyi
və azadsevərliyi onların həyatı bahasına başa gəlsə də, hər şeyə
rəğmən müstəqil Azərbaycan ideyası daha da yüksəldi.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin fədakarlığı, uzaqgörən si
yasəti, dövlətə və xalqa olan sevgisi müasir müstəqil Azərbay
canın təməlini qoydu və möhkəmləndirdi. Bu gün Prezident
İlham Əliyev tərəfindən böyük uğurla və məharətlə davam et
dirilən bu siyasət hər bir Azərbaycan vətəndaşına öz dövləti ilə
fəxr etmək, qürur duymaq şərəfi verir.
Xalqımız gələn il Azərbaycan parlamentinin yaranmasının
100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır. Ulu öndərimizin təbirincə
desək, “Müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır”.
2007-ci ilin may ayında Azərbaycan parlamenti özünün ye
ni bir nəşrini - “Milli Məclis” jurnalını təsis etdi. Jurnal ötən
10 il ərzində Azərbaycanın qanunverici orqanının dolğun mən
zərəsini yaradan ciddi rəsmi nəşr kimi nüfuz qazanmışdır.
Demokratik dəyərləri, qanunverici orqanın fəaliyyətini öz
səhifələrində əks etdirən “Milli Məclis” jurnalı dövlətçiliyimi
zin, müstəqilliyimizin prinsiplərini əsas tutaraq öz tarixi missi
yasını yerinə yetirməkdədir. Müasir parlamentin sözçüsü olan
nəşr Milli Məclis rəhbərliyinin və Redaksiya Şurasının dəstə
yini öz fəaliyyətində daim hiss edir. Bu dəstəyə görə jurnalın
kollektivi olaraq dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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Üç dəniz əfsanəsindən dördüncü dənizə doğru:
Xəzərdən başlayan enerji dəhlizi Adriatik dənizinədək uzanacaq

Hikmət Babaoğlu
Milli Məclisin deputatı,
“Yeni Azərbaycan” qəzetinin
baş redaktoru
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31 may-3 iyun tarixlərində Bakıda
XXIV Beynəlxalq “Xəzər Neft və
Qaz-2017” sərgi və konfransı, həm
çinin VII Xəzər Beynəlxalq “Energe
tika və Alternativ Enerji” sərgisi ke
çirildi. Dünyanın 30 ölkəsini təmsil
edən 400-dək nümayəndənin iştirak
etdiyi, neft-qaz sahəsinin aktual
mövzularının müzakirəsi üçün mü
hüm platforma rolunu oynayan bey
nəlxalq konfransda səsləndirilən fi
kirlər dünya siyasəti və beynəlxalq
münasibətlər sistemində enerji təh
lükəsizliyinin təmin olunmasında
milli dövlətlərin və transmilli korpo
rasiyaların roluna dair bir çox məsə
lələri növbəti dəfə gündəmə gətirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezi

denti İlham Əliyev sözügedən konf
ransda çıxışı zamanı ölkəmizin xari
ci siyasət kursunun, enerji siyasəti
nin, eləcə də Avropanın enerji təhlü
kəsizliyinin təmin olunmasında
Azərbaycanın rolu barədə mühüm
fikirlər səsləndirdi. Eyni zamanda,
ABŞ Prezidenti Donald Trampın
XXIV Beynəlxalq “Xəzər Neft və
Qaz-2017” sərgi və konfransı ilə əla
qədar Prezident İlham Əliyevə
göndərdiyi təbrik məktubunda
Azərbaycanın enerji siyasətinin əhə
miyyəti, ölkəmiz ilə ABŞ arasında
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq müna
sibətlərinin inkişafının strateji önə
minə dair mühüm məqamlar öz ək
sini tapdı. Bütövlükdə, nəzər yetiri

lən nüansların fonunda bir sıra mə
sələləri ayrıca strateji analiz predme
tinə çevirmək məqsədəmüvafiqdir.
Azərbaycanın enerji siyasəti:
regional əməkdaşlıq və
təhlükəsizlik kontekstində
strateji faktor kimi
Prezident İlham Əliyev konf
ransda çıxışı zamanı diqqətə çat
dırdı ki, Azərbaycan enerji təhlü
kəsizliyini tam təmin edərək dost,
tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükə
sizliyi məsələlərinin həllində də öz
rolunu oynayır. “Azərbaycanın
neft-qaz layihələri, eyni zamanda,
regionda təhlükəsizliyin, sabitli
yin, inkişafın təminatçısıdır”, - de
yən dövlətimizin başçısı hazırda
ölkəmizin təşəbbüsü, iştirakçılığı
və liderliyi ilə gerçəkləşdirilən la

yihələrin strateji əhəmiyyətinə diq
qət çəkərək bildirib: ““Şahdəniz”
layihəsinin ikinci fazasının işlənil
məsi də uğurla davam etdirilir.
Bildiyiniz kimi, bu gün biz Cənub
Qaz Dəhlizinin icrası ilə məşğuluq
və bu, dünya miqyasında nadir bir
layihədir, Avropa məkanında inf
rastruktur layihələri arasında bi
rincidir. Bu layihəyə 40 milyard
dollar sərmayə qoyuluşu nəzərdə
tutulur. Onun böyük hissəsi artıq
qoyulubdur. Cənub Qaz Dəhlizi
nin dörd seqmentində işlər uğurla
gedir... “Şahdəniz-2” layihəsinin
icrası 93 faiz səviyyəsindədir. Biz
bu yaxınlarda “Şahdəniz” platfor
masının üst hissəsini də dənizə
yola salacağıq. Cənubi Qafqaz kə
mərinin icrası 85 faiz səviyyəsində
dir. Bu kəmər Azərbaycanı Gür

cüstan ilə birləşdirir. TANAP layi
həsi, hansı ki artıq 2012-ci ildə
müqavilə bağlanmışdır, - uğurla
icra edilir. TANAP layihəsinin ic
rası 72 faiz səviyyəsindədir. Biz
gözləyirik ki, gələn il TANAP layi
həsinin istifadəyə verilməsini qeyd
edək. Dördüncü layihə TAP layi
həsidir. Orada da icra səviyyəsi 42
faizdir. Yəni bu rəqəmlər özlüyün
də bir göstəricidir. Bu rəqəmlər
göstərir ki, bütün işlər plan üzrə
gedir və biz “Cənub qaz dəhlizi”
layihəsinin icrasının tamamlanma
sına yaxınlaşırıq”.
Göründüyü kimi, bəhs edilən bu
4 layihə Azərbaycanın praqmatik
enerji siyasətinin, bu kontekstdə
beynəlxalq əməkdaşlığının qanu
nauyğun nəticəsi kimi xarakterizə
edilir. Ölkəmizin enerji diplomati
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yası regional və qlobal təhlükəsizli
yə, əməkdaşlığa fundamental töhfə
lər verir.
Azərbaycanın enerji strategiyası
hər zaman olduğu kimi bu gün də
dünyanın diqqət mərkəzindədir.
Həyata keçirilən çoxşaxəli enerji si
yasəti ilə ölkəmiz regional və qlobal
əhəmiyyətli aktora çevrilə bilib.
Azərbaycanın səmərəli enerji siya
səti yeni əməkdaşlıq platformaları
müəyyənləşdirməklə yanaşı, Avra
siyanın enerji xəritəsinin zənginləş
məsinə strateji töhfələr verir.
Azərbaycanın uğurlu enerji siya
sətindən bəhs edərkən dörd seq
mentində işlərin müvəffəqiyyətlə
aparıldığı Cənub Qaz Dəhlizinin
əhəmiyyətinə xüsusi olaraq toxun
maq gərəkdir. Şübhəsiz ki, Cənub
Qaz Dəhlizinin təməlinin qoyulma
sı çoxşaxəli enerji siyasətinin növbə
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t i uğuru kimi tarixə düşüb. Asiya ilə
Avropanı, Xəzər hövzəsi ilə uzaq
Adriatik dənizi sahillərini əlaqələn
dirəcək bu layihə Bakı-Tbilisi-Ərzu
rum kəmərinin genişləndirilməsini,
Trans-Anadolu (TANAP) qaz kə
mərinin inşasını və bu kəmərin
məntiqi davamı olan Trans-Adriatik
boru kəməri (TAP) layihəsinin tikin
tisini və ümumilikdə, bu layihələrin
icrası nəticəsində Xəzər qazının Av
ropaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu isə
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasına Azərbaycanın
enerji resurslarının yeni mənbə kimi
önəmini bir daha aşkar edir.
Azərbaycan Avropa ölkələri
üçün yeganə yeni mənbədir
Bu, bir reallıqdır ki, Azərbayca
nın enerji siyasəti xarici neft-qaz
mənbələrindən asılı olan Avropa re

gion ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi
baxımından çox böyük önəm kəsb
edir. Dünya enerji bazarında ara-sı
ra baş verən proseslər göstərir ki,
bəzi dövlətlər neft və qaz amilindən
spekulyasiya edərək öz iqtisadi və
siyasi məqsədləri üçün yararlanma
ğa çalışırlar. Azərbaycan isə bütün
tərəfdaşları ilə səmimi, real bazar
prinsiplərinə uyğun əlaqələr qur
maqla etibarlı partnyor imici qaza
nıb. Respublikamızın bu cür möv
qeyə sahib olması və tarazlaşdırıl
mış siyasət aparması özünün enerji
ehtiyatlarından güclü tərəfdaşlıq
qurmaq üçün istifadə etdiyini sübut
etmiş olur.
Hələ 2000-ci illərin əvvəllərindən
başlayaraq Azərbaycanın böyük qaz
ehtiyatlarının hasilatı və Avropa is
tehlakçılarına çatdırılması ilə bağlı
müxtəlif təşəbbüs və layihələr irəli

sürülmüş, lakin bunların praktiki
nəticəsi olmamışdır. Azərbaycan bu
sahədə də liderliyi öz üzərinə götür
müş və “Cənub qaz dəhlizi” layihə
sinin reallaşdırılması ilə bağlı zəruri
tədbirlərin həyata keçirilməsinə baş
lamışdır. Dolayısı ilə, Azərbaycanın
təşəbbüsü və liderliyi ilə Avropanın
enerji təminatında yeni mənbələrin
müəyyənləşdirilməsi və yeni dəhli
zin yaradılması tarixi hadisədir. Sö
zügedən layihə dünya əhəmiyyətli
layihəyə çevrilmişdir. Bu layihə, ey
ni zamanda, Avropa İttifaqının eti
barlı tərəfdaşı kimi Azərbaycanın
əhəmiyyətini daha da artırmışdır.
Prezident İlham Əliyev diqqətə
çatdırıb ki, enerji təhlükəsizliyi mə
sələləri ölkələrin milli təhlükəsizlik
məsələləridir və Azərbaycan bu sa
hədə həm bölgədə, həm Avropada
önəmli rol oynayır: “Enerji şaxələn
dirilməsi istiqamətində atılan ad
dımlarımız öz bəhrəsini verir. Çün
ki bu da çox önəmlidir. Azərbayca

nın icra etdiyi layihələr, onların üs
tünlüyü ondan ibarətdir ki, bizdə
həm marşrutlar, həm mənbələr çox
şaxəlidir. Çünki bu gün bizim üçün
əsas bazar Avropa bazarıdır və Av
ropa üçün də yeni mənbələr böyük
əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə, marş
rutlar da önəmlidir. Ancaq əsas
enerji təhlükəsizliyi və enerji şaxə
ləndirilməsi deyəndə, ilk növbədə,
yeni mənbələr nəzərdə tutulur. Av
ropa ölkələri üçün yeganə yeni
mənbə Azərbaycandır. Çünki qalan
bütün mənbələr artıq uzun illərdir
ki, Avropanı təbii qazla qidalandı
rır. Yeganə yeni mənbə Azərbay
candır. Böyük mənbədir, yaxında
yerləşən mənbədir”.
Əlbəttə, bu gün Avropa dövlətlə
rinin yanacaq təminatında həlledici
rol oynayan Azərbaycan mütəmadi
olaraq yeni ixrac marşrutlarının ya
radılmasına imza atır. Respublika
mızın enerji sahəsində diversifikasi
ya siyasəti dünya yanacaq bazarına

yeni keyfiyyət dəyişiklikləri gətirir.
Bu faktorlar, eyni zamanda, Azər
baycanın 100 ildən artıq müddətdə
dünya bazarında böyük qaz təda
rükçüsü kimi etibarlı təchizatçı ola
cağına real imkanlar yaradır. Bütöv
lükdə, son illərdə respublikamız tə
bii qaz ehtiyatlarına görə diqqəti
cəlb edir. Ölkəmizin mövcud qaz
ehtiyatları bundan sonrakı 100 il ər
zində respublikanın və tərəfdaş
dövlətlərin mavi yanacağa olan tə
ləbatının ödənməsinə imkan verə
cək. Sadalanan amillər nüfuzlu döv
lətlərin, o cümlədən beynəlxalq təş
kilatların Azərbaycanla enerji sahə
sində əməkdaşlığa daim maraq
göstərməsinə səbəb olur.
Balanslaşdırılmış xarici
siyasətin qanunauyğun
nəticəsi: Azərbaycan güclü
və nüfuzlu aktor kimi
Bəhs olunan konfransda diqqət
mərkəzində olan məsələlərdən biri
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də müstəqil Azərbaycanın uğurlu,
praqmatik, çoxvektorlu xarici siya
sət kursu olub. Ümumiyyətlə, re
gional əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə
fundamental töhfələr verən Azər
baycan tarazlaşdırılmış, yaxud ba
lanslaşdırılmış xarici siyasət həyata
keçirir ki, bu da həm ölkəmizin mil
li maraqlarının qorunmasında, həm
də regional sabitliyin, təhlükəsizlik
və inkişafın təmin olunmasında öz
ifadəsini tapır. Bu isə həm beynəl
xalq təşkilatlar, həm də ayrı-ayrı
ölkələr, o cümlədən güc mərkəzi ki
mi çıxış edən milli dövlətlər tərəfin
dən yüksək qiymətləndirilir.
Azərbaycanın milli maraqların
qorunmasına xidmət edən xarici si
yasət kursu sırf müstəqillik prinsi
pinə əsaslanır. Respublikamız xarici
siyasi əlaqələrini, siyasi, iqtisadi,
hərbi, humanitar və digər sahələrdə
müttəfiqlərini, əməkdaşlıq etdiyi öl
kə və beynəlxalq təşkilatları özü se
çir. Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Bizim müstəqil xarici
siyasətimiz var, müstəqil daxili si
yasətimiz var. Bizim güclü iqtisa
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diyyatımız var, maliyyə resursları
mız var. Biz öz hesabımıza yaşayırıq
və buna görə də müstəqil ölkə kimi
səsimizi bütün tribunalardan ucal
da bilirik, mövqeyimizi müdafiə
edə bilirik”.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycanın
balanslaşdırılmış xarici siyasət stra
tegiyası regionun siyasi və iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
birbaşa töhfələr verməkdədir. Təsa
düfi deyil ki, bu gün dünya dövlət
ləri Azərbaycanın siyasi əhəmiyyə
tini yüksək qiymətləndirir, ölkəmizi
regional güc mərkəzi və etibarlı tə
rəfdaş kimi dəyərləndirirlər. Şübhə
siz ki, bunu şərtləndirən başlıca st
rateji faktor uğurlu balanslaşdırıl
mış xarici siyasət kursudur. Ümu
miyyətlə, Azərbaycan Respublikası
nın geosiyasi mövqeyi və mövcud
beynəlxalq vəziyyəti məhz balans
laşdırılmış xarici siyasətin həyata
keçirilməsini tələb edir. Azərbaycan
xarici siyasətində balanslaşdırılmış
və milli maraqlara söykənən siyasə
tin yeridilməsi prinsipinə böyük
həssaslıqla yanaşır. Belə ki, bu gün

ölkəmiz fərq qoymadan regionda
maraqları olan hər bir beynəlxalq
güc mərkəzi ilə bərabərhüquqlu
qarşılıqlı-faydalı əlaqələr qurmuş
dur. Eyni zamanda, bütün nüfuzlu
beynəlxalq və regional təşkilatlara
üzv olmaq, onlarla yaxından əlaqə
lər qurmaq və onların işində yaxın
dan iştirak etmək də məhz bu prin
sipdən irəli gəlir.
Bütövlükdə, müstəqil siyasət
Azərbaycanın həm etibarlı tərəfdaş
kimi çıxış etməsini, həm də dünya
siyasətinin inkişafına, perspektivinə
strateji töhfələr verməsini şərtləndi
rib. Respublika Günü münasibətilə
keçirilən rəsmi qəbulda çıxışı zama
nı dövlət başçısı İlham Əliyev qeyd
edib ki, Azərbaycan xarici siyasət
sahəsində böyük uğurlar əldə edib:
“Bunu artıq Azərbaycan ictimaiyyə
ti bilir. Biz beynəlxalq arenada öz
milli maraqlarımızı bundan sonra
da müdafiə edəcəyik. Biz bu gün
dünyada çox böyük hörmətə malik
olan ölkə kimi tanınırıq. Bizimlə
əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin
sayı artır. Ermənistandan başqa heç

bir ölkə ilə ikitərəfli formatda bizim
problemimiz yoxdur. Biz bir çox üç
tərəfli əməkdaşlıq formatları irəli
sürdük”.
ABŞ Azərbaycanla strateji
tərəfdarlıq əlaqələrinin
inkişafına xüsusi
əhəmiyyət verir
Hazırda Azərbaycan geosiyasi
güc mərkəzlərinin maraqlarının uz
laşdığı məkan kimi çıxış edir. Azər
baycanın müstəqil siyasəti, eləcə də
uğurlu xarici siyasət kursu dünya
siyasətinin başlıca tendensiyalarını
müəyyənləşdirən güc mərkəzləri
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Məhz ABŞ Prezidenti Donald Tram
pın 28 May Respublika Günü və
XXIV Beynəlxalq “Xəzər Neft və
Qaz-2017” sərgi və konfransı ilə əla
qədar Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevə göndərdi
yi təbrik məktublarında əksini ta
pan məsələlər də bunu aşkar şəkil
də ifadə edir.
Bununla yanaşı, Prezident
D.Trampın Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə ünvanladığı müra
ciətlərdə əks olunmuş fikirlər bir
sıra məqamları ifadə edir. Əvvəla,
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pre

zident İlham Əliyevin Azərbaycan
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və
islahatların həyata keçirilməsi isti
qamətində gördüyü işləri dəstəklə
yir və alqışlayır, habelə iki ölkə
arasında yeni faydalı biznes əlaqə
lərinin qurulmasını istəyir. Digər
tərəfdən, Azərbaycanın regional və
beynəlxalq təhlükəsizliyə funda
mental töhfələr bəxş etməsi Birləş
miş Ştatlar tərəfindən yüksək qiy
mətləndirilir. ABŞ Azərbaycanın li
derliyi ilə həyata keçirilən qlobal
enerji layihələrini, o cümlədən Cə
nub Qaz Dəhlizini qəti surətdə dəs
təkləməkdə davam edir, Azərbay
canın və beynəlxalq tərəfdaşların
onun tamamlanmasına yönəlmiş
səylərini alqışlayır. Eyni zamanda,
ABŞ qlobal enerji təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsində, o cümlədən
Xəzər regionunda enerji resursları
nın işlənilməsi və ixracında da
Azərbaycanın oynadığı rolu yüksək
dəyərləndirir. Nəticə etibarilə, Do
nald Trampın Prezident seçilməsin
dən sonra müşahidə olunan keyfiy
yət dəyişiklikləri iki ölkə arasında
qarşılıqlı faydalı və bərabərhüquqlu
əməkdaşlığın, strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrinin daha da inkişaf etdiril

məsini nəzərdə tutur. Burada əsas
rol oynayan amil isə, qeyd etdiyi
miz kimi, Azərbaycanın regional və
qlobal miqyasda təhlükəsizliyin tə
min olunmasına, əməkdaşlığın in
kişafına xidmət edən məqsədyönlü
xarici siyasət həyata keçirməsidir.
Nəticə etibarilə, Azərbaycanın
həm daxili, həm də xarici siyasətin
də, bütövlükdə isə beynəlxalq are
nada əldə etdiyi nailiyyətlərin əsa
sında praqmatik strateji kurs daya
nır. Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Bizim uğurlarımızın
təməlində, əlbəttə, düşünülmüş si
yasət dayanır və o amil dayanır ki,
bu gün Azərbaycan xalqı müstəqil
lik şəraitində yaşayır. Müstəqilliyin
dəyərləri, o cümlədən real həyatda
özünü göstərir. Müstəqillik bizim
üçün ən böyük sərvətdir, ən böyük
nemətdir. Biz müstəqilliyi qoruyu
ruq və qoruyacağıq”.
Beləliklə, Cənubi Qafqaz geosi
yasi məkanının güc mərkəzi - lider
dövləti olan Azərbaycan öz inkişaf
yolunda inamla irəliləyir. Müstəqil
lik prinsipinə əsaslanan uğurlu xa
rici siyasət kursu isə Azərbaycanı
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq platfor
masına çevirib.
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Mayın 22-də İstanbulda
Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının
(QDİƏT) yaranmasının
25-ci ildönümünə həsr
olunan zirvə toplantısı
keçirilib. Təşkilata üzv
ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının
da iştirakı ilə keçirilən
zirvə toplantısında
Azərbaycanı Milli
Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov
təmsil edib.

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov:

“Qara dəniz bölgəsinin firavan gələcəyi
yalnız mehriban qonşuluq, humanizm və
tolerantlıq əsasında qurula bilər”

Zirvə toplantısından əvvəl ma
yın 21-də QDİƏT-in Xarici İşlər Na
zirləri Şurasının iclası olub. İclasda
təşkilata üzv olan ölkələr arasında
kı mövcud münaqişələr, o cümlə
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dən Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ probleminin indiyədək
həll olunmaması təşkilatın fəaliyyə
tinin səmərəliliyini pozan əsas amil
kimi dəyərləndirilib.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay
yib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilən
zirvə toplantısında təşkilatın əhatə
etdiyi Qara dəniz regionunda bu
günkü vəziyyət, terrorizmə qarşı

mübarizə, quruma üzv ölkələr ara
sında əməkdaşlığın dərinləşməsi
və əlaqələrin gələcək inkişaf pers
pektivləri, habelə qurumun səmə
rəli fəaliyyətinə təsir edən ma
neələrin aradan qaldırılması barə
də məsələlər müzakirə olunub.
Yığıncağın əvvəlində QDİƏT-in
baş katibi Maykl Kristidesin hesa
batı dinlənilib.
Zirvə toplantısında çıxış edən
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
Prezident İlham Əliyevin salamla
rını iclas iştirakçılarına çatdırıb.
Azərbaycan parlamentinin spikeri
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanı qurucusu olduğu Ədalət
və İnkişaf Partiyasına yenidən sədr
seçilməsi münasibətilə təbrik edib.

Milli Məclisin Sədri Azərbayca
nın Qara dəniz coğrafiyasının iqti
sadi inkişafına verdiyi töhfələr, qu
rumun perspektivləri, habelə təşki
latın səmərəli fəaliyyətinə zərər
gətirən məqamlar barədə danışıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, təşkilatın ya
randığı gündən keçən dövr ərzin
də regionumuz daha təhlükəli
olub, yeni münaqişələr yaranıb,
bölgənin inkişaf perspektivləri cid
di təhdid altına düşüb. Ermənistan
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyə
də tanınmış ərazilərinin 20 faizinin
işğalını davam etdirməklə regional
təhlükəsizliyini və sabitliyini poz
maqdadır. Bu işğal bütövlükdə re
gional əməkdaşlığa mane olur. Er
mənistan beynəlxalq hüququn ali

liyini qəti surətdə inkar edir və
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazi
lərindən Ermənistan silahlı qüvvə
lərinin dərhal və qeyd-şərtsiz çıxa
rılmasını açıq şəkildə tələb edən
BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd
qətnaməsinə tabe olmaqdan boyun
qaçırır. Şübhə yoxdur ki, Azərbay
can beynəlxalq hüququn normala
rına tam uyğun olaraq öz ərazi
bütövlüyünü bütünlüklə bərpa
edəcək.
Milli Məclisin spikeri bildirib ki,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı müstəsna olaraq Qara də
niz regionunun vahid iqtisadi zona
kimi formalaşmasına həsr edilən
nadir bir təşkilatdır. Regional
əməkdaşlığın uğuru üzv dövlətlə
rin təşkilat qarşısında məsuliyyət
səviyyəsindən asılıdır. Beynəlxalq
hüququn aliliyi bölgədə iqtisadi
dirçəlişə gətirib çıxara biləcək re
gional iqtisadi əməkdaşlığın zəruri
şərtidir. Azərbaycanın regional
əməkdaşlıq strategiyası bu yanaş
manın parlaq ifadəsidir.
Ölkəmizin təşəbbüskarı və işti
rakçısı olduğu beynəlxalq iqtisadi
layihələr barədə geniş məlumat
verən Oqtay Əsədov bildirib ki,
Azərbaycan daha geniş bölgə
üçün enerji təhlükəsizliyinin tə
min edilməsində vacib tərəfdaşa
çevrilib. Parlamentin Sədri çıxışın
da deyib: “Biz boru kəməri inf
rastrukturunun şaxələndirilməsi
nə başladıq, Xəzər, Qara və Aralıq
dənizlərini birləşdirdik. Bu gün
Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbili
si-Ərzurum əsl əməkdaşlıq ruhu
nun rəmzləridir. Bundan başqa
biz “Şahdəniz-2” layihəsi, Cənubi
Qafqaz Boru Kəməri, Trans-Ana
dolu Qaz Boru Kəməri (TANAP)
və Trans-Adriatik Qaz Kəmərin
dən (TAP) ibarət strateji Cənub
Qaz Dəhlizinə artıq rəvac vermi
şik. “Şahdəniz” yatağından qazın
Avropa ölkələrinə çatdırılmasına
2020-ci ilədək nail olmağı planlaş
dırırıq.
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Bu il Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə daha bir həlledici regional
layihə - Çinlə Avropanı daha da
yaxınlaşdıran Bakı-Tbilisi-Qars də
mir yolu üzərində işi başa çatdırır.
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2016-cı ildə biz Çindən başlayaraq
Mərkəzi Asiya və Xəzər dənizin
dən keçib Azərbaycana və Gürcüs
tana, oradan da Avropaya gedən
ilk konteyner qatarını yola saldıq.

Aparılan bu sınaqla sübut edildi
ki, həmin marşrut tranzit müddəti
ni 30-35 gündən 15 günə qədər
azalda bilər. Şimal-Cənub Dəhlizi
Azərbaycanın nadir coğrafi möv
qeyindən istifadə etməklə Rusiya
ilə Hindistanı birləşdirir. Bu layihə
Qara dəniz regionunun dəmir yolu
şəbəkəsini İran ilə birləşdirəcək.
Biz ümid edirik ki, çox yaxın gələ
cəkdə bu dəhliz daha geniş bölgə
də ticarətə yeni təkan verəcək”.
Azərbaycan parlamentinin Səd
ri vurğulayıb ki, bizim başladığı
mız çoxtərəfli layihələr regionda
sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin,
dialoqun və tərəqqinin təşviqində,
eləcə də iştirakçı ölkələr arasında
qarşılıqlı anlaşmanın təmin edil
məsində mühüm rol oynayır.
Milli Məclisin Sədri deyib ki, Qa
ra dəniz bölgəsinin firavan gələcə
yinə böyük inam bəsləyən Azər
baycan hesab edir ki, bu gələcək
yalnız mehriban qonşuluq, qarşı
lıqlı hörmət, humanizm və tole
rantlıq əsasında qurula bilər. Bildi
rilib ki, Azərbaycan bu dəyərləri
təşviq etmək istiqamətində böyük
səylər göstərir: “Məhz Azərbayca
nın səyləri sayəsində 2008-ci ildə
ilk dəfə olaraq İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı ilə Avropa Şurası bir araya
gətirilib. 2015-ci ildə Bakıda I Avro
pa Oyunları yüksək səviyyədə təş
kil olunub, hər il humanitar və
mədəniyyətlərarası dialoq forum
ları keçirilir. Bundan başqa 2016-cı
ildə Roma Katolik Kilsəsinin başçı
sı Papa Fransisk Bakıda səfərdə
olub. Azərbaycanda BMT-nin Sivi
lizasiyalararası Alyansının 7-ci Qlo
bal Forumu keçirilib. Biz bütün
dünyaya mesaj olaraq 2016-cı ili
Azərbaycanda “Multikulturalizm
ili” elan etdik. Bu gün isə Bakıda IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının rəs
mi bağlanış mərasimidir. Bütün

bunlar dünya ictimaiyyətinə dost
luq, bərabərlik, tərəqqi, inkişaf və
rifah içində yaşamaq töhfəsidir.
Bunlar göstərir ki, Azərbaycan xoş
niyyətli və səmimi olan hər bir tə
rəfdaşla hüquq bərabərliyi və qar
şılıqlı fayda əsasında əməkdaşlıq
etmək üçün açıqdır. Qara Dəniz İq
tisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçi
vəsində bizim yanaşmamız bu
dur”.
Sonra toplantıda Yunanıstan
Prezidenti Prokopis Pavlopulos,
Moldova Prezidenti İqor Dodon,
Türkiyənin Baş naziri Binali Yıldı
rım, Rusiyanın Baş naziri Dmitri
Medvedev və digərləri çıxış edib
lər. Onlar ölkələrinin iqtisadi im
kanları, həyata keçirdikləri iqtisadi
layihələrin əhəmiyyəti, perspektiv
də olan məsələlər, qarşılıqlı-fayda
lı əməkdaşlığın yolları barədə fikir
və mülahizələrini bölüşüblər. Sər
mayə qoyuluşu, ticarət əlaqələri
nin genişləndirilməsi, biznes mü
hitinin şəffaflaşdırılması, tranzit

daşımalarında uyğunlaşdırılmalar,
turizmin inkişafına təsir edən amil
lərin düzgün dəyərləndirilməsinin
vacibliyi qeyd olunub. Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına
üzv ölkələr arasındakı mövcud
münaqişələrin həlli, o cümlədən
təcavüzkar Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin davam etməsi səbəbin
dən Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinin indiyə
dək həll olunmaması QDİƏT-in
fəaliyyətinin səmərəliliyini pozan
əsas fakt kimi dəyərləndirilib.
Toplantıda Ermənistanın xarici
işlər nazirinin müavini Aşot Hova
kimyan Dağlıq Qarabağ münaqişə
si ilə bağlı həqiqətdən uzaq, şər və
böhtan xarakterli fikirləri ilə iştirak
çılarda yanlış fikir formalaşdırmağa
cəhd etsə də, heç bir dəstək ala bil
məyib. Onun çıxışında ölkəsinin
iqtisadi inkişafına, təbii resurslara,
perspektivdə olan digər məsələlərə
dair heç bir ifadə əks olunmayıb.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay

yib Ərdoğan Aşot Hovakimyanın
qərəzli fikirlərinə etiraz edərək de
yib: “Ermənistan təmsilçisinin “bu
rada siyasi günahlandırma və də
yərləndirmə olmamalıdır” fikrini
mən də dəstəkləyirəm. Amma heç
bir təmsilçi çıxışında hər hansı bir
siyasi günahlandırma və dəyərlən
dirmə etmədi. Siz isə öz çıxışınızı
bütünlüklə siyasi günahlandırma
və dəyərləndirməyə həsr etdiniz.
Məncə, bu, doğru olmadı”.
Zirvə toplantısının yekununda
bəyannamə qəbul edilib. Sənəddə
beynəlxalq hüquq normalarına uy
ğun münasibətlərin qurulması,
qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığın va
cibliyi, ölkələrin ərazi bütövlüyü
nün toxunulmazlığı və s. aktual
məsələlər öz əksini tapıb.
Tədbir çərçivəsində bir sıra iki
tərəfli görüşlər və mətbuat konf
ransları da keçirilib.
Akif Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi,
Əməkdar jurnalist
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PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN
LATVİYAYA SƏFƏRİ UĞURLU OLDU
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti
mayın 28-dən 30-dək Latviya Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Səfər zamanı
nümayəndə heyətimiz Latviyanın paytaxtı Riqada bir sıra görüşlər keçirib.
Latviya Prezidenti Raymonds
Veyonis parlamentin Sədri Oqtay
Əsədovun başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyətini qəbul edərkən qo
naqları səmimi salamlayıb, onlara
Azərbaycanın milli bayramı - Res
publika Günü münasibətilə təbrik
lərini çatdırıb.
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Yüksək diqqətə və qonaqpər
vərliyə görə Prezidentə təşəkkür
edən Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədov bildirib ki, Azərbaycan ilə
Latviya dost və tərəfdaş ölkələrdir.
Sevindirici haldır ki, hazırda siyasi
münasibətlərin müsbət məcrada
inkişafı müşahidə olunur. Ənənə

yə çevrilən qarşılıqlı səfərlər və
yüksək səviyyədə görüşlər ikitə
rəfli münasibətlərin daha da dərin
ləşməsinə töhfə verir.
Latviya Prezidenti vurğulayıb ki,
ölkəsi ilə Azərbaycan arasında siya
si dialoqun intensivliyini belə bir
fakt da sübut edir ki, hər iki ölkənin

xarici işlər, iqtisadiyyat, nəqliyyat
və müdafiə nazirləri daim əlaqə sax
layırlar. Raymonds Veyonis məm
nunluq hissi ilə vurğulayıb ki, iki
dövlət arasında körpü rolunu oyna
yan Azərbaycan icması Latviyanın
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib.
Raymonds Veyonis bildirib ki,
hazırda Azərbaycan enerji və tran
zit sektorlarında Avropa İttifaqının
mühüm tərəfdaşıdır. Latviya bir
sıra enerji layihələrində, o cümlə
dən TAP və TANAP kimi layihə
lərdə Azərbaycanın rolunu yüksək
qiymətləndirir.
Oqtay Əsədov vurğulayıb ki,
Milli Məclis GUAM PA çərçivəsin
də Baltik Assambleyası ilə sıx
əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq
Azərbaycan və Latviya parlament
ləri arasında əlaqələrin möhkəm
lənməsinə xidmət göstərir.
İkitərəfli münasibətlərin dərin
ləşməsinin əhəmiyyətini vurğula
yan tərəflər ümidvar olduqlarını
bildiriblər ki, belə məxsusi maraq
və diqqət Azərbaycan ilə Latviya
arasında qarşılıqlı tarixi əlaqələrin

genişlənməsinə və inkişafına bun
dan sonra da kömək edəcək.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti bu ölkənin Baş naziri Maris
Kuçinskis ilə də görüşüb. Baş nazir
M.Kuçinskis Azərbaycanla açıq və
konstruktiv siyasi dialoqu yüksək
qiymətləndirərək vurğulayıb ki,
iki ölkənin iqtisadi sahədə əmək
daşlığı yüksələn xətlə inkişaf edir.
Parlamentin spikeri Oqtay Əsə
dov deyib ki, ölkələrimiz arasında
imzalanmış 34 sənəd əməkdaşlığın
qurulması üçün möhkəm norma
tiv-hüquqi bazadır. İki ölkənin əra
zi bütövlüyü və dövlətlərin suve
renliyi kimi beynəlxalq hüquq
prinsiplərinin aliliyinə dair prinsi
pial mövqe dəyişməz qalır.
Görüşdə Azərbaycan ilə Latvi
yanın qarşılıqlı əlaqələri və əmək
daşlıq perspektivləri müzakirə
olunub.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov Latviya Seymində olarkən əv
vəlcə “Fəxri qonaqlar kitabı”nda
ürək sözlərini yazıb.

Görüş zamanı Latviya Seyminin
spikeri İnara Murniyetse Azərbay
can nümayəndə heyətini salamla
yaraq, milli bayramımız - Respub
lika Günü münasibətilə təbrik edib.
O, bu yaxınlarda Bakıya rəsmi sə
fərini məmnunluqla xatırlayıb.
İnara Murniyetse vurğulayıb ki,
Azərbaycan xüsusən iqtisadi sahə
də Latviyanın mühüm tərəfdaşıdır.
Onun sözlərinə görə, Latviya ikitə
rəfli ticari-iqtisadi əlaqələrin daha
da möhkəmlənməsində, turizm və
inşaat sahələrində əməkdaşlığın
inkişafında maraqlıdır.
Oqtay Əsədov səmimi qəbul
üçün təşəkkürünü bildirib. Milli
Məclisin Sədri parlamentlərarası
əlaqələrimizin yüksək səviyyədə
olduğunu qeyd edərək vurğulayıb
ki, Azərbaycan və Latviya dost və
tərəfdaş ölkələrdir.
Milli Məclisin Sədri diqqətə çat
dırıb ki, bu il Azərbaycan-Latviya
ikitərəfli münasibətlərində xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir, çünki iki ölkə
arasında diplomatik münasibətlə
rin yaradılmasının 25 illiyi qeyd
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olunur. Oqtay Əsədov vurğulayıb
ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi
ni bərpa edəndən sonra bizim əla
qələrimiz yeni inkişaf mərhələsinə
daxil olub, bu günə qədər iki ölkə
arasında 34 sənəd imzalanıb, daha
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8 sənəd müzakirə prosesindədir.
Seymin spikeri İnara Murniyet
se deyib ki, Latviyada Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Riqaya
səfərini səbirsizliklə gözləyirlər.
Belə bir inam ifadə olunub ki, bu

səfər ölkələrimiz arasında ikitərəfli
əlaqələrin daha da möhkəmlənmə
sinə xidmət edəcək.
İnara Murniyetse Azərbaycan
diasporunun Latviyanın ictimai-si
yasi həyatında, xüsusən iqtisadi
sahədə səmərəli fəaliyyətini də
vurğulayıb.
Latviya Seyminin spikeri Azər
baycanın ən ağrılı problemi olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi mövzusuna
toxunaraq deyib ki, Latviya Azər
baycanın ərazi bütövlüyünü dəs
təkləyir. İ.Murniyetse bu münaqi
şənin sülh yolu ilə, beynəlxalq hü
quq normaları və prinsipləri çərçi
vəsində tənzimlənəcəyinə əmin
olduğunu bildirib.
Görüşdə ölkələrimiz arasında
əlaqələrin gələcək inkişafı, bu əla
qələrin inkişafına qanunverici or
qanların töhfəsi və ikitərəfli maraq
doğuran digər məsələlərlə bağlı
müzakirələr aparılıb. Qeyd edilib
ki, dövlət başçılarının qarşılıqlı sə
fərləri və imzalanmış sənədlər əla
qələrimizin daha da genişlənməsi
nə təkan verir.
Oqtay Əsədov vurğulayıb ki,

Azərbaycanla Latviya arasında iq
tisadi əlaqələri siyasi əməkdaşlıq
səviyyəsinə çatdırmaq lazımdır. O
qeyd edib ki, 2016-cı ildə ölkələri
miz arasında əmtəə dövriyyəsinin
həcmi təxminən 9 milyon dollara
bərabər olub.
Bu gün Azərbaycanın energeti
ka sahəsində Avropanın etibarlı
tərəfdaşına çevrildiyini qeyd edən
Oqtay Əsədov ölkəmizin enerji
potensialını diqqətə çatdıraraq,
qazanılmış uğurlardan və reallaş
dırılan infrastruktur layihələrin
dən danışıb.
Spiker Oqtay Əsədov Azərbay
can və Latviya parlamentlərində
fəaliyyət göstərən dostluq qrupla
rının işini yüksək qiymətləndirib.
Milli Məclisin GUAM PA çərçivə
sində Baltik Assambleyası ilə sıx
əməkdaşlığını qeyd edib. Vurğula
yıb ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycan
və Latviya parlamentləri arasında
əlaqələrin daha da möhkəmlənmə
sinə imkan yaradır.
Spiker Latviya Seyminin 100 de
putatından 53-ü tərəfindən qəbul
edilmiş Xocalı soyqırımı haqqında
bəyanata görə Latviya parlamenti
nə təşəkkür edərək xatırladıb ki,
həmin bəyanatda Azərbaycan xal
qı ilə həmrəylik ifadə edilib, bu
qeyri-insani cinayət pislənilib.
Görüşdə parlamentlərarası əla
qələrin indiki səviyyəsi və inkişaf
perspektivləri haqqında fikir mü
badiləsi aparılıb. Qanunvericilik
sahəsində təcrübə və informasiya
mübadiləsinin, dostluq qrupları
nın fəaliyyətini daha da gücləndir
məyin vacibliyi vurğulanıb.
Sonra nümayəndə heyətimiz Ri
qaya rəsmi səfər çərçivəsində bu
ölkənin Baş nazirinin müavini, iq
tisadiyyat naziri Arvils Aşeradens
lə görüşüb. Azərbaycan nümayən
də heyətini salamlayan Baş nazirin
müavini 28 May Respublika Günü
münasibətilə təbriklərini çatdırıb.
O, ölkələrimiz arasında ikitərəfli
münasibətlərin yüksək səviyyəsin

dən məmnunluğunu bildirib, iqti
sadi əlaqələrin genişləndirilməsi
nin vacibliyini vurğulayıb. Baş na
zirin müavini deyib ki, qarşılıqlı
səmərəli əməkdaşlığın dərinləşdi
rilməsi üçün mövcud potensialdan
hərtərəfli istifadə etmək zəruridir.
Milli Məclisin Sədri qeyd edib
ki, Azərbaycan və Latviya qarşılıq
lı hörmətə və bərabərhüquqlu
əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaş öl
kələrdir.
Oqtay Əsədov diqqətə çatdırıb
ki, Azərbaycan böyük potensialı
olan qeyri-neft sektoruna investisi
yaların cəlb edilməsində və latvi
yalı investorların bu sahədə fəallı
ğında maraqlıdır. İqtisadi əlaqələ
rin genişləndirilməsində hökumət
lərarası komissiya xüsusi rol oyna
yır.
Görüşdə Latviya ilə Azərbaycan
arasında ticari-iqtisadi münasibət
lərin vəziyyəti və inkişaf perspek
tivləri müzakirə edilib.
İqtisadiyyat naziri vurğulayıb
ki, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Latviyaya gözlənilən sə
fəri Latviya ilə Azərbaycan arasın
da əməkdaşlığın möhkəmləndiril
məsinə mühüm təkan verəcək.
Milli Məclisin Sədri səfər zama
nı Latviyanın xarici işlər naziri Ed
qars Rinkeviçs ilə görüşüb. Görüş
də Latviya xarici siyasət idarəsinin

başçısı Edqars Rinkeviçs qonaqları
salamlayıb, səfərdə onlara uğurlar
arzulayıb və əmin olduğunu bildi
rib ki, bu səfər ikitərəfli əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilməsinə im
kan yaradacaq.
Parlamentin Sədri Oqtay Əsə
dov səmimi qarşılanmaya görə tə
şəkkürünü bildirib. Spiker qeyd
edib ki, yüksək səviyyədə qarşılıqlı
səfərlər və aparılan danışıqlar iki
tərəfli əlaqələrin inkişafına müsbət
töhfə verir.
Oqtay Əsədov diqqətə çatdırıb
ki, bu il Azərbaycan-Latviya ikitə
rəfli münasibətlərində xüsusi əhə
miyyət kəsb edir və biz iki ölkə
arasında diplomatik münasibətlə
rin yaradılmasının 25 illiyi ərəfə
sindəyik. Baltikyanı ölkələr arasın
da Azərbaycanın səfirliyi ilk dəfə
məhz Latviyada açılıb.
Edqars Rinkeviçs deyib ki, Lat
viyada Azərbaycan Prezidenti İl
ham Əliyevin səfərini səbirsizliklə
gözləyirlər, çünki bu səfər ölkələri
miz arasında bütün sahələrdə əla
qələrin daha da möhkəmlənməsi
nə böyük töhfə verəcək.
Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı
vurğulayıb ki, səfər çərçivəsində
imzalanması gözlənilən sənədlər
ölkələrimiz arasında strateji əmək
daşlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edəcək. Dövlətlərimiz arasında iq
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tisadi sahədə qarşılıqlı sərfəli
əməkdaşlığı daha da genişləndir
mək üçün potensial imkanlar çox
dur.
Görüşdə energetika sahəsində
əməkdaşlıq barədə, reallaşdırılan
regional layihələr haqqında fikir
mübadiləsi aparılıb. E.Rinkeviçs
vurğulayıb ki, Avropanın energeti
ka arxitekturasında Azərbaycanın
rolu yüksək qiymətləndirilir. Azər
baycan Avropanın energetika təh
lükəsizliyində son dərəcə mühüm
rol oynayır, energetika sektorunda
əməkdaşlıq Latviya ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin vacib sahəsi
dir.
Latviya XİN rəhbəri daha sonra
qeyd edib ki, onun ölkəsi Avropa
Birliyi ilə Azərbaycanın münasi
bətlərini tam dəstəkləyir.
Milli Məclisin Sədri deyib ki,
Azərbaycan mədəni-humanitar sa
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hədə əlaqələrin inkişafında maraq
lıdır. Latviyanın Azərbaycan icma
sının rolunu ayrıca vurğulayan
Oqtay Əsədov qeyd edib ki, Baltik
yanı ölkələr arasında ən böyük
Azərbaycan icmasının məhz Latvi
yada yaşaması mədəni əlaqələrin
inkişafı üçün möhkəm təməl yara
dır. Sevindirici haldır ki, 2013-cü
ildə Bakıda Latışlar Cəmiyyətinin
fəaliyyəti bərpa edilib.
Spiker diqqətə çatdırıb ki, son
illərdə Azərbaycanda mütəmadi
olaraq humanitar əməkdaşlıq üzrə
beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Ölkə
də keçirilən beynəlxalq forumlar
bunu söyləməyə əsas verir ki, Azər
baycan dünyada tolerantlıq və
multikulturalizm mərkəzinə çevri
lib.
Azərbaycan Milli Məclisinin
Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə
nümayəndə heyətimizin üzvləri

səfər müddətində Azərbaycanın
Latviyadakı səfirliyi tərəfindən bu
ölkənin paytaxtında təşkil olun
muş 28 May Respublika Günü mü
nasibətilə təntənəli qəbulda iştirak
ediblər. Burada Latviya Seyminin
spikeri İnara Murniyetse, Seymin
deputatları, ölkənin yüksək vəzifə
li rəsmi şəxsləri, Latviya XİN-in
əməkdaşları, Latviyanın sabiq Pre
zidenti Valdis Zatlers, bu ölkədə
akkreditə edilmiş diplomatik kor
pusun nümayəndələri, işgüzar
dairələrin təmsilçiləri, ictimai-siya
si xadimlər, Azərbaycan diasporu
nun üzvləri, KİV nümayəndələri
iştirak ediblər.
Ümumlatviya Mahnı və Rəqs
Bayramının baş dirijoru Xarald
Bardzinşin rəhbərliyi ilə orkestrin
ifasında Azərbaycanın və Latviya
nın dövlət himnləri səslənib.
Tədbirin rəsmi hissəsində Azər
baycanın Latviyadakı səfiri Cavan
şir Axundov çıxış edib. Səfir tədbir
iştirakçılarını Azərbaycanın dövlət
bayramı - Respublika Günü müna
sibətilə təbrik edib və çıxış üçün
Azərbaycan parlamentinin Sədri
Oqtay Əsədova söz verib.
Oqtay Əsədov müsəlman Şər
qində ilk demokratik respublika
nın məhz Azərbaycanda yaradıl
ması barədə danışıb. O diqqətə
çatdırıb ki, Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti xalqımızın demokratik
ənənələrinin əsasını qoyub, milliy
yətindən, siyasi mövqeyindən və
dini etiqadından asılı olmayaraq
bütün vətəndaşlar üçün bərabər
hüquqlar təmin edib. Spiker bildi
rib ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
bərpa edilib. Müstəqilliyin bərpa
sından sonrakı ilk illərdə Ermənis
tan tərəfindən Azərbaycan ərazilə
rinin 20 faizinin işğal edilməsi 1
milyondan çox həmvətənimizin

qaçqın və məcburi köçkün vəziy
yətinə düşməsi ilə nəticələnib.
Spiker Azərbaycan dövlətinin
ən ağrılı problemi olan Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən danışaraq xatırla
dıb ki, ATƏT-in Minsk Qrupu bu
münaqişənin tənzimlənməsi üçün
yaradılıb. Lakin təəssüf ki, bu qu
rumun fəaliyyəti gözlənilən nəticə
ləri verməyib. Oqtay Əsədov vur
ğulayıb ki, heç şübhəsiz, Azərbay
can istənilən yolla bu problemi həll
edəcək, ölkəmizin ərazi bütövlü
yünün bərpa edilməsinə nail ola
caq.
Azərbaycan parlamentinin Səd
ri qeyd edib ki, bu gün beynəlxalq
arenada nüfuzlu bir dövlət olan
Azərbaycan Avropanın enerji təh
lükəsizliyinin təmin edilməsində
mühüm rol oynayır. Ölkəmiz Av
ropa ölkələri ilə, o cümlədən Latvi
ya ilə əlaqələrin möhkəmləndiril
məsinə xüsusi əhəmiyyət verir.
Latviya Seyminin spikeri xanım
İnara Murniyetse öz adından və

Latviya xalqı adından tədbir işti
rakçılarını Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin yaradılmasının 99 illi
yi münasibətilə təbrik edib. İnara
Murniyetse vurğulayıb ki, bu gün
Latviya və Azərbaycan qürurla de
yə bilər: “Biz müstəqil və azad
dövlətlərik!”
Latviya spikeri deyib ki, onun
ölkəsi Azərbaycanın müstəqilliyini
və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir.
İ.Murniyetse qeyd edib ki, Azər
baycan ilə Latviyanı möhkəm dost
luq telləri bağlayır. İki ölkə arasın
da fəal siyasi dialoq aparılır. Latvi
ya Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
arasında inkişaf etməkdə olan əla
qələri alqışlayır.
İnara Murniyetse xatırladıb ki,
gələn il hər iki ölkə öz müstəqilliyi
nin 100 illiyini qeyd edəcək. Sey
min spikeri vurğulayıb ki, vətənə
məhəbbət hissi bizə öz dövlətçiliyi
mizi qoruyub saxlamaq üçün güc
verir.
Bayram tədbirində orkestr Üze
yir Hacıbəylinin, Fikrət Əmirovun,

habelə latış və Avropa bəstəkarla
rının əsərlərindən ibarət konsert
proqramı ilə çıxış edib.
Riqa Klassik Gimnaziyası nəz
dində Bazar günü Azərbaycan
məktəbinin şagirdləri Azərbaycan
haqqında ana dilində şeirlər oxu
yublar.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Riqada Azad
lıq abidəsini ziyarət edib, önünə
gül dəstəsi qoyub. Azərbaycan par
lament nümayəndə heyətinin üzv
ləri Latviya Milli Bədii Muzeyində
olub, digər mədəni tədbirlərə qatı
lıblar.
Latviya Respublikasına səfər za
manı keçirilən tədbirlərdə nüma
yəndə heyətimizin üzvləri - depu
tatlardan Kamran Bayramov, Ül
viyyə Ağayeva, Rövşən Rzayev,
Malik Həsənov, parlament Apara
tının rəhbəri Səfa Mirzəyev və di
gər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
Akif Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi,
Əməkdar jurnalist
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Mayın 10-da Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan İordaniya Haşimilər Krallı
ğı Parlamentinin Nümayəndələr
Palatasının Sədri Atef Taravnehin
başçılıq etdiyi parlament nüma
yəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker bildirdi ki, Azərbaycanla
İordaniya arasında siyasi, humani
tar və digər sahələrdə əməkdaşlıq
yüksək səviyyədədir. İordaniya
beynəlxalq təşkilatlarda daim
Azərbaycanın mövqeyini dəstəklə
yir və müdafiə edir.
Söhbət zamanı iki ölkə arasında
iqtisadi əlaqələrin artırılmasının
vacibliyi vurğulandı. Qeyd olundu
ki, bunun üçün geniş potensial
mövcuddur.
Milli Məclisin Sədri hər iki ölkə
nin parlamentində fəaliyyət göstə
rən qarşılıqlı dostluq qruplarının
parlamentlərarası əməkdaşlığın in
kişafında xüsusi rolunu qeyd etdi.
Görüşdə Oqtay Əsədov Ermə
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsi barədə də məlu

20     Milli Məclis

mat verdi. O, İordaniya parlamenti
Senatının 2013-cü il mayın 28-də
“Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü
ilə əlaqədar Bəyanat” qəbul etdiyi
nə görə bu ölkənin qanunverici
orqanına bir daha öz dərin minnət
darlığını ifadə etdi və oxşar qərarın
İordaniya Parlamentinin Nüma
yəndələr Palatası tərəfindən də qə
bul ediləcəyinə inamını bildirdi.
Atef Taravneh dedi ki, İordaniya
həmişə Azərbaycanın haqlı möv
qeyini dəstəkləyir. Qonaq İslam
dünyasının problemləri, terroriz
mə qarşı mübarizə, İordaniyada
həyata keçirilən iqtisadi-siyasi isla
hatlar barədə fikirlərini bölüşdü.

Mayın 22-də Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini Ziyafət Əsgə
rov ölkəmizdə səfərdə olan Avropa
Parlamentinin Xarici əlaqələr ko
mitəsinin yeni sədri, Avropa Xalq
Partiyasının Almaniyadan olan de
putatı Devid Mak-Alisterin başçı

lıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Birinci vitse-spiker hazırda
Azərbaycanla Avropa Parlamenti
arasında münasibətlərin müsbət
məcrada inkişaf etdiyini vurğula
dı. O, deputatların qarşılıqlı səfər
lərini müsbət dəyərləndirdi.
Devid Mak-Alister bildirdi ki,
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
altı gün Cənubi Qafqazın hər üç
ölkəsində olacaq və görüşlər keçi
rəcək. Nümayəndə heyətinin tərki
binə Avropa Parlamentində təmsil
olunan müxtəlif siyasi qrupların
üzvləri daxildir. Səfərin məqsədi
regiondakı vəziyyətlə yaxından ta
nış olmaqdır.
Qonaq Milli Məclislə Avropa
Parlamenti, həmçinin Avronest PA
arasında əlaqələrin davamlı inkişa
fına ümidvar olduğunu bildirdi.

Mayın 4-də Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini Ziyafət Əsgə

rov Pakistan Milli Assambleyası
Sədrinin müavini Murtaza Abbasi
nin başçılıq etdiyi nümayəndə he
yəti ilə görüşdü.
Parlament Sədrinin birinci
müavini bildirdi ki, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk
ölkələrdən olan Pakistanla əlaqələr
bir çox sahələrdə yüksələn xətlə in
kişaf edir. Qanunverici orqanlar
səviyyəsində əməkdaşlıq daha da
möhkəmlənir.
Vitse-spiker Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
si, onun fəsadları və aradan qaldı
rılması istiqamətində atılan addım
lar barədə danışdı. O, Pakistanın
Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəs
təkləməsini yüksək dəyərləndirdi.
Pakistan Milli Assambleyası
Sədrinin müavini Murtaza Abbasi
Bakıda keçirilən forum münasibə
tilə təbriklərini çatdırdı və foru
mun işinə uğurlar arzuladı. Bildi
rildi ki, qarşılıqlı səfərlər münasi
bətlərimizin daha da dərinləşməsi
nə xidmət edir.
Murtaza Abbasi ölkəsində həya
ta keçirilən Çin-Pakistan Dəhlizi
layihəsi barədə məlumat verdi.
Ümid etdiyini bildirdi ki, bu layi
hənin reallaşması bütün müsəlman
ölkələri üçün faydalı olacaq.

Mayın 4-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Birləşmiş Krallığın Lordlar
Palatasının üzvü, Böyük BritaniyaAzərbaycan parlamentlərarası
dostluq qrupu rəhbərinin müavini
Baronessa Zahida Manzur ilə gö
rüşdü.
Sədr bildirdi ki, Azərbaycanın
dostu olaraq Böyük BritaniyaAzərbaycan parlamentlərarası
dostluq qrupunun üzvü kimi qo
nağın ölkəmizə hazırkı səfəri bizim
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdır
dı ki, belə səfərlər və görüşlər dost

və tərəfdaş ölkələr olan Azərbay
canla Böyük Britaniya arasındakı
parlamentlərarası və digər sahələr
də münasibətlərin inkişafına öz
müsbət töhfəsini verir.
Baronessa Zahida Manzur ölkə
mizin Böyük Britaniyadakı səfirliyi
ilə yaxından əməkdaşlıq etdikləri
ni dedi və Böyük Britaniya-Azər
baycan əlaqələrinin bundan sonra
da inkişafında əminliyini bildirdi.

Mayın 4-də Milli Məclis Sədri
nin müavini, parlamentin Təbii eh
tiyatlar, energetika və ekologiya
komitəsinin sədri Valeh Ələsgərov
Bakıda keçirilən IV Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru
munda iştirak edən Brüssel-Pay
taxt Regionu parlamentinin nüma
yəndə heyəti ilə görüşdü.
Valeh Ələsgərov ölkələrarası
münasibətlərdən danışdı, bu sahə
də böyük potensialın olduğunu,
dostluq və əməkdaşlığın genişlən
dirilməsinin vacibliyini vurğuladı.
Vitse-spiker Brüssel parlamen
tarilərinə Azərbaycanın təşəbbüs
karı və iştirakçısı olduğu transmilli
neft, qaz, nəqliyyat layihələri barə
də ətraflı məlumat verdi.
Brüssel parlamentinin vitse-pre
zidenti Emin Özkara qeyd etdi ki,
Bakıda keçirdikləri görüşlər iki öl
kə arasında əməkdaşlığa yaxşı im
kanlar yaradacaq.

Mayın 4-də Milli Məclis Sədri
nin müavini, parlamentin Təbii eh
tiyatlar, energetika və ekologiya
komitəsinin sədri Valeh Ələsgərov
Bakıda keçirilən IV Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru
munda iştirak edən ABŞ-ın Ayda
ho ştatının senatoru Marv Hage
don ilə görüşdü.
Valeh Ələsgərov bildirdi ki,
ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin

möhkəm təməli var. O dövlətin ay
rı-ayrı ştatları ilə ölkəmiz arasın
da qarşılıqlı əlaqələri yüksək də
yərləndirən vitse-spiker hər zaman
bu münasibətlərin inkişafında ma
raqlı olduğumuzu vurğuladı.
Sədr müavini Azərbaycanın hə
yata keçirdiyi transmilli layihələr
dən, neft, qaz, nəqliyyat sahəsində
ki uğurlarımızdan söhbət açdı.
Senator Marv Hagedon qeyd et
di ki, Aydaho gənc dövlətdir. Azər
baycanın böyük sərvəti olan neft,
qaz ehtiyatlarının istismar edilmə
si sahəsində təcrübəsi öyrənilməli
dir.

Mayın 3-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Cibuti Respublikası Milli As
sambleyasının Sədri Mohamed Əli
Humədin başçılıq etdiyi parlament
nümayəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker iki ölkə arasında münasi
bətlərin inkişafında dövlət başçıla
rının xüsusi rolunu qeyd edərək
bildirdi ki, məhz iki ölkə başçıları
nın görüşündən sonra ikitərəfli
əlaqələrin inkişafı üçün münbit şə
rait yaranıb. Hazırda iqtisadi, hu
manitar və digər sahələrdə müna
sibətlərimizi inkişaf etdirmək üçün
işlər aparılır. Qeyd olundu ki, hər
iki ölkənin parlamentində qarşılıq
lı dostluq qrupları yaradılıb.
Milli Məclisin Sədri beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycanı dəstək
lədiyinə və Cibuti parlamentinin
Xocalı soyqırımını tanımasına dair
qəbul etdiyi qətnaməyə görə qo
naqlara təşəkkürünü bildirdi, onla
ra Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi barədə məlu
mat verdi.
Mohamed Əli Huməd bildirdi
ki, bir müsəlman ölkəsi olaraq Ci
buti Respublikası həmişə Azərbay
canın yanındadır və Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin tezliklə ədalətli
həllini arzulayır.
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Azərbaycan nümayəndə heyəti
NATO PA-nın yaz sessiyasında iştirak etdi
Mayın 26-29-da Tbilisidə NATO Parlament
Assambleyasının yaz sessiyası işə başladı. Sessiya
da Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, NATO
Parlament Assambleyasında nümayəndə heyəti
mizin rəhbəri Ziyafət Əsgərovun başçılıq etdiyi
deputat qrupu iştirak etdi. Nümayəndə heyətinin
tərkibinə deputatlardan Siyavuş Novruzov, Məla
hət İbrahimqızı və Qüdrət Həsənquliyev daxil idi.
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Sessiyanın komitə iclaslarında
Suriyada və İraqda müharibənin
humanitar aspektləri, sosial media
inqilabının siyasi və təhlükəsizlik
baxımından nəticələri, Qara dəniz
regionunda sabitliyin inkişafı, bal
listik raketdən müdafiə və NATO,
kosmik fəzaya sahiblik və müttə
fiqlərin müdafiəsi, NATO-Avropa
İttifaqı əməkdaşlığı, Avropanın
müdafiə sənayesi bazasının vəziy
yəti, iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar
xərclərin qiymətləndirilməsi, Rusi
ya - tərəfdaşdan rəqibə, NATO və
Arktikada təhlükəsizlik, NATOnun texnologiya üstünlüyünün
saxlanılması, Yaxın Şərqdə və Şi
mali Afrikada ərzaq və su təhlükə
sizliyi kimi mövzular müzakirə
olundu.
Milli Məclis Sədrinin birinci
müavini Ziyafət Əsgərov və nüma
yəndə heyətimizin üzvləri quru
mun komitələrində müzakirəyə
çıxarılan məsələlərlə bağlı çıxışlar
etdilər.
NATO PA-nın Təhlükəsizliyin
mülki ölçüləri komitəsinin iclasın
da işğal olunmuş ərazilərdə Gür

cüstanın strategiyası müzakirə
edildi.
Gürcüstanın barış və vətəndaş
bərabərliyi üzrə dövlət naziri Kete
van Çixelaşvili, Gürcüstanda Avro
pa İttifaqının monitorinq missiya

sının rəhbəri səfir Kestutis Jan
kauskas çıxışlarında Gürcüstan
ərazisindəki münaqişələrin səbəb
və nəticələri, vəziyyətdən çıxış yol
ları barədə danışdılar.
Azərbaycan nümayəndə heyəti

may-iyun 2017    23

ƏMƏKDAŞLIQ
nin rəhbəri, Milli Məclis Sədrinin
birinci müavini Ziyafət Əsgərov
Gürcüstanın üzləşdiyi problemlər
lə yaxından tanış olduğunu bildir
di. O, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barə
də məlumat verdi, Azərbaycan tor
paqlarının 20 faizinin Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edildiyini, bir milyondan çox insa
nın doğma yurd-yuvalarından di
dərgin düşdüyünü bir daha diqqə
tə çatdırdı.
İclasda Abxaziya və Cənubi Ose
tiyada silahlı birləşmələrin forma
laşdırılması, Ermənistanın silah
landırılması və s. məsələlər barədə
fikir mübadiləsi aparıldı.
Sessiya çərçivəsində Müdafiə və
təhlükəsizlik komitəsinin iclasında
Gürcüstanın müdafiə naziri Levan
İzoria çıxış edərək ölkəsinin Av
roatlantik strukturlara inteqrasiya
sı, silahlı qüvvələrdə islahatlar,
beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində
görülən işlər barədə danışdı. Azər
baycan nümayəndə heyətinin üz
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vü, Milli Məclisin İctimai birliklər
və dini qurumlar komitəsinin sədri
Siyavuş Novruzov iclasda çıxış
edərək beynəlxalq terrorizm və se
paratizm təhlükələrindən söz açdı
və qeyd etdi ki, Gürcüstan kimi
Azərbaycan da işğala məruz qalıb;
Ermənistan silahlı birləşmələri
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal edib və təhlükələr bu gün də
davam edir.
Millət vəkili Siyavuş Novruzov
həmçinin Müdafiə və təhlükəsizlik
komitəsinin iclasında “Ballistik ra
ketdən müdafiə və NATO” adlı
məruzə ətrafında çıxışı zamanı da
ha bir ölkənin - Ermənistanın da
ballistik raketlərə malik olduğunu
bildirdi və bu ölkəyə qarşı tədbir
lər görülməsini təklif etdi: “Məru
zədə ballistik raketlərin beynəlxalq
ictimaiyyət üçün törətdiyi təhlükə
lərin qeyd olunması çox yaxşı hal
dır. Bilirsiniz ki, Ermənistana bir
milyard dollarlıq silah verilib. On
ların sırasında “İsgəndər-M” ope
rativ-taktiki raket kompleksi də

var. Bu raket kompleksi Cənubi
Qafqaz, eləcə də Avropa üçün çox
ciddi təhlükədir”.
Siyavuş Novruzov Ermənistan
Prezidenti Serj Sarkisyanın bu ra
ketlərlə Azərbaycanı vuracağı ba
rədə bəyanatını da diqqətə çatdır
dı. İclasda bu faktın məruzədə nə
zərə alınacağı bildirildi.
NATO PA-nın Elm və texnologi
ya komitəsinin iclasında isə Azər
baycanın işğal edilmiş ərazilərində
ki ekoloji vəziyyət diqqət mərkəzin
də oldu. Burada Orta Şərqdə müha
ribələrin ekoloji tarazlığa vurduğu
zərbə, ətraf mühitin çirklənməsi,
həmin ölkələrin iqtisadiyyatına və
əhalinin sağlamlığına, təbii ehtiyat
lara vurduğu ziyan barədə məruzə
dinlənildi. Məruzə ilə bağlı Milli
Məclisin deputatı Məlahət İbrahim
qızı çıxış etdi. O, Cənubi Qafqazda
mövcud olan problemlər, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı
məlumat verdi. Millət vəkili dedi
ki, sessiyanın keçirildiyi Tbilisi şə
həri Orta Şərqdən təxminən 400 ki

lometr uzaqdadır. Tbilisidən təxmi
nən bir o qədər də məsafədə Azər
baycanın Ermənistan tərəfindən iş
ğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgə
si yerləşir. Ermənistanın işğal etdiyi
Azərbaycan torpaqlarında - Dağlıq
Qarabağda və ona bitişik 7 rayonun
ərazisində ekoloji sistem tam pozu
lub. Ermənilər bu bölgələrdə mədə
niyyət abidələrini, təbii sərvətləri
talan edib, ekoloji sistemə ciddi zi
yan vurublar. Ermənistandakı
“Metsamor” Atom Elektrik Stansi
yasının radioaktiv tullantıları işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərində
basdırılır. İşğal olunmuş ərazilərdə
yetişdirilən narkotiklər isə Avropa
ya daşınır.
M.İbrahimqızı bu cür tullantıla
rın təkcə Azərbaycan üçün deyil,
bütövlükdə Cənubi Qafqaz və Av

28 May Respublika Günü Gürcüstanda geniş qeyd edildi. NATO
PA-nın yaz sessiyasında iştirak etmək üçün bu ölkədə səfərdə olan
Milli Məclisin deputatları, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin
əməkdaşları və digər şəxslər mayın 28-də Tbilisidəki Heydər Əliyev
parkında oldular. Onlar Ulu öndərin parkdakı abidəsi önünə əklil
qoyub, xatirəsini ehtiramla yad etdilər.

ropanın özü üçün ciddi təhlükə
mənbəyi olduğunu bildirdi.
Mayın 29-da Tbilisidə NATO
PA-nın yaz sessiyasının son iclası
keçirildi. Sessiyada iştirak edən
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
üzvləri bu dəfə də ölkəmizin sosialiqtisadi inkişafı, regionda reallaş
dırdığı qlobal enerji və infrastruk
tur layihələri, Azərbaycanın Avro
panın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi
töhfələr, eləcə də qonşu Ermənista
nın işğalçılıq siyasəti nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizinin işğal
olunması, bir milyondan çox qaçqın

və məcburi köçkün problemi barə
də ətraflı məlumat verdilər.
İclasda bu qurumun Siyasi, Mü
dafiə və təhlükəsizlik, Elm və tex
nologiyalar, İqtisadiyyat və təhlü
kəsizlik komitələrinin iclaslarında
müzakirə olunmuş məsələlərə də
münasibət bildirildi, tövsiyə xa
rakterli qərarlar qəbul olundu.
Həmçinin sessiyada NATO PA
“Gürcüstanın Avroatlantik struk
turlara inteqrasiyasına dəstək” adlı
bəyannamə qəbul etdi.
Bununla da NATO PA-nın yaz
sessiyası başa çatdı.
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Oqtay Əsədov
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri

Hörmətli “Milli Məclis” jurnalının kollektivi!
“Milli Məclis” analitik informasiya jurnalının birinci sayının çap
dan çıxmasının 10 illik yubileyi münasibətilə jurnalın bütün əmək
daşlarını və oxucularını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
10 il bundan əvvəl ilk sayı işıq üzü görən jurnal ötən dövrdə şərəfli
bir yaradıcılıq yolu keçmişdir. Fəaliyyətə başladığı gündən jurnal
müstəqil dövlətimizin və Milli Məclisin həyatında baş verən mühüm
hadisələrə geniş yer ayırmışdır.
Jurnal öz səhifələrində ölkə həyatındakı ictimai-siyasi prosesləri,
Milli Məclisin plenar və komitə iclaslarını, parlament rəhbərliyinin,
deputatların keçirdiyi görüşləri, parlament nümayəndə heyətlərinin
xarici ölkələrə səfərlərini ətraflı işıqlandırmış, aktual mövzularla bağlı
müvafiq qurumların rəhbərləri və mütəxəssislərlə maraqlı müsahibə
lər dərc etmişdir.
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Azərbaycanda çap olunan dərgilər sırasında özünəməxsus yeri olan
“Milli Məclis” jurnalı bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə aparılan islahatların, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğunda əldə etdiyimiz uğurların geniş oxucu kütləsinə
çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Jurnal mütəmadi olaraq öz səhifələrində maraqlı rubrikalara da geniş
yer ayırır, deputatların, tarixçilərin, politoloqların, beynəlxalq məsə
lələr üzrə mütəxəssislərin maraqlı yazılarını oxuculara təqdim edir.
Bir sözlə, Milli Məclisin təsis etdiyi “Milli Məclis” jurnalı ölkəmi
zin demokratik əsaslarla seçilmiş parlamentinin qanunvericilik fəaliy
yətini, parlament diplomatiyasının uğurlarını öz səhifələrində peşə
karlıqla əks etdirir.
Bu gün qürurla deyə bilərik ki, “Milli Məclis” jurnalı Azərbaycanın
müstəqillik tarixində parlament tərəfindən təsis edilmiş ilk jurnal kimi
mətbuat tariximizdə də özünəməxsus iz buraxmışdır.
İnanıram ki, “Milli Məclis” jurnalı bundan sonra da mətbu sözün
gücündən məharətlə istifadə edərək öz missiyasını layiqincə yerinə
yetirəcək, xalqımız və dövlətimiz qarşısında xidmətlərini davam etdi
rəcəkdir.
Jurnalın bütün əməkdaşlarını bir daha ürəkdən təbrik edir, hər birinə
can sağlığı, uzun ömür və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayı
ram.
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Bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin orqanı olan
“Milli Məclis” jurnalının 10-cu ildönümü tamam olur.
Müstəqilliyimizin tarixi inkişafı dövründə bütün sahələrdə olduğu
kimi, qanunvericilik sahəsində də görülən işlərin və aparılan uğurlu
islahatların, parlamentin səmərəli fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən
mühüm nailiyyətlərin işıqlandırılması və geniş ictimaiyyətə çatdırıl
ması zərurəti yarandı.
Məhz bu baxımdan, parlamentin fəaliyyətinin şəffaflığının daha da
artırılması məqsədilə 2007-ci ilin may ayında müstəqil Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin ilk və yeganə jurnalı - “Milli Məclis”
jurnalı işıq üzü gördü.
Fəaliyyətə başladığı vaxtdan özünəməxsus dəst-xətti və mövqeyi ilə
digər mətbuat orqanları arasında seçilən “Milli Məclis” jurnalı qısa
zaman ərzində böyük auditoriyaya sahib oldu.
Jurnalın hər bir sayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ziyafət Əsgərov
möhtərəm İlham Əliyevin dövlətimizin demokratik inkişafı naminə
apardığı çoxşaxəli daxili və xarici siyasətin, onun rəhbərliyi ilə ölkə
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisi Sədrinin birinci müavini,
mizdə həyata keçirilən irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin daim dol
Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya
ğun işıqlandırılması təqdirəlayiqdir.
ilə mübarizə komitəsinin sədri
Eyni zamanda, jurnalda Azərbaycan Respublikasının Birinci vit
se-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təhsil, səhiyyə və mədə
niyyət sahələrində, eləcə də sosial-ictimai problemlərin həllində mi
silsiz xidmətləri, millət vəkili olduğu dövrdə onun təşəbbüsü ilə 4 amnistiya aktının qəbul edilməsi və s.
bu kimi humanist və xeyirxah fəaliyyəti müntəzəm şəkildə əks olunur.
Parlamentin qanunvericilik sahəsində gördüyü işlər, parlament nümayəndə heyətlərinin Parlamentlər
arası İttifaq, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, ATƏT-in Parlament Assambleyası, NATO Par
lament Assambleyası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Məclisi, MDB Parlament
lərarası Assambleyası, İslam Konfransı Təşkilatı, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası və digər
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardakı uğurlu fəaliyyəti jurnalın aparıcı mövzularını təşkil edir.
“Milli Məclis” jurnalı iş prinsiplərini zamanın tələblərinə uyğun quraraq, cəmiyyətin sosial-iqtisadi və
ictimai-mədəni sahələrini əhatə edən aktual mövzuları həmişə diqqət mərkəzində saxlayır. Millət vəkilləri
nin və eləcə də parlament əməkdaşlarının söz və fikir tribunası kimi onların ölkə daxilində və xaricdə baş
verən siyasi proseslərlə, gündəmdə olan mühüm hadisələrlə bağlı ətraflı şərhlərinə geniş yer ayırır.
Jurnalı oxunaqlı edən məqamlardan biri də burada vaxtaşırı olaraq, Azərbaycan tarixinin, elminin,
ictimai şüurun, mədəni maarifçiliyin inkişafında rolu olmuş görkəmli şəxsiyyətlər və ziyalılarımız barədə
sanballı yazıların, tanınmış şair və yazıçılarımızın, o cümlədən yazıçı-publisist millət vəkillərimizin əsər
lərinin dərc olunmasıdır.
Hesab edirəm ki, “Milli Məclis” jurnalı ötən 10 illik fəaliyyəti dövründə öz şəffaflıq və obyektivlik prin
siplərinə sadiq qalaraq milli suverenlik və dövlətçilik ənənələrinin qorunmasına yüksək peşəkarlıqla xid
mət etmişdir.
Jurnalın Redaksiya Şurasının üzvləri başda olmaqla, Redaksiya Heyətini və bütövlükdə Milli Məclis
kollektivini jurnalımızın 10 yaşı münasibətilə təbrik edir, onlara bu məsuliyyətli və şərəfli işlərində yeni
nailiyyətlər arzulayıram.
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Bahar Muradova
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisi Sədrinin müavini,
İnsan hüquqları komitəsinin sədri

Məmnuniyyətlə sizi - “Milli Məclis” jurnalının Redaksiya Heyə
tini və yaradıcı kollektivini 10 illik yubileyiniz münasibətilə təbrik
edir və gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Media orqanları arasında özünəməxsus dəst-xətti ilə seçilən “Mil
li Məclis” jurnalı bu illər ərzində əsas vəzifəsi olan müstəqil Azər
baycan parlamentinin fəaliyyətini işıqlandırmaq missiyasını layiqin
cə yerinə yetirmişdir. İstedadlı və işgüzar mütəxəssisləri öz ətrafına
toplamış jurnal fəaliyyətə başladığı ilk gündən ali qanunvericilik or
qanı kimi Milli Məclisin ölkənin ictimai-siyasi həyatında oynadığı
rolu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunması istiqamə
tində göstərdiyi səyləri peşəkarcasına ölkə ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmaqdadır.
Təqdirəlayiqdir ki, siyasi, elmi, publisistik materialları ilə jurnal
ölkəmizin keçmişinə, Azərbaycan parlamentinin tarixinə nəzər salır,
xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan həqiqətlə
rinin dünyaya çatdırılmasında parlament rəhbərliyinin, millət vəkil
lərinin və Milli Məclis Aparatının göstərdiyi çoxşaxəli mütəmadi və
ardıcıl fəaliyyəti geniş oxucu kütləsinə təqdim edir.
Jurnalın səhifələrində müxtəlif rubrikalar altında çıxış edən tanın
mış siyasətçilərin, elm xadimlərinin, ziyalıların, hüquqşünasların,
işgüzar dairələrin nümayəndələrinin, bir sözlə, cəmiyyətin müxtəlif
təbəqələrini təmsil edən simaların dilindən Heydər Əliyev ideyaları
və ölkə rəhbərliyinin reallaşdırdığı müstəqil və mütərəqqi siyasi kur
sun mahiyyəti barədə dəyərli fikirlər öz əksini tapır.
Mətbuatın inkişaf prinsiplərindən bəhrələnərək daim yenilik və
müasirliyi öz fəaliyyətində tətbiq edən jurnal oxucularının dairəsini
getdikcə genişləndirməklə həm də cəmiyyətin siyasi-hüquqi cəhətdən
maarifləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atır. Dünya
da baş verən qlobal proseslər, xarici ölkələrin parlamentlərinin fəaliy
yəti və təcrübəsi barədə müntəzəm olaraq çap edilən məqalələr həmi
şə böyük maraqla izlənir. Bu mənada “Milli Məclis” jurnalı Azər
baycan mediasında özünəməxsus yeri olan nəşrlərdən biridir.
Bir daha sizi bu bayram münasibətilə səmimi təbrik edir və daha
möhtəşəm yubileylər arzulayıram.
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10 illik fəaliyyətində deputatların, ziyalıların, siyasətçilərin tribu
nasına çevrilmiş “Milli Məclis” jurnalı Azərbaycan parlamentinin
jurnalı adını ləyaqətlə daşımaqla həmişə dövlətin və xalqın qayğıları
ilə yaşamış, müstəqilliyimizin, dilimizin, mədəniyyətimizin, tarixi
mizin qorunması və tanıdılması istiqamətində uğurlu işlər görmüş
dür.
Jurnalın yaranmasında və 10 illik fəaliyyətində əməyi olan, dəstəyi
olan hər bir şəxsə birinci növbədə öz minnətdarlığımı bildirmək istə
yirəm, gələcəkdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Təbii ki, bu şəxslər
sırasında jurnalın kollektivinin xüsusi yeri var.
Əminəm ki, “Milli Məclis” jurnalının yaradıcı heyəti gələcəkdə də
bizim jurnalımızın adını yüksək saxlayacaq, onun hər sayını maraq
lı və oxunaqlı etməklə oxucularının zövqünü oxşayacaqdır.

Valeh Ələsgərov
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisi Sədrinin müavini,
Təbii ehtiyatlar, energetika və
ekologiya komitəsinin sədri
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“Milli Məclis” jurnalının Redaksiya Şurasının üzvlərinə,
baş redaktoruna, əməkdaşlarına və oxucularına
Əziz dostlar,
“Milli Məclis” jurnalının ilk sayının işıq üzü görməsinin 10 illiyi müna
sibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Ötən illər ərzində “Milli Məclis” jurnalı Azərbaycanın informasiya məka
nında özünə möhkəm yer tutmuşdur. Bu uğuruna görə jurnal nüfuzlu Re
daksiya Şurasına, peşəkar əməkdaşlarına, istedadlı müəlliflərinə və qədirbilən
oxucularına borcludur.
Yəqinliklə söyləmək olar ki, jurnalın redaksiyası 10 il öncə parlament
rəhbərliyi tərəfindən onun qarşısına qoyulmuş məqsədlərə nail olmuşdur.
Bu gün “Milli Məclis” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İl
ham Əliyevin uzaqgörən daxili və xarici siyasətinin əsas məqamlarını işıq
landıran, parlamentin qanunvericilik və qanun yaratma işini, beynəlxalq
fəaliyyətini əks etdirən, eləcə də dövlət və cəmiyyət həyatının müxtəlif sa
hələrinə, ölkənin və parlamentin tarixi ilə bağlı tədqiqatların nəticələrinə
geniş yer verən sanballı bir nəşrdir.
Jurnalın məziyyətləri haqqında danışarkən redaksiya kollektivinin öz işinə
dərindən bələd olması ayrıca qeyd edilməlidir. “Milli Məclis” jurnalı dövlət
hakimiyyəti orqanları nümayəndələrinin, xüsusən millət vəkillərinin, alimlə
rin və mütəxəssislərin, müxtəlif peşə sahiblərinin məmnuniyyətlə çıxış etdik
ləri bir tribunadır. Jurnala xas olan canlı polemika, ölçülüb-biçilmiş və əsas
lı yanaşmalar, yüksək səviyyəli dizayn və poliqrafiya, təqdim edilən material
ların keyfiyyəti və mötəbərliyi, qaldırılan mövzuların araşdırılma dərinliyi və
parlaq vizual şərhi oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
“Milli Məclis” jurnalına diqqət və qayğısını həsr edən bütün insanları
əlamətdar hadisə - jurnalın fəaliyyətə başlamasının 10 illiyi münasibətilə bir
daha səmimi qəlbdən təbrik edir, jurnala uzun yaradıcı ömür və yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.

Səfa Mirzəyev
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisi Aparatının rəhbəri,
birinci dərəcə dövlət müşaviri
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Fəttah Heydərov
Milli Məclisin Hesablayıcı
Komissiyasının sədri,
Ağsaqqallar Şurasının sədri
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Müstəqil Azərbaycanın müəllifi olan Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulan, cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam
etdirilən mətbuatın inkişafına dövlət qayğısı, söz və məlumat azadlığının
təmin edilməsi siyasətinin qanunverici bazasının yaradılmasına Azərbay
can Respublikasının Milli Məclisi mühüm töhfələr verib. Milli mətbuatı
mızın inkişafına Azərbaycan parlamentinin verdiyi töhfələrdən olan “Mil
li Məclis” analitik informasiya jurnalının isə artıq 10 yaşı tamamdır.
Düz 10 il bundan əvvəl Milli Məclisin təsisçiliyi ilə nəşrə başlayan
“Milli Məclis” jurnalı milli jurnalistikamızın zəngin ənənələrini davam
etdirərək Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği işini, bu gün Ulu
öndərin siyasi kursunun möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsi sayəsində müstəqil Azərbaycanın əldə etdiyi
nailiyyətləri, o cümlədən Milli Məclisin dövlətçiliyimizin möhkəmləndiril
məsinə, insanların rifahının yaxşılaşdırılmasına yönələn fəaliyyətini öz
səhifələrində işıqlandırmaqla üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə
gəlmişdir.
Mətbu nəşrlər arasında öz dəst-xətti ilə seçilən “Milli Məclis” jurnalı
Azərbaycan parlamentinin həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindəki
fəaliyyətini özündə əks etdirərək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
tarixi salnaməsini yaratmışdır. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bizim jurnalımız
Azərbaycanın qanunverici orqanının işini gələcək nəsillərə çatdıra biləcək
gözəl bir salnamədir. Qanun yaradıcılığı prosesinin işıqlandırılmasında
əvəzsiz vasitə olan “Milli Məclis” jurnalının hər sayı öz bədii tərtibatı, birbirindən maraqlı məqalələri, tarixi, araşdırma yazıları ilə bir sənət nümu
nəsidir. Ona görə də bu jurnal təkcə Milli Məclis üzvlərinin və işçilərinin
deyil, hamının sevimli jurnalına çevrilib.
“Milli Məclis” jurnalında mətbuat kollektivlərinə nümunə olacaq gözəl
bir heyət çalışır. Mən onların hər birinə, ümumiyyətlə, jurnalda əməyi olan
bütün insanlara bu dəyərli fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram.

Əli Hüseynli

Bütün parametrlərinə, xüsusiyyətlərinə görə dünyanın ən inkişaf
etmiş ölkələrində nəşr edilən yüksək səviyyəli jurnallarla rəqabət apa
ra bilən “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalı 10 ildir ki, fəaliy
yət göstərir. Bu müddət ərzində o, Azərbaycanın ictimai-siyasi həya
tında kifayət qədər dolğun mənzərə yaradan ciddi bir nəşr kimi nüfuz
qazanıb.
“Milli Məclis” jurnalının yüksək qiyməti onun yalnız nəşr keyfiy
yəti ilə bağlı deyil. Jurnalın ən böyük müsbət keyfiyyəti onun çoxşa
xəli məzmunu və xarakteridir. Jurnalda Azərbaycanın nailiyyətləri,
ölkə tarixinin parlaq səhifələri, respublikada və dünyada baş verən ən
maraqlı yeniliklər, parlamentin beynəlxalq aləmdə fəaliyyəti, dəyərli
araşdırma və tədqiqatlar, millət vəkillərinin fəaliyyəti böyük peşəkar
lıqla qələmə alınıb ki, bunu da jurnalın ən gözəl xüsusiyyətləri kimi
dəyərləndirə bilərəm.
10 illik yubiley münasibətilə yaradıcı kollektivinizi ürəkdən təbrik
edir və sizə yeni-yeni uğurlar arzu edirəm.

Milli Məclisin Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

“Milli Məclis” jurnalı müstəqil Azərbaycan mətbuatında özünə
məxsus yeri olan nəşrlərdən biridir. Sağlam əqidəyə köklənmiş jurnal
nəşr olunduğu dövrdən milli mətbuatımızın ənənələrinə, Azərbaycan
cəmiyyətinə, dövlətə və dövlətçiliyə sədaqətilə şərəfli yol keçmişdir.
Jurnal Milli Məclisin fəaliyyəti ilə bağlı cəmiyyətimizin informasiya
tələbatının ödənilməsində, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında
mühüm xidmətlər göstərir və bununla da öz missiyasını uğurla yerinə
yetirir.
Razılıq hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, jurnalda Milli Məclisin komi
tələrinin, eyni zamanda, İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitə
sinin fəaliyyəti, görülən işlər, iqtisadi sahədə qanunvericilik bazasının
formalaşması, ümumilikdə Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyası,
aparılan islahatlar, dövlət büdcəsi, qeyri-neft sektoru ilə əlaqədar ölkə
nin iqtisadi sahədə inkişafını xarakterizə edən digər yazılar dərc edilir.
Jurnal bütövlükdə cəmiyyətin maariflənməsinə, milli təfəkkürün
formalaşmasına mühüm töhfələr verir, parlamentarizmin inkişafına
əməli xidmət göstərir. “Milli Məclis” jurnalını fərqləndirən cəhətlər
dən biri də odur ki, jurnal daim yenilik və müasirliyi öz fəaliyyətində
əks etdirməyi qarşısına əsas məqsəd qoymuşdur.
Mən jurnalın ərsəyə gəlməsində əməyi olan kollektivin hər bir üzvü
nü təbrik edir, onlara gələcək fəaliyyətlərində daha böyük uğurlar arzu
edirəm.

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri,
akademik
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“Milli Məclis” jurnalının Redaksiya Şurasını və kollektivini 10
illik yubiley münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Jurnalın ilk nömrəsindən başlamış keçən 10 il ərzində nəşr olunan
bütün saylarında Azərbaycan parlamentinin və onun üzvlərinin
fəaliyyəti obyektiv və geniş əks olunur, müasir çağırışlara uyğun
problemlər barədə fikir mübadiləsinə geniş yer verilir.
Analitik informasiya xarakterli bu jurnal hazırda nəinki Milli
Məclisdə, həm də Azərbaycan cəmiyyətində oxucuların dərin rəğbə
tini qazanmış bir nəşrdir. Ona görə də “Milli Məclis” jurnalını
Azərbaycan parlamentinin güzgüsü adlandırsaq, yanılmarıq.
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin üzvləri adından jurnalın
bütün əməkdaşlarını bu gözəl yubiley münasibətilə bir daha təbrik
edir, sizə uzun ömür, can sağlığı, şərəfli və məsuliyyətli işinizdə ye
ni uğurlar arzu edirəm.

Eldar İbrahimov
Milli Məclisin Aqrar siyasət
komitəsinin sədri

“Milli Məclis” jurnalı ötən 10 illik fəaliyyəti dövründə bugünkü mətbuat
bolluğuna baxmayaraq, bu sahədə özünə layiqli yer tuta bildi. Hazırda bu dər
gi Azərbaycanın rəsmi mətbuatı sferasında xüsusi çəkiyə malikdir və parla
mentin mətbu məhsulu kimi ilk növbədə parlamentarizm ənənələrinin qorun
masında, millət vəkillərinin fəaliyyətinə güzgü tutmaqda, burada keçirilən
tədbirlərin ictimaiyyətə çatdırılmasında cəmiyyətlə qanunverici orqan arasında
sağlam bir körpüyə çevrilmişdir. “Milli Məclis” jurnalı üzərinə düşən missi
yanı ləyaqətlə həyata keçirir. Vaxtaşırı jurnalın səhifələrində maraqlı, gündəm
lə səsləşən, millət vəkillərinin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan yazılara rast
gəlinir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, dünya parlamentləri, parlamentariz
min dünyada inkişaf tendensiyaları barədə araşdırma yazıları və məqalələri
jurnalı daha da oxunaqlı edir. Tanınmış mütəxəssislərin araşdırmaları, depu
tatların beynəlxalq fəaliyyətinə həsr olunan məqalələr də böyük maraqla oxu
nur. Dərgi, demək olar ki, hakimiyyətin bütün qollarının tandemini qura bil
mişdir və bu sahədəki fəaliyyətini sistemli şəkildə davam etdirir. Arzu edərdik
ki, jurnalın səhifələrində tez-tez silsilə şəkildə yeni qanunlarla bağlı mütəxəssis
rəylərini, deputatların seçiciləri ilə görüş və qəbullarını, həmçinin millət vəkil
lərinin həyat hekayələrini və foto xatirələrini də izləyək. Təbii ki, bu, onsuz da
maraqla izlənən Milli Məclis üzvlərinin və Aparat əməkdaşlarının sevimli jur
nalını daha da rəngarəng edərdi.
10 yaş bir mətbu orqan üçün heç də az sayıla bilməz. Bu yubiley münasibə
tilə “Milli Məclis” jurnalının bütün kollektivini ürəkdən təbrik edir, onlara ən
xoş arzularımı diləyir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Qələminiz
iti, deyəcəyiniz publisist sözü kəsərli və xalqa lazımlı olsun, əziz dostlarım!
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Hadi Rəcəbli
Milli Məclisin Əmək və sosial
siyasət komitəsinin sədri

Əhliman Əmiraslanov
Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədri

“Milli Məclis” jurnalı parlament rəhbərliyinin ardıcıl diqqət və
qayğısı nəticəsində artıq 10 ildir ki, öz nəşrini davam etdirərək,
fəaliyyət göstərir. Milli Məclisin təsis etdiyi bu jurnal mübaliğəsiz
demək olar ki, parlamentin həyatının ayrılmaz və üzvi tərkib hissəsi
nə çevrilmişdir. Bu müddət ərzində o, Azərbaycanın qanunverici
orqanının kifayət qədər dolğun mənzərəsini yaradan ciddi elmimaarifçi bir nəşr kimi nüfuz qazanmışdır.
Zənnimcə, “Milli Məclis” jurnalının ən böyük müsbət keyfiyyəti
onun çoxşaxəli məzmunu və xarakteridir. Səhifələrində cəmiyyətimi
zin həyatının müxtəlif sahələrini - ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni və
digər məsələləri eyni peşəkarlıqla şərh edən jurnalda həm Milli Məc
lisin fəaliyyəti, həm dünyada baş verən siyasi proseslər, millət vəkil
ləri və digər siyasi xadimlərin düşüncələri, müxtəlif səpkili məqalələ
ri, həm də dəyərli araşdırma və tədqiqatlar öz əksini tapır. Əlbəttə ki,
bütün bunların əsas səbəblərindən başlıcası mətbuata olan dövlət
qayğısıdırsa, digər bir səbəb də jurnalın kollektivinin kifayət qədər
peşəkar və təcrübəli olmasıdır.
Mən jurnalın bütün yaradıcı kollektivini və Redaksiya Heyətini
fəaliyyətlərinin 10-cu ildönümü münasibətilə təbrik edir, yaradıcılıq
uğurları, bu çətin və məsuliyyətli işdə uğurlar diləyirəm.

“Milli Məclis” jurnalı yarandığı dövrdən bu günədək Azərbayca
nın ictimai-siyasi həyatının ən müxtəlif sahələrini geniş, hərtərəfli və
obyektiv işıqlandırmaqla ölkənin aparıcı mətbuat orqanları arasında
özünəməxsus layiqli yerini tutmuşdur. Jurnalda dərc olunan anali
tik təhlillər və müsahibələr öz aktuallığı baxımından fərqlənməklə
yanaşı həm mütəxəssislər, həm də geniş oxucu kütləsi üçün olduqca
maraqlı mövzuları əhatə etmişdir. Ən əsas məqam isə ondan ibarət
dir ki, jurnalın fəaliyyətinin və mətbu ideyasının ana xəttini Ümum
milli lider Heydər Əliyev yoluna sədaqət və möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin titanik fəaliyyətinin təbliği təşkil etmişdir.
Jurnalın bugünkü səviyyəyə çatmasında, heç şübhəsiz, onun kol
lektivinin yüksək peşəkarlığı, azad və obyektiv jurnalistikanın prin
siplərinə dönmədən əməl etməsi əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Bu əlamətdar gündə “Milli Məclis” jurnalının bütün kollektivini
10 illik yubiley münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, sizlərə möh
kəm can sağlığı, şəxsi və ictimai həyatınızda uğurlar, peşəkar fəaliy
yətinizdə yeni yaradıcılıq zirvələri arzulayıram.

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin İctimai birliklər və
dini qurumlar komitəsinin sədri,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
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Aqiyə Naxçıvanlı
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədri

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bugünkü fəaliyyəti Ulu öndər
Heydər Əliyevin milli inkişaf modelinə uyğundur. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının parlamenti 20 ildən artıq müddət ərzində ölkəmizin daxili
ictimai-siyasi həyatında, o cümlədən respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin
formalaşmasında müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Parlament öz fəaliyyə
tində milli və müasir demokratik ənənələri, prinsipləri başlıca inkişaf priori
teti kimi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi bütün regional və beynəlxalq strukturların aktiv iştirakçısı olmaqla
dünya dövlətlərinin qanunverici orqanları içərisində xüsusi nüfuza malik
dir. Parlament ölkəmizdə aparılan hüquqi islahatların qanunvericilik bazası
nın yaradılması istiqamətində mühüm işlər görmüşdür.
Hazırda müstəqil Azərbaycanın bütün sahələri üzrə qanunvericilik bazası
mövcuddur. Qəbul olunmuş konstitusiya qanunları, məcəllələr, qanunlar,
təsdiq edilmiş konvensiyalar və sazişlər cəmiyyət və dövlət həyatında yara
nan münasibətləri tənzimləməyə xidmət edir. Ölkədə uğurla davam etdirilən
siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial islahatların, demokratikləşdirmə prosesinin
mexanizmi daha da inkişaf etdirilir.
2007-ci ilin may ayından ilk nüsxəsi işıq üzü görən Azərbaycan Respub
likası Milli Məclisinin orqanı olan “Milli Məclis” jurnalının parlamentin
fəaliyyətinin işıqlandırılmasında, ictimaiyyətin maarifləndirilməsində xüsu
si rolu olmuşdur. Kollektivə bundan sonra da Azərbaycan parlamentinin
fəaliyyətini ahəngdar şəkildə işıqlandırmasını, çətin və şərəfli işin öhdəsin
dən fədakarlıqla gəlməsini arzu edirəm. Redaksiya Şurası və Redaksiya He
yətinin üzvlərini 10 illik yubiley münasibətilə təbrik edirəm. 10 yaşınız
mübarək!

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının parlamentinin fəaliyyətinin
ölkə ictimaiyyətinə çatdırılmasında “Milli Məclis” jurnalının müs
təsna rolu var. Eyni zamanda, hər sayında maraqlı məqalələr, müsa
hibələr və parlamentin əsas fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edən yazı
lar təqdim edən jurnal kifayət qədər ciddi oxucu kütləsinə malikdir.
İstər Milli Məclisin rəsmi məlumatlarının, istərsə də müxtəlif ko
mitələrin və deputatların fəaliyyətini əks etdirən yazıların ictimaiy
yətə təqdim edilməsi jurnal kollektivinin gərgin əməyi hesabına başa
gəlir.
Bu il isə “Milli Məclis” jurnalının 10 yaşı tamam olur. Bu 10 ildə
keçdiyiniz uğurlu yolun davamlı olmasını arzulayıram. Əminəm ki,
bundan sonra daha da inkişaf edəcək və yeni-yeni uğurlara imza ata
caqsınız.
Yubiley münasibətilə jurnalın rəhbərliyini və bütün kollektivini
səmimi qəlbdən təbrik edir, gələcək fəaliyyətinizin hər zaman olduğu
kimi səmərəli olmasını arzulayıram.

Fuad Muradov
Milli Məclisin Gənclər və
idman komitəsinin sədri
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Azərbaycan mətbuatı sıralarında özünəməxsus səmərəli fəaliyyəti
ilə fərqlənən “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalı öz səhifələ
rində dərc etdiyi elmi-publisist, bədii, analitik məqalələrlə oxucuların
dərin hörmətini qazanmışdır.
Qanunvericiliyin təbliği, parlamentlərarası əlaqələr, beynəlxalq
görüşlər, deputatların fəaliyyəti, dünyada baş verən hadisələrə real,
yaradıcı münasibət jurnalın əsas mövzusu olmaqla, Milli Məclisin
fəaliyyətinin işıqlandırılmasında böyük rol oynayır.
Dərc olunduğu 10 il ərzində jurnal yaxşı cəhətləri ilə seçilir və se
vilməkdədir. Jurnalın yaradıcı kollektivini 10 illik yubileyi münasi
bətilə təbrik edir, onların hər birinə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları
arzulayıram.

Arif Rəhimzadə
Milli Məclisin Regional məsələlər
komitəsinin sədri

Azərbaycanda parlament mətbuatının yaranması və inkişafı dövlət
müstəqilliyimizin mühüm nailiyyətlərindən biridir. “Milli Məclis”
jurnalı ölkəmizin qanunverici orqanının siyasi siması və açıq ünvanı
olmaq funksiyasını yüksək səviyyədə həyata keçirir. Bu jurnal Azər
baycanda parlamentarizmin inkişaf ritmlərini bütün reallıqları ilə
əks etdirir. “Milli Məclis” jurnalı parlament həyatının güzgüsü,
xalq deputatlarının mötəbər xitabət kürsüsüdür.
“Milli Məclis” jurnalı parlamentdə qəbul edilmiş qanunların fəl
səfəsinin mahiyyətini mətbuatın açıq və aydın dili ilə ictimaiyyətə
çatdırmaq istiqamətində mühüm iş görür. Bu jurnal Azərbaycan qa
nunvericiliyinin maarifçi tribunasıdır.
Jurnalistika sənətkarlığı baxımından da “Milli Məclis” jurnalı
özünəməxsus orijinallığa malikdir. Daşıdığı funksiyasına görə rəsmi
üslub, siyasi publisistika və analitik təhlil Milli Məclisin mətbu or
qanının əsas ifadə vasitələri kimi çıxış edir. Bununla belə, bizim jur
nalımız rəsmiyyət çərçivəsində elmi və bədii publisistikanın da im
kanlarından yaradıcı şəkildə istifadə etməyin mümkünlüyünü və
üstünlüyünü nümayiş etdirir.
“Milli Məclis” jurnalı milli dövlətçilik, müstəqillik və azərbay
cançılıq ideyalarının daha da qüvvətlənməsinə və inkişaf etdirilməsi
nə şərəflə xidmət edir.
Uğur olsun!

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin Elm və təhsil
komitəsinin sədri, akademik
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Səməd Seyidov
Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri

Müasir Azərbaycan mətbuatında özünəməxsus yeri olan “Milli Məclis”
informasiya jurnalının yaranmasının 10-cu ildönümü tamam olur. “Milli
Məclis” jurnalı hər zaman öz xüsusi mövqeyi, işi və dəst-xətti ilə fərqlən
miş jurnallardan biridir. Jurnal 10 illik fəaliyyəti dövründə çox məhsuldar
bir yol keçmiş, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında aparılan islahatlar, görü
lən işlər və dəyişiklikləri geniş oxucu auditoriyası üçün işıqlandıraraq, si
yasi xadimlərin, təhsil və mədəniyyət işçilərinin əsl tribunasına çevrilmiş
dir. Rəngarəngliyi, aktual mövzuları ilə oxucuların inamını doğruldan
“Milli Məclis” jurnalı mətbu sözün məsuliyyətini çox gözəl dərk edən və
dəyərləndirən bir mətbuat orqanı kimi davamlı olaraq gündən-günə inkişaf
edən ölkəmizin uğurlarını qələmə almış, möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin bütün sahələrdə apardığı uğurlu daxili və xarici siyasəti öz
saylarında işıqlandırmışdır.
Bu jurnal heç zaman təkcə cəmiyyəti obyektiv, qərəzsiz informasiya ilə tə
min etməklə öz funksiyasını bitmiş hesab etməyib. O, eyni zamanda, konkret
mövqe ortaya qoymaqla cəmiyyətin siyasi təfəkkürünün düzgün əsaslarda
formalaşmasına təsir göstərmiş jurnallardandır.
Əminəm ki, “Milli Məclis” jurnalı ölkəmizdə baş verən siyasi proseslə
rin, taleyüklü məsələlərin işıqlandırılmasında, ictimaiyyətə çatdırılmasın
da bundan sonra da yüksək operativlik nümayiş etdirərək bu mənada eti
barlı xəbər mənbəyi olaraq qalacaqdır.
10 illik yubileyini qeyd edən “Milli Məclis” jurnalının bütün kollektivini
bu münasibətlə ürəkdən təbrik edir, onlara xalqımızın daha da maariflənməsi
və inkişafı naminə fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.

Azərbaycanda müxtəlif dövlət qurumlarının təsis etdikləri mətbuat orqanları
var. Ancaq “Milli Məclis” jurnalı dərc olunduğu gündən ötən 10 il ərzində yal
nız bir dövlət qurumunun rəsmi orqanı kimi fəaliyyət göstərməyib, eyni zaman
da, ictimai rəyə təsir göstərən etibarlı informasiya mənbəyi kimi özünü təsdiqlə
məyi bacarıb. Bu, son dərəcə böyük uğurdur.
Jurnalın əldə etdiyi uğur ali qanunverici orqanımız olan Milli Məclisin həm də
ictimai obrazından, simasından irəli gəlir. Nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanda parla
mentarizm ənənələri dərin köklərə malikdir. 1918-ci ilin 28 may müstəqilliyinin
doğurduğu ab-hava üçün parlament yeni yaranmış dövlətin mühüm ali strukturu
statusunu daşımaqla bərabər ictimai şüur, düşüncə və təfəkkürün misilsiz ifadə tri
bunası idi. Həmin tribunada xalqın ruhu əksini tapırdı. Hesab edirəm ki, hazırda
“Milli Məclis” jurnalının ortaya qoyduğu dəst-xətt məhz ənənələrə sadiqliyin bariz
nümunəsidir. 10 il ərzində özünə belə imic qazandırmaq hər kütləvi informasiya va
sitəsinə müyəssər olmur. Yubilyar jurnal bu mənada ən xoş sözlərə layiqdir.
“Milli Məclis” jurnalının bundan sonra da tutduğu yolda inamla addımlayaca
ğına əminəm. Jurnalın rəhbərliyini, ümumən kollektivinin hər bir üzvünü fəaliyyətə
başlamalarının 10 ili münasibətilə təbrik edir, ən xoş diləklərimi çatdırmaqdan məm
nunluq duyuram. Arzu edirəm ki, “Milli Məclis” jurnalı Azərbaycan parlamenti və
bu parlamenti var edən Azərbaycan dövləti qədər uzunömürlü olsun.
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Əflatun Amaşov
Milli Məclisin deputatı,
Mətbuat Şurasının sədri

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin “Milli Məclis” jurnalı
 ın nəşrə başlamasının 10 ili münasibətilə jurnalın təsisçilərini, kol
n
lektivini, eləcə də müəlliflərini və oxucularını ürəkdən təbrik edir, ən
səmimi hisslərimi, ehtiramımı və xoş arzularımı bildirirəm.
Milli Məclis ölkəmizin hərtərəfli inkişafında mühüm rol oynayan
qanunlar yaratmaqla milli qanunvericilik bazasının dünyanın inki
şaf etmiş dövlətləri səviyyəsində formalaşdırılması, milli maraqları
nın müdafiəsi, parlamentarizm ənənələri çərçivəsində beynəlxalq
əlaqələrin genişlənməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin, ölkə başçısının
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərin dünyaya çatdırıl
ması sahəsində dövlət və cəmiyyət qarşısında öz missiyasını uğurla
yerinə yetirir.
Milli Məclis dövlət quruculuğunun, həyata keçirilən islahatların
hüquqi və qanunvericilik bazasını təkmilləşdirməklə, Azərbaycan
Respublikasının qanun və normativ-hüquqi aktlarını ictimai-siyasi
və sosial-iqtisadi dəyişikliklərə, dərinləşən demokratikləşmə proseslə
rinə uyğunlaşdırmaqla təməli Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş demokratik hüquqi dövlətin yaradılması və inkişafı prose
sinə dəstəyini bu gün də davam etdirir.
Ölkə parlamentinin bu çətin və məsul fəaliyyətini işıqlandıran
“Milli Məclis” jurnalı xalqın və vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin
qanunyaratma prosesində daha fəal iştirakına yol açır. Jurnal parla
mentdə müzakirə olunan ölkə və beynəlxalq qanunvericiliyin aktual
məsələlərinin, Azərbaycanda və dünyada baş verən proseslərin mü
zakirəsi üçün maarifçi informasiya meydanıdır.
Daimi oxucunuz və həm də müəlliflərinizdən biri kimi deyə bilə
rəm ki, “Milli Məclis” spesifik dövri ədəbi nəşrlər arasında dinamik
jurnal kimi özünü təsdiq etmiş, geniş və sədaqətli auditoriya qazan
mışdır.
Jurnalın hər bir sayını məmnuniyyətlə izləyirəm. Biz Milli Məcli
sə hesabat verən ali audit orqanı - Azərbaycan Respublikasının He
sablama Palatası olaraq jurnalla əməkdaşlığımızı yüksək qiymətlən
diririk. Jurnalda fəaliyyətimizlə bağlı çıxış etmək, fikirlərimizlə bö
lüşmək üçün yaradılan imkana görə təşəkkürümü bildirirəm.
Öz sıralarına maraqlı şəxsiyyətlər, qanunyaratma mütəxəssisləri,
professional müəlliflər cəlb etmiş, artıq öz oxucu auditoriyası olan
“Milli Məclis” jurnalını 10 illik yubileyi münasibətilə bir daha ürək
dən təbrik edir, jurnalın nüfuzlu nəşrə çevrilməsində əməyi olanların
hər birinə uğurlar, təşəbbüs və ideyalarının gerçəkləşməsini arzula
yıram.

Vüqar Gülməmmədov
Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının sədri
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Əli Həsənov
Azərbaycan Respublikası
Baş nazirinin müavini, Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri,
Yeni Azərbaycan Partiyası
sədrinin müavini
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Müstəqil Azərbaycanın çoxsaylı kütləvi informasiya vasitələri ara
sında xüsusi yeri və öz çəkisi olan “Milli Məclis ” analitik informa
siya jurnalının 10 illik yubileyi münasibətilə Redaksiya Heyətinə və
əməkdaşlarına səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Təqdirəlayiq haldır ki, jurnal fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ər
zində böyük inkişaf yolu keçib, nəfis tərtibatı, cəlbedici dizaynı, rən
garəng, bir-birindən maraqlı analitik təhlili məqalələri, möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətimizin
həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətini, əldə olunan nailiy
yətləri, respublikamızın ictimai-siyasi, sosial həyatını, Milli Məclisin
gündəlik fəaliyyətini dolğun əks etdirən maraqlı materialları ilə oxu
cuların hüsn-rəğbətini qazanıb.
Geniş oxucu auditoriyasına malik olan, həmişə dövrün tələblərinə
uyğun obyektiv mövqe, yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirən jurnal bu
günə qədər insanları maraqlandıran, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı
na xidmət edən bir sıra layihələrə müəlliflik edib və inanıram ki,
bundan sonra da öz nəcib və şərəfli missiyasını uğurla davam etdirə
rək öhdəsinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəkdir.
Yüksək intellektual potensiala malik Milli Məclis aparılan məqsəd
yönlü işlərin nəticəsində bir sıra nüfuzlu beynəlxalq qurumların
parlament məclislərinin tamhüquqlu üzvüdür, parlamentlərarası
münasibətlər ildən-ilə genişlənir, bu gün dünyanın 60-dan çox ölkə
sinin parlamenti ilə əlaqələr üzrə işçi qrupları fəaliyyət göstərir. Par
lament nümayəndə heyətləri xarici ölkələrə çoxsaylı səfərlərdə, eyni
zamanda, xarici ölkələrdən ölkəmizə gələn siyasi, dövlət xadimləri,
parlament üzvləri ilə görüşlərdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, ölkəmizin təbliğ edilməsi sahəsində sistemli iş görülür,
qanun yaradıcılığı sahəsində təcrübə və informasiya mübadiləsi apa
rılır. Bütün bu işlər “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalının
səhifələrində geniş işıqlandırılır.
Redaksiya Heyətini və yaradıcı kollektivi yubiley münasibətilə bir
daha təbrik edir, müstəqil Azərbaycanın bütün sahələrdə qazandığı
tarixi qələbələrin obyektiv işıqlandırılması, daim dövlətçilik maraqla
rının qorunması və inkişafı, jurnalist nüfuzunun yüksəldilməsi yo
lunda yeni-yeni uğurlar diləyirəm.

10 il əvvəl təsis edilən “Milli Məclis” jurnalı son illərin uğurlu
media layihələri sırasında özünəməxsus yer tutur. Jurnalın kollekti
vinin fədakar əməyi ölkə parlamentinin qanun yaradıcılığı sahəsində
fəaliyyətinin işıqlandırılması və təbliğində yeni imkanlar yaratmış
dır. Milli Məclisin işi, ictimai mövqeyi, beynəlxalq əlaqələri jurnalın
əməkdaşlarının təqdimatında fərqli bir baxışdan təhlil edilərək icti
maiyyətə çatdırılır. Deyə bilərəm ki, bu dəyərli kütləvi informasiya
vasitəsinin timsalında qanunverici orqanın ictimai əlaqələri yeni in
formasiya təminatı əldə edə bilmişdir.
Jurnalın səhifələrində millət vəkillərinin qəbul edilmiş qanunlar,
onların mahiyyəti və ölkənin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatın
da rolu, habelə bütövlükdə qanun yaradıcılığı haqqında fikirləri,
şərhləri və təklifləri Milli Məclisin çoxşaxəli fəaliyyətinin bütün
mənzərəsinin insanlara çatdırılmasında mühüm vasitə sayıla bilər.
Parlament üzvlərinin siyasətçi, ictimai xadim olmaqla yanaşı, həm
də ziyalı, sadə insan kimi təqdimatını, onların millətin layiqli vəkili
obrazlarının yaradılmasını “Milli Məclis” jurnalının diqqətçəkən
tapıntısı hesab etmək olar.
“Milli Məclis” jurnalının faydalı və müasir kütləvi informasiya va
sitəsi adını ləyaqətlə daşıyan toplu olduğuna dərindən inanıram.
Fəaliyyət göstərdiyi 10 ilin təcrübəsi və yekunları bu fikri söyləməyə
ciddi əsas yaratmışdır. Hesab edirəm ki, jurnal 10 ilin böyük zəhməti
hesabına formalaşan ənənəsinə və imicinə həmişə sadiq qala biləcəkdir.
Təsis olunmasının 10-cu ildönümü münasibətilə jurnalın əmək
daşlarına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. “Milli Məclis”ə uğur
larla dolu uzun yaradıcılıq ömrü arzulayıram.

Əli Əhmədov
Azərbaycan Respublikası
Baş nazirinin müavini,
Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədr müavini - icra katibi
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Hicran Hüseynova
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Başda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri cənab Oqtay Əsə
dov olmaqla, Redaksiya Şurasının üzvlərini, yaradıcı heyətin bütün əmək
daşlarını “Milli Məclis” jurnalının 10 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən
təbrik edir, hər birinizə uzun ömür, can sağlığı və yaradıcılıq işlərinizdə ye
ni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsinə sadiq qalaraq böyük inkişaf yolu
keçən müstəqil Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə strateji
islahatlar konsepsiyasını həyata keçirməklə misilsiz uğurlar əldə edir. Azər
baycanın nailiyyətlərinin işıqlandırılmasında Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisinin mətbu orqanı olan “Milli Məclis” jurnalının rolu danılmazdır.
Jurnalın səhifələrində dövlətçiliyimizin inkişafı və bu sahədə islahatların qa
nunverici bazasının mahiyyəti, Milli Məclisin, onun komitələrinin, o cümlə
dən müxtəlif ölkələrin parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi qruplarının fəaliy
yəti kimi aktual mövzulara dair dərc olunan yazılar oxucular tərəfindən bö
yük maraqla qarşılanır. Eyni zamanda, dövlətin ailə, qadın və uşaq siyasəti,
bu istiqamətdə qəbul olunan qanunlarla bağlı jurnalın səhifələrində mütəma
di olaraq ətraflı məqalələr dərc edilir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini də geniş işıqlandıran “Milli Məclis” jurna
lını kollektivimiz adından yubiley münasibətilə bir daha səmimi qəlbdən təb
rik edir, yaradıcılıq uğurları və oxucu sevgisi arzulayıram.

Milli Məclisin eyniadlı jurnalı 10 ildir ki, qanunverici orqanın fəaliyyə
tini layiqincə işıqlandırır. Bu nəfis tərtibatlı nəşr qısa zamanda böyük
uğurlar qazanaraq, ölkə mətbuatında öz layiqli yerini tutub. Digər tərəf
dən, parlamentdə bədən tərbiyəsi və idman, gənclər siyasəti barədə müzaki
rə olunan məsələlər, bu sahələrdə qanunvericilik bazasının təkmilləşdiril
məsi, eləcə də digər məsələlərin işıqlandırılmasında jurnal öz missiyasını
uğurla yerinə yetirir.
Jurnalda bütün sahələr kimi Azərbaycanın idman uğurlarına da geniş
yer ayrılması təqdirəlayiqdir. Son illərdə ölkəmiz idmançılarımızın qələbə
ləri ilə yanaşı, bir sıra mötəbər idman yarışlarının yüksək səviyyədə və
qüsursuz təşkilinə görə daim medianın diqqət mərkəzindədir. Belə möhtə
şəm uğurların təbliğində “Milli Məclis” jurnalının da fəaliyyəti xüsusi
qeyd edilməlidir.
İnanıram ki, dövlət gənclər siyasəti, eləcə də ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və
idmana göstərilən qayğı bundan sonra da jurnalın səhifələrində geniş işıq
landırılacaq.
Jurnalın 10 yaşının tamam olması münasibətilə Redaksiya Heyətini, jur
nalın kollektivini təbrik edir, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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Azad Rəhimov
Azərbaycan Respublikasının
gənclər və idman naziri

Əbülfəs Qarayev
Azərbaycan Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin “Milli Məclis” analitik
informasiya jurnalının nəşrə başlamasının 10 illiyi münasibətilə re
daksiyanın kollektivini ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Ümummilli lider
Heydər Əliyevin mətbuat və informasiya siyasəti Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Ölkə başçısının himayəsi ilə kütləvi informasiya vasitələri
nin maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, jurnalistlərin mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar
atılmışdır. Medianın inkişafına stimul verən bu diqqət və qayğı mət
buat salnaməmizin mütərəqqi örnəklərini yenidən bərpa etməyə, mə
dəniyyət tariximizi zənginləşdirməyə imkan yaratmışdır.
Milli mətbuatımız bu illər ərzində ölkəmizdə mövcud ictimai-siya
si proseslər, demokratik inkişaf və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu,
milli həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, mənəvi dəyərlərin qorunması
və təbliğində mühüm rol oynamışdır.
“Milli Məclis” analitik informasiya jurnalında mütəmadi olaraq
respublikada həyata keçirilən islahatlar, qanunvericilik bazasının ya
radılması və təkmilləşdirilməsi, tarixi-mədəni irsimizin də əhatə
olunduğu təhlil xarakterli məqalələrin, ayrı-ayrı sahələr üzrə mütə
xəssis rəylərinin, eləcə də mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, müva
fiq dövlət qurumları rəhbərlərinin, deputatların çıxışları və maraqlı
müsahibələrinin dərc olunması kollektivin peşəkarlığından, yüksək
məsuliyyətindən xəbər verir.
Bu gün 10 yaşını qeyd etdiyimiz “Milli Məclis” analitik informa
siya jurnalı Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətinin əsas
hədəflərini əhatə edən, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində
yerini və rolunu möhkəmləndirən əhəmiyyətli layihələrin geniş icti
maiyyətə çatdırılması kimi mühüm missiyanın öhdəsindən layiqincə
gəlir.
Bir daha bu əlamətdar hadisə - “Milli Məclis” jurnalının 10 yaşı
nın tamam olması münasibətilə Redaksiya Heyətini təbrik edir, gələ
cək fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram.
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Cavid Qurbanov
Milli Məclisin deputatı,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
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Azərbaycan mətbuatı yarandığı gündən indiyə kimi çətin, lakin şərəf
li inkişaf yolu keçmiş və özünün bugünkü səviyyəsinə gəlib çatmışdır.
Mətbuat xalqın siması və təbliğat üçün ən güclü silah olduğundan o,
müxtəlif dövrlərdə bəzi işğalçı qüvvələr tərəfindən təzyiqlərə məruz qal
mış, bunun da nəticəsində bir çox hallarda həqiqətin əks etdirilməsində
çətinliklər yaranmışdır.
Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra aparılan demokratik, tole
rant siyasət bütün sahələrə, o cümlədən mətbuata da öz müsbət təsirini
göstərmiş, söz azadlığına üstünlük verilərək dərc olunan hər bir mətbu
nəşrin özünün siyasi və digər mövqeyini əks etdirərək fəaliyyət göstər
məsinə imkan yaradılmışdır.
Möhtərəm Prezidentimizin ölkənin bütün sahələrinin inkişafına gös
tərdiyi diqqət və qayğı mətbuatdan da yan keçməmiş və bu gün mətbuat
sahəsində görülən əməli tədbirlərin nəticəsidir ki, respublikamızda
müxtəlif dillərdə bütün sahələr üzrə məlumatları özündə əks etdirən qə
zetlər, jurnallar və digər nəşrlər çap olunmaqdadır.
Son illər ərzində xüsusi populyarlıq qazanmış milli mətbuatımızın
qabaqcıl nəşrlərindən biri də Azərbaycan Respublikası parlamentinin
“Milli Məclis” jurnalıdır. Yarandığı gündən bu günə qədər ölkədə baş
verən ictimai-siyasi prosesləri, təhsil, səhiyyə, sənaye və s. kimi mühüm
sahələrdə baş verən yenilikləri geniş işıqlandıran, millət vəkillərinin
fəaliyyətini, onların müxtəlif məsələlərlə bağlı mövqeyini əks etdirən
jurnalın hər bir buraxılışı dövrümüzün tələblərinə cavab verməklə oxu
cular arasında kifayət qədər maraqla qarşılanır.
“Milli Məclis” jurnalı xarici ölkələrin parlamentləri ilə Azərbaycan
parlamenti arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında da xüsusi rol
oynayır. Bu dərgi 2007-ci ildən bəri məhsuldar bir dövr keçmiş və bu il
artıq jurnalın 10 illik yubileyi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün münasi
bətilə başda Milli Məclisin spikeri cənab Oqtay Əsədov olmaqla, bütün
kollektivi, jurnalın yaranmasında və inkişafında əməyi olan hər kəsi, ən
başlıcası jurnalın kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edir, sizə fəaliyyəti
nizdə uğurlar, müvəffəqiyyətinizin davamını diləyirəm. 10 illik yubile
yinizi bir daha təbrik edirəm.

Vilayət Eyvazov
Azərbaycan Respublikası daxili
işlər nazirinin birinci müavini

“Milli Məclis” jurnalının 10 illik yubileyi münasibətilə jurnalın kollekti
vini təbrik edir, ən xoş arzularımı yetirirəm.
Ulu öndər Heydər Əliyev həm Sovetlər Birliyi dönəmində, həm də Naxçı
vanın və Azərbaycanın qanunverici orqanına rəhbərlik etdiyi illərdə bu mö
təbər dövlət təsisatının imkanları ilə xalqımız və ölkəmiz üçün bir çox həya
ti vacib məsələlərin həllinə nail olmuşdur.
Yeni tarixi şəraitdə daha da inkişaf edən Milli Məclisin Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizin inkişafı,
qüdrətlənməsi, beynəlxalq nüfuzunun artması, maraqlarının qorunması,
Azərbaycan haqda həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bütövlük
də hüquqi, demokratik və siyasi dövlət quruculuğu ilə bağlı görülən mühüm
işlərə verdiyi töhfələr danılmazdır.
Şərqdə ilk parlamentli dövlət olan Azərbaycanın Milli Məclisinin cəmiy
yətin bütün sahələrinin inkişafı, o cümlədən cinayətkarlığa qarşı mübarizə,
ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin qorunması, insan hüquq və azad
lıqlarının müdafiəsi sahəsində Avropa standartlarına uyğun qəbul etdiyi
qanunvericilik aktları daxili işlər orqanlarında xidmətin təşkilində də xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu əlamətdar gündə jurnalın yaradıcı kollektivinə dəyərli fəaliyyətinizdə
uğurlar arzulayıram.

Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən etibarən Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin uzaqgörənliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə
nab İlham Əliyevin iradəsi ilə özünü yenidən bərpa edən, hərtərəfli inkişaf
həmləsi və yüksələn rifah səviyyəsi ilə coğrafi regionunda qibtə edilən bir
ölkəyə çevrilmiş, beynəlxalq səviyyədə layiq olduğu mövqeyə çatmışdır.
Milli Məclisin 20 oktyabr 1992-ci il tarixində Azərbaycanın müstəqilli
yinin tanınması üçün bütün dünya ölkələrinə və BMT-yə çağırış etməsinin
ardından Türkiyə Can Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə olmuş;
beləcə yarım əsrdən artıq bir-birindən ayrı qalan iki qardaş xalq yenidən birbirinə qovuşmuşdur. Azərbaycan regionumuzda eyni dəyərləri bölüşdüyü
müz və həmrəy olaraq hərəkət etdiyimiz əvəzsiz müttəfiqimiz, hər sahədə ən
yaxın strateji ortağımız və hamısından əvvəl qardaşımızdır.
Qardaşlıq əlaqələrimiz və ortaqlığımızın ən bariz görünən sahələrindən
biri də Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) və Azərbaycan Milli Məc
lisi arasındakı əməkdaşlıq olmuşdur. Bu əməkdaşlıq həm qarşılıqlı rəsmi
səfərlər və parlamentlərarası dostluq qruplarının fəaliyyətləri, həm də bey
nəlxalq parlament məclislərində əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.
Azərbaycan Milli Məclisinin daxili siyasət sahəsində gördüyü işlər və
beynəlxalq arenadakı fəaliyyətləri haqqında təsisindən, yəni 2007-ci ildən
etibarən ictimaiyyəti məlumatlandıran “Milli Məclis” jurnalının da Azər
baycanın siyasi həyatına verdiyi töhfələr təqdirəlayiqdir.
Fürsətdən istifadə edərək, “Milli Məclis” jurnalının təsisinin 10-cu ildö
nümü münasibətilə “Milli Məclis” jurnalını təbrik edir, müvəffəqiyyətləri
nin davamını arzu edirəm.

Erkan Özoral
Türkiyə Cümhuriyyətinin
Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
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TƏBRİK

Vladimir Doroxin

Vitezslav Pivonka

Said Xan Mohmand

Rusiya Federasiyasının Azərbaycan
Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

Çexiya Respublikasının Azərbaycan
Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

Pakistan İslam Respublikasının
Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

“Milli Məclis” jurnalının kollek
tivinə 10 illiyi münasibətilə ən
səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Rusiya-Azərbaycan parlament
əməkdaşlığı ikitərəfli münasibətlə
rimizin mühüm elementidir. Parla
mentlərarası əlaqələrimizin “Milli
Məclis” jurnalında işıqlandırılma
sında sərf etdiyiniz əməyi yüksək
qiymətləndiririk və şübhəsiz ki, bu
da həmin münasibətlərin inkişafı
nın möhkəmlənməsinə imkan yara
dır. Jurnalda dərc olunan material
lar sizin kollektivinizə layiqli nüfuz
və hörmət qazandırıb.
Əminik ki, bu istiqamətdə aparı
lan işlər gələcəkdə də Rusiya Fede
rasiyası ilə Azərbaycan Respublika
sı arasında parlamentlərarası əmək
daşlığın daha da genişlənməsinə
imkan yaradacaq.
Sizə və jurnalın bütün kollekti
vinə nailiyyətlər və yaradıcı uğur
lar arzu edirəm.

Müasir dünyada bir çox ölkələrin
siyasi sistemlərində parlamentlər
əvəzsiz rola malikdirlər. Parlamentin
fəaliyyətini, onun üzvlərinin ölkədə
və dünyadakı vəziyyəti necə qiymət
ləndirdiyini, hansı işlər gördüyünü
öyrənmək hər bir səfir üçün çox va
cibdir. “Milli Məclis” jurnalı Azər
baycanın qanunverici orqanının hə
yata keçirdiyi fəaliyyət, eləcə də döv
lət hakimiyyətinin digər sahələri ba
rədə ölkənizdə çalışan diplomatlara,
həm də bütün bu mövzularla maraq
lanan digər insanlara ətraflı məlu
mat verir. Bu geniş istiqamətlər sa
yəsində jurnal Azərbaycanda baş
verən prosesləri daha yaxşı anlamaq
üçün mühüm bir vasitədir.
Mən də fürsətdən istifadə edərək
“Milli Məclis” jurnalının Redaksi
ya Heyətinə vacib və faydalı işlərinə
görə öz minnətdarlığımı bildirirəm,
yeni yaradıcı ideyaların və uğurlu
yolun davamını arzulayıram.

“Milli Məclis” jurnalının hör
mətli redaksiya kollektivini çox mü
hüm hadisə - 10 illik yubiley müna
sibətilə, bu vacib mərhələyə nail ol
duğunuza, eyni zamanda, xüsusi
keyfiyyətli məlumatlarınıza, ma
raqlı məqalələrinizə, professional
dizayna görə səmimi qəlbdən təbrik
edirəm.
Ötən 10 il ərzində jurnal oxucu
larına Azərbaycanın müasir, inki
şaf edən, tolerant ölkə, müstəqil in
sanların yaşadığı cəmiyyət kimi
təqdim edilməsində, respublikanın
mədəni irsinin və dəyərlərinin təb
liğində mühüm rol oynayıb.
Şübhəsiz ki, “Milli Məclis” jur
nalı Azərbaycan xalqının haqq səsi
kimi növbəti illərdə də demokratik
dəyərlərin və ənənələrin qorunma
sında əlindən gələni edəcək və ən
yaxşı jurnal kimi fərqlənəcək.
“Milli Məclis” jurnalının ko
mandasına uğurlar arzu edirəm.
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Husnan Bey Fanani

Dan Stav

İndoneziya Respublikasının
Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

İsrail Dövlətinin Azərbaycan
Respublikasındakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri

Azərbaycan Respublikasında ən
ətraflı, dəqiq kütləvi informasiya
vasitələrindən biri olan “Milli Məc
lis” jurnalına dərin təşəkkürümü
bildirir və nəşr olunmasının 10 illi
yi münasibətilə təbriklərimi çatdır
maq istərdim. “Milli Məclis” jur
nalının zəhmətkeş kollektivinə öz
rəğbətimi bildirir və ümid edirəm
ki, uğur daima sizinlə olacaqdır.
Əməkdaşlığımıza və ölkələrimiz
- İndoneziya və Azərbaycan arasın
dakı əlaqələrin güclənməsinə gös
tərdiyiniz töhfəyə görə öz dərin
hörmətimi bildirirəm. İndoneziya
ilə Azərbaycan arasındakı müsbət
anlaşmanın və 25 illik ikitərəfli
münasibətlərin gücləndirilməsi
üçün bundan sonra da sizinlə əl-ələ
verib çalışmağı səbirsizliklə gözlə
yirəm. Oxşar cəhətlərimizi, dəyər
lərimizi və mühüm öhdəliklərimizi
xalqlarımızla məmnuniyyətlə bölü
şürük. Bir daha 10 yaşınız müba
rək!

Məzmunu, mövqeyi və keyfiyyə
ti ilə seçilən “Milli Məclis” jurnalı
nı və zəhmətkeş əməkdaşlarını 10
illik yubileyləri münasibətilə təbrik
etmək istəyirəm.
Müasir dünyada məsuliyyətli və
etikaya riayət edən medianın əhə
miyyətini qiymətləndirməmək ol
maz. Rəqəmsal dünyada informasi
ya axını heç də həmişə yüksək key
fiyyətə sahib deyil. Bundan əlavə
hər bir müasir cəmiyyətdə parla
ment vacib rol oynayır, çünki o, ali
vəzifənin daşıyıcısıdır - insanların
nümayəndəsi olmaq və qanunverici
fəaliyyəti həyata keçirmək. Buna
görə də “Milli Məclis” jurnalının
informasiya məkanına töhfəsi bö
yükdür - qanun yaradıcılığı sahə
sində ciddi və yüksək keyfiyyətli
təhlillə yanaşı, ümumilikdə Milli
Məclisin siyasi fəaliyyəti haqqında
etibarlı və dəqiq məlumatlar ver
mək.
Gələcəkdə jurnalın yüksək səviy
yəsini qorumaq üçün görülən səy
lərdə sizə uğurlar arzu edirəm.

Müsaid bin İbrahim
əs-Süleym
Səudiyyə Ərəbistan Krallığının
Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Hörmətli “Milli Məclis” jurnalı
nın Redaksiya Şurası!
Dəyərli “Milli Məclis” jurnalı
nın 10 illik yubileyi münasibətilə
sizə və jurnalın bütün kollektivinə
səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Azərbaycan Respublikası tarixinin
müxtəlif səviyyələrdə nailiyyətlər
ilə dolu olan tam bir dövrünü əks
etdirən analitik jurnalınızın Azər
baycan jurnalistikasındakı qabaqcıl
rolunu, həmçinin dost və qardaş öl
kələr arasında sirdaşlıq körpüsü
nün yaradılmasında üstün xidmət
lərini yüksək dəyərləndiririk. Ölkə
nizə aid məsələlərin həllinə həsr
olunmuş səmərəli və keyfiyyətli
fəaliyyətinizdə sizə davamlı uğur
və müvəffəqiyyət diləyir, arzu edi
rik ki, doğruluq, obyektivlik, profes
sionallıq və şəffaflığın tribunası ki
mi öz jurnalistika missiyanızı gələ
cəkdə də tam gücü ilə davam etdirə
siniz.
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Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 il

Heydər Əliyev Xatirə zalı
Ulu öndərin əziz xatirəsinə
ehtiram və məhəbbətin ifadəsidir
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Əzəmətli siyasi və dövlətçi
lik irsi ilə Azərbaycan xalqı
nın bütün zamanlarda hə
yatına gur işıq salan Ulu
öndər Heydər Əliyevin öm
rünün hər anı indiki və gə
ləcək nəsillər üçün bir ör
nəkdir. Azərbaycan Respub
likasının Milli Məclisində
yaradılan Heydər Əliyev
Xatirə zalında Ümummilli
liderimizin zəngin həyat
yolunu, siyasi və dövlətçilik
fəaliyyətini əks etdirən çox
saylı eksponatları seyr edər
kən dahi şəxsiyyətin vətən
və xalq naminə xidmətləri
nə duyulan böyük ehtiram
və məhəbbət insanın qəlbini
bürüyür. Nə xoş təsadüfdür
ki, “Milli Məclis” jurnalı
da Heydər Əliyev Xatirə
zalı ilə eyni vaxtda - 2007ci ilin mayında fəaliyyətə
başlayıb. Yaradılmasının
10 ili tamam olan Heydər
Əliyev Xatirə zalı haqqında
bir neçə sualla Milli Məclis
Aparatı rəhbərinin xidməti
nin baş məsləhətçisi
Günel Rəhimovaya
müraciət etdik.

- Günel xanım, Heydər Əliyev
Xatirə zalının 10 illiyi ilə bağlı
sizi təbrik edirik. Xahiş edirik,
Xatirə zalının yaranma tarixi
haqqında danışın.
- Azərbaycan parlamentində Hey
dər Əliyev Xatirə zalı müstəqil Azər
baycan dövlətinin qurucusu və me
marı, Azərbaycan xalqının Ümum
milli lideri Heydər Əlirza oğlu Əli
yevin əziz xatirəsinə ehtiram əlaməti
olaraq Milli Məclis Sədri cənab Oq
tay Əsədovun şəxsi təşəbbüsü ilə

yaradılmışdır. Zalda öz cahanşümul
əməlləri ilə xalqının qəlbində əbədi
yaşamaq haqqı qazanmış, dahi azər
baycanlı, Ulu öndər Heydər Əliyevə
aid sərgilənmiş fotoşəkillər və çox
saylı eksponatlar 80 illik ömrünü
şərəflə yaşamış, Azərbaycanın, türk
dünyasının, bəşəriyyətin böyük oğ
luna, Ulu öndərimizə olan sonsuz
sevgidən zərrələrdir.
Heydər Əliyev Xatirə zalının
təntənəli açılış mərasimi 2007-ci il
mayın 9-da keçirilmiş və bu hadi

sə Ümummilli liderimizin 84-cü
doğum günü ərəfəsinə təsadüf et
mişdir. Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti cənab İlham Əliyev
Xatirə zalının açılış mərasimində
iştirak etmiş, burada Heydər Əli
yevə aid fotoşəkillər və çoxsaylı
eksponatlarla tanış olmuş, zalın
“Fəxri qonaqlar kitabı”na öz ürək
sözlərini yazmışdır.
- Ekspozisiyalar haqqında mə
lumat verərdiniz. Xatirə zalının

may-iyun 2017    51

Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 il
eksklüziv ekspozisiyaları han
sılardır?
- Xatirə zalının böyük bir hissəsi
ni təşkil edən stendlər Ulu öndəri
mizin nəsillərə örnək zəngin həyat
yolunu, xalqa xidmətə həsr olun
muş siyasi və dövlətçilik fəaliyyətini
əks etdirir. Azərbaycan tarixinin çox
önəmli bir dövrü Ümummilli lideri
miz Heydər Əliyevin şərəfli adı və
möhtəşəm fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Ulu öndərimiz bütün ömrünü Azər
baycan dövlətinin qorunmasına,
möhkəmlənməsinə və inkişafına
həsr edərək, milli tariximizin ən bö
yük simalarının ön cərgəsində da
yanmaq haqqı qazanmışdır. “Böyük
həyatın astanasında” adlı stenddə
Ümummilli liderimiz Heydər Əli
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yevin uşaqlıq, yeniyetməlik və gənc
lik illərini, eləcə də doğulub boyabaşa çatdığı böyük və mehriban
ailənin həyatından müxtəlif mə
qamları əks etdirən fotoşəkillər diq
qəti cəlb edir.
“Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini
böyük çətinliklə də olsa, azərbay
canlılaşdırdım”, - deyən dahi şəxsiy
yət Heydər Əliyevin 1944-1967-ci il
lər ərzində bu orqanlardakı fəaliyyə
ti “Dövlət təhlükəsizlik leytenan
tından generalınadək…” adlı stend
də öz əksini tapmışdır. Fəxrlə qeyd
etməyə dəyər ki, Heydər Əliyev So
vet İttifaqında dövlət təhlükəsizliyi
generalı olan ilk azərbaycanlı idi.
“Sovet Azərbaycanını ucaldan
rəhbər” adlı stend isə Heydər Əliye

 in Azərbaycana ilk dəfə rəhbərlik
v
etdiyi 1969-1982-ci illəri əhatə edir.
Bu illər ərzində dahi liderin idarəçi
lik məharəti, təşkilatçılıq qabiliyyəti
sayəsində Azərbaycanda həyatın
bütün sahələrində coşqun tərəqqi
dövrü yaşandı. İstedadlı dövlət xa
dimi Heydər Əliyevin məqsədyön
lü fəaliyyəti nəticəsində bu dövrdə
milli şüurda dirçəlişin təməli qoyul
du, Azərbaycanın gələcək müstəqil
liyi üçün əsaslı zəmin yaradıldı.
“Sovet İttifaqının ali rəhbərli
yində” adlı stenddə Ümummilli li
derimizin Moskvada Siyasi Büro
nun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti Səd
rinin birinci müavini kimi fəaliyyəti
işıqlandırılmışdır. Milli hissləri
daim yüksəkdə tutan, xalqına, mil

lətinə şərəflə xidmət edən yenilməz
liderimizi heç təsadüfi deyildir ki, o
dövrkü xarici mətbuatda siyasi
olimpin “Kreml zirvəsini fəth etmiş
türk”, “Kremlin müsəlman rəhbəri”
adlandırırdılar.
“Azərbaycanın tam istiqlaliyyət,
azadlıq, iqtisadi və siyasi müstəqil
lik yolu ilə getməsinin tərəfdarı
yam”, - deyən dahi şəxsiyyət Hey
dər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki
fəaliyyəti “Qayıdış: müstəqillik uğ
runda yenilməz mübariz” adlı gu
şədə öz əksini tapmışdır. 1990-cı ilin
yayında Heydər Əliyev bütün təqib
və təzyiqlərə baxmayaraq, Moskva
dan Naxçıvana qayıtdı. Tezliklə xal
qın iradəsi ilə Naxçıvan Ali Məclisi
nə və respublika Ali Sovetinə depu
tat seçilən Heydər Əliyevin rəhbər
lik etdiyi Naxçıvan Azərbaycan xal
qının müstəqillik uğrunda mücadi
ləsinin ön cərgəsində gedərək bu
yolda bayraqdar rolunu öz üzərinə

götürdü. Ali Sovetin deputatı kimi
1991-ci ildə xalqın müqəddəratını
hər şeydən üstün tutan Heydər Əli
yev parlamentdəki çıxışlarında
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
yaşamağa qadir olduğunu dəfələrlə
bəyan etmişdi.
1993-cü ilin iyununda Azərbay
can bir dövlət kimi dünyanın siyasi
xəritəsindən silinmək, şəhidlərin qa
nı bahasına qazanılmış müstəqilliyi
ni itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı
ğı bir vaxtda - iyunun 15-də xalqın
iradəsi ilə vətənin sınanmış oğlunun
Ali Sovetə Sədr seçilməsi labüd fəla
kətlərin qarşısını aldı. Bu qayıdış
Azərbaycanı azərbaycanlılara, mil
ləti özünə qaytardı və çağdaş Azər
baycanın müstəqillik tarixinə Milli
Qurtuluş Günü kimi daxil oldu.
Heydər Əliyevin siyasi hakimiy
yətə yenidən qayıdışı ölkə qarşısın
da duran problemlərin həllinə zə
min yaratdı, Azərbaycan tezliklə

dünya birliyində öz layiqli yerini
tutdu. Bu, yenilməz lider Heydər
Əliyevin Naxçıvanda başladığı milli
qurtuluş savaşının zəfər yürüşü idi.
Bu barədə “Qurtuluş: müstəqil
dövlətin xilaskarı və qurucusu” ad
lı fotostenddə şəkillərin köməyi ilə
ətraflı məlumat almaq imkanı əldə
edirik.
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunacaqdır” adlı guşədə ye
nilməz liderimizin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna
qişəsinin həlli ilə bağlı gördüyü iş
lər, aparılan danışıqlar, cəbhə xət
tində atəşkəsin elan olunması, ordu
quruculuğu məsələləri yer alır.
“Keçdiyimiz yola nəzər salarkən
aydın olur ki, biz nadir bir irsin va
risləriyik. Hər bir Azərbaycan və
təndaşı bu irsə layiq olmağa çalışa
raq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin
mədəniyyəti olan ölkəmizin həm
dünəninə, həm bu gününə, həm də
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gələcəyinə dərin məsuliyyət hissi ilə
yanaşmalıdır”. Ümummilli liderimi
zin bu kəlamı və bu sözlərdəki mə
suliyyəti Azərbaycanın, müstəqilli
yimizin və dövlətçiliyimizin içindən
keçən asma körpüdür. Dahi rəhbəri
miz azərbaycançılıq ideyasının bani
si kimi xalqının milli-mənəvi dəyər
lərinin həmişə keşiyində dayanmış,
onun qorunub saxlanmasına və inki
şafına daim böyük diqqət və qayğı
göstərmişdir. “Azərbaycançılıq,
müstəqillik, dövlətçilik” adlı stend
məhz bu mövzuya həsr olunub. Bu
stend eləcə də xalqımızın milli-mə
nəvi dəyərlərinin qorunmasına və
inkişafına Ümummilli liderimizin
göstərdiyi qayğıdan bəhs edir.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev
müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
memarı və qurucusu olduğu kimi,
bugünkü Azərbaycan parlamentinin
də banisidir. Ölkəmizdə qurulmuş
hüquqi dövlətin bütün elementləri
ilə yanaşı, Konstitusiyamız da, Milli
Məclisimiz də onun yaradıcı zəkası
nın bəhrələridir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin bir
əsrin və ötən yüzilliyin içərisinə sı
ğan 50 ildən artıq fədakar fəaliyyət
lərinə zamanın fövqündən baxanda
görünən ən böyük həqiqət odur ki,
o, ömrü boyu bir ƏSƏR yaratmaq
üçün çalışıb - güclü, böyük, müstə
qil, azad, firavan, dünya dövlətləri
içərisində sayılan AZƏRBAYCAN!
Müstəqillik qazandıqdan bir ne
çə il sonra BMT-nin ali kürsüsündə
görünən, Avropa Şurasında, neçəneçə mötəbər tədbirlərdə Azərbay
canı uğurla təmsil edən Ümummil
li lider Heydər Əliyev ölkəmizin
dünya birliyində layiqli yerini tut
masına müvəffəq oldu. “Azərbay
canın müstəqil xarici siyasətinin
banisi” adlı stend Ulu öndərimizin
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardakı
çıxışları, dünyanın lider dövlətləri
nin rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşlər
barədə məlumat verir.
Dahi rəhbərimiz Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısında xidmət
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lərindən biri də öz siyasi varisi,
Prezident İlham Əliyevi yetişdir
məklə müstəqil dövlətimizin ardı
cıl inkişafı üçün zəmin yaratması
dır. 2003-cü ildən başlayaraq möh
tərəm Prezidentimizin həyata ke
çirdiyi uzaqgörən siyasət Azər
baycanı dünyada sürətlə inkişaf
edən bir dövlətə çevirmişdir. Və
tənimizin işıqlı sabahı naminə
gördüyü dəyərli işlər sayəsində
möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev xalqımızın dərin məhəbbə
tini və hörmətini qazanmışdır.
“Heydər Əliyev işi davam edir”
adlı guşədə dünya şöhrətli dövlət
xadiminin siyasi varisi və ən la
yiqli davamçısı cənab İlham Əli
yevin müstəqil Azərbaycanın Pre
zidenti kimi xarici ölkələrin dövlət
başçıları ilə keçirdiyi görüşlər və
respublikanın bölgələrinə səfərlə
ri fotolarda əks edilib.
“Mənim üçün Milli Məclis çox

əziz və doğma bir yerdir, mənim
doğma evimdir... Biz bir məqsədə
qulluq edirik. Amalımız da, məra
mımız da birdir - ölkəmizi möh
kəmləndirmək, gücləndirmək,
Azərbaycan xalqının rifah halını
yaxşılaşdırmaq, güclü, zəngin
dövlət yaratmaqdır”, - deyən
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyevin Milli Məc
lis haqqında söylədiyi bu səmimi
sözlər diqqəti cəlb edir.
Eyni zamanda, Xatirə zalında
Ulu öndərimizin gözəl bir büstü
də nümayiş olunur. Büstün müəl
lifi görkəmli heykəltəraş Ömər El
darovdur.
“Hər bir demokratik dövlətdə,
hakimiyyət bölgüsü prinsipi əsa
sında qurulmuş dövlətdə qanun
vericilik fəaliyyəti çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir”. Müasir
Azərbaycan parlamentinin banisi
Heydər Əliyevin ölkədə qanunve
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lider Heydər Əliyevin imzaladığı
qərarlardan və digər sənədlərdən
nümunələr, eyni zamanda, Ulu ön
dərə məxsus xidməti və digər vəsi
qələr də nümayiş etdirilir.
Eksklüziv ekspozisiyalardan ən
çox diqqəti cəlb edən müasir Azər
baycan parlamentinin banisi Hey
dər Əliyevin Ali Sovetin Sədri olar
kən şəxsən istifadə etdiyi telefon
lardır.

r icilik haqqında söylədiyi kəlam za
lın ən dəyərli guşələrindən biridir.
Xalq hər zaman öz böyük oğulla
rına abidələr qoymuşdur. Bu abidə
lərdən ən uzunömürlüsü isə söz
heykəllərdir. Ulu öndərimizin öz
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əsərləri və eləcə də onun şərəfinə
ucaldılan söz abidələrinin toplandı
ğı kitablar Xatirə zalındakı rəflərdə
sərgilənmişdir.
Xatirə zalındakı vitrinlərdə Ali
Sovetin Sədri olarkən Ümummilli

- Xatirə zalına gələn qonaqları
Ulu öndər haqqında daha çox
hansı faktlar maraqlandırır?
- Milli Məclisə gələn xarici ölkələ
rin dövlət və hökumət başçıları,
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri,
parlament nümayəndə heyətləri və
digər qonaqlar Milli Məclislə tanışlı
ğı məhz bu Xatirə zalından başlayır
lar. Zalla tanış olan qonaqlara Azər
baycan dövlətinin qurucusu və me
marı Heydər Əliyevin həyatı və si
yasi fəaliyyəti barədə ətraflı məlu
mat verilməklə yanaşı, onlar həm də
Azərbaycanın ən yeni tarixində baş
vermiş hadisələr barədə dolğun in
formasiya alırlar. 2007-ci ildən ke
çən 10 il ərzində Azərbaycan parla
mentində Heydər Əliyev Xatirə za
lını ümumilikdə 250-dən artıq rəsmi
nümayəndə heyəti ziyarət edib. Xa
tirə zalının hər bir guşəsi bütün zi
yarətçilərdə heyrət hissi doğurub.
- Xatirə zalında “Fəxri qonaqlar
kitabı”nda yazılan ürək sözlə
rindən hansılarını xüsusi qeyd
edərdiniz?
- Xatirə zalı ilə tanışlıqdan sonra
Milli Məclisə gələn xarici ölkələrin
dövlət və hökumət başçıları və di
gər ali qonaqlar zalın “Fəxri qonaq
lar kitabı”na öz ürək sözlərini yazır
lar. Bu kitabda 100-ə yaxın xarici öl
kənin dövlət və hökumət başçıla
rının, beynəlxalq təşkilatların rəh
bərlərinin ürək sözləri vardır. Əlbət

tə, öncə Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti İlham Əliyevin Xatirə
zalının açılış mərasimi zamanı zalın
“Fəxri qonaqlar kitabı”na yazdığı
ürək sözləri diqqəti cəlb edir: “Hey
dər Əliyev Xatirə zalında nümayiş
etdirilən eksponatlar Ulu öndərin
həyat və fəaliyyətini əks etdirir. Bü
tün dövrlərdə Heydər Əliyev doğma
xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir:
1970-1980-ci illərdə Azərbaycanın
rəhbəri kimi və müstəqil Azərbayca
nın Prezidenti kimi. Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin qorunub sax
lanmasında və möhkəmlənməsində
onun müstəsna xidmətləri olmuş
dur. 1993-cü ildə parlamentin Sədri
kimi Azərbaycanın ağır və təhlükəli
vəziyyətdən çıxarılmasında Ulu ön
dərin müdrikliyi, siyasi təcrübəsi və
cəsarəti əsas rol oynamışdır. Həmi
şə öz fəaliyyətində Azərbaycan xal
qına arxalanan milli liderimiz 19932003-cü illərdə müstəqil Azərbayca
nın Prezidenti kimi ölkəmizin hər

tərəfli inkişafında və beynəlxalq
mövqelərimizin möhkəmlənməsində
əsas və əvəzolunmaz rol oynamış
dır. Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz
xatirəsi Azərbaycan xalqının qəl
bində əbədi yaşayacaqdır”.
Moldova Respublikasının Prezi
denti Vladimir Voronin Milli Məc
lis rəhbərliyi ilə görüşü çərçivəsin
də Heydər Əliyev Xatirə zalı ilə
tanış olmuş, “Fəxri qonaqlar kita
bı”na ürək sözlərini yazmışdır:
“Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin rəhbərliyinə və muze
yin əməkdaşlarına Azərbaycan
xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə ya
xından tanış olmaq imkanı yarat
dıqlarına görə təşəkkür edirəm.
Əminəm ki, burada sərgilənən eks
ponatlar Azərbaycan dövlətçiliyi
nin və parlamentarizminin təşək
külü naminə göstərilən siyasi müd
rikliyi və qəhrəmanlıq səylərini
gələcək nəsillər üçün əks etdirən bir

dərsə çevriləcəkdir. Qardaş Azər
baycanın deputatlarına məsul qa
nunvericilik fəaliyyətində yeni-ye
ni uğurlar, bütövlükdə Azərbaycan
xalqına isə sülh və tərəqqi arzula
yıram”.
Heydər Əliyev Xatirə zalını ziya
rət etmiş Serbiya Respublikasının
Prezidenti Boris Tadiçin “Fəxri qo
naqlar kitabı”na yazdığı ürək sözlə
rini də diqqətinizə çatdırmaq istər
dim: “Azərbaycanın nailiyyətləri
məni təsirləndirdi. Əminəm ki, biz
yaxın gələcəkdə sıx müstəsna müna
sibətlər qura biləcəyik, xüsusən ona
görə ki, bizi Dağlıq Qarabağ və Ko
sovo və Metoxiya kimi problemlər
birləşdirir. Xalqlarımız arasında
dost münasibətlərin şərəfinə”.
Heydər Əliyev Xatirə zalında ol
muş Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
Şura Məclisinin Sədri Abdullah Əl
Şeyx “Fəxri qonaqlar kitabı”na bu
sözləri yazmışdır: “Ən uca və ən
mərhəmətli Allahın adı ilə.
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2010-cu il iyunun 17-də Milli
Məclisdə mən Azərbaycan xalqının
təmsilçiləri olan dostlarımızı bö
yük məmnuniyyətlə ziyarət etdim
və Milli Məclisin Sədri cənab Oqtay
Əsədovla görüşdüm. O, öz biliyi və
səriştəsi ilə Azərbaycan xalqını yük
sək səviyyədə təmsil edir. Heç bir
şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Prezi
denti cənab İlham Əliyev atası rəh
mətlik Ümummilli lider kimi xalqın
siyasət, elm və iqtisadiyyat kimi
sahələrdə nailiyyət əldə etməsi üçün
səylər göstərir. Mən bu parlamentə
və onun üzvlərinə səmimi arzuları
mı çatdırır, ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərin yüksək səviyyədə
davam etməsini diləyirəm”.
Rusiya Federasiyası Federal Məc
lisi Federasiya Şurasının Sədri xa
nım Valentina Matviyenko Heydər
Əliyev Xatirə zalında olmuş və
“Fəxri qonaqlar kitabı”na ürək söz
lərini yazmışdır: “Bütün Rusiyada
olduğu kimi, Rusiya Federasiyası
Federal Məclisinin Federasiya Şura
sında da biz yaxın olan Azərbaycan
xalqına səmimi dostluq və hörmət
duyğuları bəsləyirik. Milli Məclisə
növbəti ziyarətimiz Azərbaycan
Respublikasının həyatında parla
mentin yüksək rol oynadığını növ
bəti dəfə nümayış etdirir və eyni
zamanda, Azərbaycanın görkəmli
oğlu, dünya miqyaslı şəxsiyyət Hey
dər Əliyevin xatirəsinə ehtiramını
və sədaqətini ifadə edən ölkənin
zəngin və maraqlı tarixə malik ol
duğunu təsdiqləyir...”
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri İsmail Kahramanın “Fəxri qo
naqlar kitabı”ndakı ürək sözlərini
qeyd etmək istərdim: “Öncəliklə,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri olaraq Şimali Kipr Türk Cüm
huriyyətindən sonrakı ilk rəsmi sə
fərimi qardaş Azərbaycana etmək
dən böyük xoşbəxtlik duyduğumu

58     Milli Məclis

ifadə etmək istəyirəm. Ölkələrimi
zin Məclislərinin 2015-ci il seçkiləri
sonrası formalaşan yeni üzvləriylə
bütün sahələrdə mükəmməl forma
da münasibətlərimizin daha da güc
ləndirilməsinə töhfə verəcəklərinə
inamım tamdır. Məclislərimizdəki
dostluq qruplarının və millətlərimi
zin regionda və dövlətlərarası plat
formada da yaxın iş birliyi və dəs
tək içində olmalarının, yalnız ölkə
lərimizin firavanlığı üçün deyil,
həm də dünyada sülh və barışın, ri
fahın gücləndirilməsi baxımından
da böyük önəm daşıdığı məlumdur.
Bu vəsiləylə Azərbaycan Milli Məc
lisinin möhtərəm üzvlərini ən səmi
mi duyğularla salamlayır, səfərimiz
çərçivəsində bizlərə göstərilən qo

naqpərvərlik üçün Milli Məclisin
Sədri cənab Oqtay Əsədova təşək
kür etməyi bir borc bilirəm. Azər
baycan xalqını hörmətlə salamla
maqdan şərəf duyduğumu da xüsu
silə bildirmək istəyirəm”.
- Ulu öndərin həyat və fəaliyyəti
hər bir Azərbaycan vətəndaşı
üçün örnəkdir. Heydər Əliyev
Xatirə zalı gənc nəslə bu örnəyi
necə aşılayır?
- Azərbaycan xalqının Ümum
milli lideri Heydər Əliyevin döv
lətçilik fəlsəfəsi və azərbaycançılıq
məfkurəsinin dərindən öyrənilmə
si, geniş təbliği, Azərbaycan xalqı
nın milli-mənəvi dəyərlərinin ya
şadılması istiqamətində parlamen

timizdə geniş sistemli işlər görü
lür. Bu mənada Ulu öndərin həyatı
və siyasi fəaliyyəti, xalqına və onun
milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı,
sadiqliyi gənc nəsil üçün əvəzolun
maz örnəkdir. Belə ki, Azərbaycan
parlament rəhbərliyinin icazəsi ilə
ali təhsil ocaqlarının tələbələri və
orta məktəb şagirdləri üçün Xatirə

zalına vaxtaşırı ekskursiyalar təşkil
olunur, onlara ətraflı məlumat ve
rilir. Ümidvarıq ki, Ulu öndərimi
zin hər bir Azərbaycan vətəndaşı
na örnək olan zəngin irsindən gənc
nəslin nümayəndələri layiqincə
bəhrələnəcəklər.
Mən də öz növbəmdə Heydər
Əliyev Xatirə zalı ilə yaşıd olan

“Milli Məclis” analitik informasiya
jurnalının 10 illiyi münasibətilə
əzmlə çalışan kollektivinizi ürəkdən
təbrik edir, uğurlarınızın davamını
diləyərək müsahibə üçün təşəkkü
rümü bildirirəm.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
baş redaktorunun müavini
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Hörmətli Kamilə xanım!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış pedaqoqu və alimi əlamətdar
yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz 1984-cü ildə Bakı şəhər 44 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirmiş
və Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin tələbəsi adını qa
zanmısınız.
Tələbəlik dövründən bu yana Sizin həyatınız ölkənin ən qocaman elm və
tədris ocağı sayılan Bakı Dövlət Universiteti ilə sıx bağlıdır. Təhsilinizi uğur
la tamamladıqdan sonra burada Bitki fiziologiyası kafedrasında baş laborant
kimi əmək fəaliyyətinə başlamısınız. Həyatınızda elmi və pedaqoji fəaliyyət
böyük məna kəsb etdiyi üçün uzun illərdir müəllim, baş müəllim, dosent kimi
öz sevimli işinizi davam etdirirsiniz. Bu gün Bakı Dövlət Universitetinin
Biologiya fakültəsinin Genetika və təkamül təlimi kafedrasının professorusu
nuz. Bu kollektiv arasında məsuliyyətli, savadlı, zəhmətsevər bir müəllim və
elm adamı kimi tanınmış, hər kəsin dərin rəğbətini qazanmısınız.
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1993-cü ildə “Azərbaycanın iki bölgəsinin əhalisinin molekulyar-gene
tik xarakteristikası” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək biologiya
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi qazanmışınız. Sonralar elmi araşdırma
larınızı davam etdirərək elmlər doktoru alimlik dərəcəsinə qədər yüksəlmi
siniz. İndiyədək çapdan çıxan 100-ə yaxın elmi əsəriniz, 2 dərslik, 2 dərs
vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 ensiklopedik lüğət, xeyli sayda metodik göstəriş
və proqramlarınız mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Yeni Azərbay
can Partiyasının üzvü kimi Siz ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslərdə
fəal iştirak edirsiniz. Təsadüfi deyildir ki, 2010-cu ildə Zaqatala-Balakən
sakinləri Sizə etimad göstərərək Azərbaycan parlamentinin deputatı seç
mişlər. 2015-ci ildə V çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə
seçkilərdə təkrarən deputat mandatı qazanmağınız seçicilərinizin Sizə
olan etimadının təzahürüdür.
Bu gün parlamentin Elm və təhsil, həmçinin Səhiyyə komitələrinin üzvü
kimi qanun yaradıcılığı işinə öz layiqli töhfələrinizi verir, ölkəmizdə həyata
keçirilən islahatların hüquqi bazasının yaradılmasında yaxından iştirak
edirsiniz. Parlamentin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çexiya, İsveç, Litva,
Türkiyə, Yaponiya, Gürcüstan parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi qrupları
nın, Avropa İttifaqı Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin üzvü kimi Milli
Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında səylərinizi əsirgəmirsiniz.
Hörmətli Kamilə xanım!
Bir daha yubileyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edir, uzun ömür,
möhkəm can sağlığı, elmi, pedaqoji və ictimai fəaliyyətinizdə yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 8 iyun 2017-ci il
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70
Hörmətli  İbrahim  müəllim!
Sizi anadan olmağınızın 70 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik
edirəm.
Siz hələ yeniyetmə yaşlarınızdan təhsilə böyük maraq göstərmiş, 15
yaşında ikən Zaqatala Pedaqoji Məktəbinin birinci kursuna daxil olaraq
təhsilinizi müvəffəqiyyətlə başa vurmuş, sinif müəllimi ixtisasına yiyələ
nərək Yardımlı rayonunun Şıxlar kənd orta məktəbində müəllim kimi
əmək fəaliyyətinə başlamısınız. Bir neçə il sonra isə ali təhsil almaq arzu
su ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinə
daxil olmuş, bu təhsil ocağını da uğurla bitirərək dil-ədəbiyyat müəllimi
ixtisası almısınız. Təhsil aldığınız illərdə yüksək təhsil göstəriciləriniz,
təşkilatçılıq qabiliyyətinizlə həmişə fərqlənmiş, müəllim və tələbə kol
lektivinin dərin rəğbətini qazanmısınız.
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Ali təhsil aldıqdan sonra Siz əvvəlcə Yardımlı Rayon Partiya Komitəsin
də, daha sonra isə Abşeron Rayon Partiya Komitəsində müxtəlif vəzifələr
də çalışmış, Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri, Partiya Təftiş Komissiyası
nın sədri olmusunuz.
Müsbət keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, 1991-ci ildə Azər
baycan Respublikası Ali Sovetinin Məktublar və vətəndaşların qəbulu şöbə
sində baş məsləhətçi vəzifəsinə irəli çəkilmisiniz. 1998-2005-ci illərdə Milli
Məclis Aparatının Daimi komissiyalar şöbəsinin qəbul otağının müdiri,
2005-2006-cı illərdə Qəbul şöbəsinin müdiri kimi uğurla fəaliyyət göstər
misiniz. 2006-cı ildən hal-hazıradək Aparatın Vətəndaşların qəbulu və mü
raciətləri ilə iş şöbəsi kimi mühüm bir sahəyə rəhbərlik edirsiniz. Burada
çalışdığınız illər ərzində yüksək şəxsi keyfiyyətləriniz sayəsində Milli Məc
lis Aparatı əməkdaşlarının dərin hörmətini qazanmısınız.
Əməksevərliyiniz və digər müsbət keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda
qalmamış, “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olun
musunuz.
Siz həm də ölkəmizdə aparıcı siyasi qüvvə olan Yeni Azərbaycan Parti
yasının üzvü olaraq partiyanın işində yaxından iştirak edir, fəal vətəndaş
mövqeyindən çıxış edirsiniz.
Hörmətli İbrahim müəllim!
Sizi yubileyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun
ömür, möhkəm can sağlığı, fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayı
ram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 10 iyun 2017-ci il
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Əli Həsənov:

“Təhlükələrin qarşısı
Heydər Əliyevin
məharəti, uzaqgörənliyi
sayəsində alındı”
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Yeni
Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini cənab Əli Həsənovun
”Milli Məclis” analitik informasiya jurnalına müsahibəsi

- Hörmətli Əli müəllim, Azər
baycanda parlament institutu
nun yaradılmasında Ulu öndər
Heydər Əliyevin rolu barədə
nə deyə bilərsiniz?
- Heydər Əliyev Azərbaycanın
milli dövlətçilik tarixində özünə
məxsus yer tutan elə nadir tarixi
şəxsiyyətdir ki, onun zəngin irsi hə
lə uzun müddət politoloqların, filo
sofların, tarixçilərin və tədqiqatçıla
rın diqqət mərkəzində olacaq. O,
Azərbaycan xalqının müstəqillik
uğrunda apardığı mübarizədəki
misilsiz xidmətləri ilə hələ sağlığın
da ikən canlı əfsanəyə çevrilmiş,
bütün dünya azərbaycanlılarının
sonsuz sevgisini qazanmışdı.
XX əsrin son otuz ili və XXI əsrin
başlanğıcında Azərbaycana rəhbər
lik bilavasitə görkəmli dövlət və si
yasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əli
yevin adı ilə bağlıdır. Tarixdə nadir
hadisələrdəndir ki, Heydər Əliyev
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iki ictimai-siyasi quruluşda Azər
baycana rəhbərlik etmişdir. Hər iki
sistemdə görkəmli dövlət və siyasi
xadim kimi Azərbaycanın iqtisadiy
yatını möhkəmlətmiş, onun şöhrəti
ni, nüfuzunu yüksəklərə qaldırmış,
milli mənafeyini, milli mentaliteti
ni, mədəniyyət və mənəviyyatını
qorumuş, inkişaf etdirmişdir.
Sovetlər dövründə respublika
mızı keçmiş SSRİ-də bütün sahələr
də öncül yerlərdən birinə çıxarmış,
sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdə
həyata keçirilən tədbirlər və uzaq
görən siyasət nəticəsində qazanılan
nailiyyətlər ölkəmizin dövlət müs
təqilliyi dövrü üçün mühüm sosialiqtisadi və mədəni baza, təməl rolu
nu oynamışdır.
Onun mübarizə devizi və həyat
amalı daim vətənə, xalqa sədaqətlə,
ləyaqətlə xidmət olmuşdur. O,
əmək və ictimai fəaliyyətinin ilk
dövrlərindən özünün şəxsi keyfiy

yətləri ilə fərqlənmiş, ən yüksək
rəhbərlik səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Ulu öndərin rəhbərliyi altında
müstəqil Azərbaycanda dövlətçili
yin möhkəmləndirilməsi, siyasi, so
sial-iqtisadi, mədəni quruculuq sa
həsində həyata keçirilmiş çoxşaxəli
dövlət proqramları qısa müddətdə
ölkəmizin tərəqqi yoluna çıxmasına
zəmin yaratdı, Azərbaycanı beynəl
xalq aləmdə tanıtdı və mövqeyini
möhkəmləndirdi.
Ümumiyyətlə, Ümummilli lide
rin həyatı, fəaliyyəti, irsi indiki və
gələcək nəsil üçün, hətta bir sıra öl
kələr, dövlətlər üçün böyük bir si
yasi, dövlətçilik və idarəçilik məktə
bidir.
Heydər Əliyev bugünkü Azər
baycan dövlətinin qurucusu olmaq
la yanaşı, həm də müasir Azərbay
can parlamentinin banisidir.
Hələ sovetlər dönəmində Hey
dər Əliyevin diqqəti, qayğısı sayə

sində Azərbaycan parlamenti xeyli
təkmilləşmiş, müttəfiq respublika
ların parlamentləri arasında sayılıbseçilən, respublikamızda aparılan
böyük quruculuq işlərinin hüquqi
bazasının yaradılmasına mühüm
töhfələr verən qanunvericilik orqa
nına çevrilmişdi. Ali qanunvericilik
orqanının işindəki bu canlanma, əl
bəttə, Heydər Əliyevin şəxsiyyəti,
onun idarəçilik istedadı ilə sıx bağlı
idi.
1990-cı illərin əvvəllərində Azər
baycanda ictimai-siyasi vəziyyət ol
duqca gərgin idi. M.Qorbaçovun
göstərişi ilə edilən ədalətsiz hücum
lara, təzyiqlərə, həyatını gözləyən
təhlükələrə baxmayaraq, Heydər
Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də vətə
nə döndü. Lakin onun Bakıda yaşa
masına imkan verilmədi və o, iyu
lun 22-də doğulub boya-başa çatdı
ğı Naxçıvana getdi. Naxçıvan əhali
si onu böyük izdihamla, sevinclə
qarşıladı. O zamankı iqtidarın hər
cür təzyiqi puça çıxdı, 1990-cı il
sentyabrın 30-da Heydər Əliyev
Azərbaycan SSR Ali Sovetinə depu
tat seçildi, Naxçıvan Muxtar Res
publikasının ali qanunvericilik or
qanına rəhbərlik etməyə başladı.
AXC-Müsavat hakimiyyəti də
əvvəlki iqtidar kimi, Heydər Əliye
vin xalq arasında nüfuzuna qıs
qanclıqla yanaşır, hər vəchlə onu
respublikada baş verən siyasi pro
seslərdən təcrid etməyə cəhd göstə
rirdi. Həmin vaxt Ali Sovet tərəfin
dən də parlamentdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Heydər Əliyevin siyasi fəaliy
yətinin məhdudlaşdırılmasına yö
nəldilmiş qərarlar qəbul olundu.
Qanuna görə, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının parlament Sədri
həm də Azərbaycan parlamenti
Sədrinin müavini idi. Bu qayda ləğv
edildi, Prezidentin seçilməsi üçün
yaş senzi müəyyənləşdirildi. Hətta
Xalq Cəbhəsinin silahlı qüvvələri
1992-ci il oktyabrın 24-də Naxçıvan
da çevriliş etməyə, Heydər Əliyevi

tutduğu vəzifədən devirməyə cəhd
göstərdilər.
O vaxtlar parlamentin üzvü ol
duğum üçün yaxşı yadımdadır.
Parlamentdə Heydər Əliyevə hü
cumlar edilir, onu çıxış etməyə qoy
mur, sözünü kəsirdilər. O zaman
iclas salonunda deputatların çıxış
etməsi üçün qoyulmuş məşhur
“4-cü mikrofon” var idi. Heydər
Əliyev çıxış edən zaman öyrədilmiş
deputatlar həmin mikrofonun ətra
fında növbəyə dururdular. Hətta
fasilələr zamanı heç kim onun yanı
na getmirdi.
İndi özlərini demokratiya fə
dailəri adlandıran “müxalifətçilər”
Ali Sovetin binasını zəbt edərək de
putatları 2 gün buraxmamışdılar.
Parlamentin belə günləri olub.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan
Ulu öndər digər sahələrlə yanaşı,
ölkədə həmişə xalqın qayğıları ilə
yaşayan, dövrün tələbinə, milli ma
raqlara uyğun fəaliyyət göstərən,
səriştəli ali qanunvericilik orqanı
nın formalaşdırılmasına diqqətlə
yanaşırdı.
1993-cü il iyunun 15-də Azərbay
can Respublikası Ali Sovetinin Səd
ri seçilən zaman parlamentin tarixi
iclasında Heydər Əliyevin dediyi
bəzi fikirləri xatırlamaq yerinə dü
şərdi. O demişdi: “Azərbaycan Res
publikasının bugünkü ağır, mürək
kəb və gərgin vəziyyətini tam mə
suliyyətlə dərk edirəm. Ali Sovetin
Sədri kimi Azərbaycan xalqının ta
rixi nailiyyəti olan Azərbaycan Res
publikasının dövlət müstəqilliyini
qorumağı, möhkəmləndirməyi, in
kişaf etdirməyi özüm üçün əsas
vəzifələrdən biri hesab edirəm. Bu
sahədə mən daim çalışacağam və
heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrü
mün bundan sonrakı hissəsini, ha
rada olursa-olsun yalnız və yalnız
Azərbaycan Respublikasının müs
təqil dövlət kimi inkişaf etməsinə
həsr edəcəyəm”.
Yaxşı yadımdadır, Ulu öndər Ali

Sovetin Sədri kimi ilk gündən par
lamentarizm ənənələrinə sadiq qa
laraq aşkarlıq prinsipinə üstünlük
verirdi. Milli Məclisin iclasları, mət
buat konfransları, respublika əhə
miyyətli müşavirələr birbaşa ya
yımla televiziya ekranlarına verilir
di, televiziya ilə birbaşa çıxış edərək
ölkədəki vəziyyəti olduğu kimi xal
qa çatdırırdı, fikirlərini xalqla bölü
şürdü. Bütün bunlar ictimai-siyasi
həyatdakı gərginliyin aradan qaldı
rılmasına, aşkarlığa, daim xalqla
təmasda olmağa xidmət edirdi.
Heydər Əliyev cəmi 4 ay - 1993cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-dək
Ali Sovetə rəhbərlik etdiyi dövrdə
parlamentin iş prinsipini kökündən
dəyişdi, Milli Məclisə yeni ab-hava,
siyasi mədəniyyət gətirdi, ölkənin
yeni xarici siyasət konsepsiyasını,
beynəlxalq münasibətlər sistemin
də yerini müəyyənləşdirdi. Onun
iclası idarə etmək məharəti, fikirlə
rini dəqiq əsaslandıraraq bildirmək
bacarığı, hər bir çıxışı özlüyündə
parlamentin üzvləri üçün yeni bir
idarəçilik məktəbi idi.
Ümummilli lider parlamentdə
çıxışlarında Azərbaycanın gedəcəyi
yolun istiqamətlərini də dəfələrlə
vurğulayırdı: “Azərbaycan Respub
likası demokratik yolla getməlidir,
Azərbaycanda həqiqi demokratiya
prinsipləri yaranmalıdır, inkişaf et
məlidir, Azərbaycanda siyasi plüra
lizmə imkan yaradılmalıdır. Azər
baycan çoxpartiyalı bir cəmiyyət
kimi yaranmalıdır, partiyaların
fəaliyyətinə şərait yaradılmalıdır,
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yo
lu ilə, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə
getməlidir. Azərbaycanda milli
həmrəylik, insanlar, siyasi partiya
lar, qurumlar arasında sülh və sağ
lam rəqabət əhval-ruhiyyəsi yaran
malıdır”.
O, bütün fəaliyyəti ərzində bu
prinsiplərə sadiq qaldı. Ali Sovetin
Sədri vəzifəsində çalışdığı qısa za
man kəsiyində Azərbaycanın de
mokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
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kimi gələcək inkişafının təməli qo
yuldu. Heç də təsadüfi deyildir ki,
1993-cü il 3 oktyabr prezident seçki
lərində seçicilərin 98,8 faizi Heydər
Əliyevə səs verərək ölkənin taleyini
bu görkəmli dövlət xadiminə həva
lə etdilər.
Şübhəsiz, 1995-ci il noyabrın
12-də ümumxalq səsverməsi ilə
müstəqil Azərbaycanın ilk demok
ratik Konstitusiyasının qəbul olun
ması, həmin gün müstəqillik döv
ründə ilk dəfə parlament seçkiləri
nin keçirilməsi də Heydər Əliyevin
misilsiz xidmətlərindəndir.
- Milli Məclisin inkişafında və
qabaqcıl təcrübələrə yiyələnə
rək püxtələşməsində Azərbay
can Respublikasının Preziden
ti cənab İlham Əliyevin rolu
barədə nə deyə bilərsiniz?
- Müasir Azərbaycan dövlətçili
yinin banisi Heydər Əliyevin başla
dığı işlər onun siyasi varisi - ölkə
başçısı cənab İlham Əliyev tərəfin
dən uğurla davam etdirilir.
Məhz elə buna görədir ki, cənab
İlham Əliyev Prezident seçildiyi ilk
gündən onun rəhbərliyi altında öl
kədə geniş miqyaslı hüquqi, iqtisa
di, sosial islahatlara başlanıldı,
Azərbaycanda demokratik, azad,
ədalətli və şəffaf seçki sistemi yara
dıldı, dəfələrlə prezident, parlament
və bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Si
yasi partiyaların, qeyri-hökumət
təşkilatlarının, kütləvi informasiya
vasitələrinin tam sərbəst şəraitdə
fəaliyyəti üçün hər cür şərait yara
dıldı.
Ali qanunvericilik orqanı kimi
bugünkü Milli Məclis parlamenta
rizm ənənələrini davam və inkişaf
etdirir. Yüksək intellektə, geniş
dünyagörüşə malik deputatlardan
formalaşmış parlamentin fəaliyyəti
ildən-ilə daha da təkmilləşir, bey
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nəlxalq qurumlarla əlaqələr güclə
nir, nüfuzu artır.
Parlamentlərarası əlaqələr ildənilə genişlənir, bu gün dünyanın
60-dan çox ölkəsinin parlamenti ilə
əlaqələr üzrə işçi qrupları fəaliyyət
göstərir. Parlament nümayəndə he
yətləri xarici ölkələrə çoxsaylı səfər
lərdə, eyni zamanda xarici ölkələr
dən ölkəmizə gələn tanınmış siyasi,
dövlət xadimləri, parlament üzvləri
ilə görüşlərdə Azərbaycan həqiqət
lərinin dünyaya çatdırılması, ölkə
mizin təbliğ edilməsi sahəsində sis
temli iş görülür, qanun yaradıcılığı
sahəsində təcrübə və informasiya
mübadiləsi aparılır.
Əlbəttə ki, Milli Məclisin qabaq
cıl təcrübələrə yiyələnərək davamlı
inkişafı, nüfuzunun artması Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin uğurla həyata
keçirdiyi uzaqgörən daxili və xarici
siyasətilə bilavasitə üzvi surətdə
bağlıdır.
- Ölkəmizin ən ağrılı problemi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsidir.
Qaçqın və məcburi köçkün
soydaşlarımızın sosial müda
fiəsi ilə bağlı həyata keçirilən
tədbirlər barədə oxucularımıza
məlumat verməyinizi xahiş
edirik.
- Ulu öndər Heydər Əliyevin öz
yurdlarından didərgin salınmış
soydaşlarımıza diqqət, qayğı, hima
yədarlıq siyasəti Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti cənab İl
ham Əliyev tərəfindən uğurla da
vam etdirilir. 2003-2017-ci illər ər
zində həyata keçirilən bəzi tədbirlə
ri nəzərinizə çatdırmaq istərdim:
- ölkə Prezidenti tərəfindən 55
fərman və sərəncam imzalanmış,
Nazirlər Kabineti 204 qərar və sə
rəncam, Milli Məclis isə 11 qanun

qəbul etmişdir.
- Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev 20032017-ci illərdə məcburi köçkünlərlə
yeni salınmış qəsəbələrdə 32 dəfə
görüş keçirmişdir.
- problemə həsr olunmuş bir bey
nəlxalq konfrans və iki geniş müşa
virə keçirilmişdir.
- cənab İlham Əliyevin uğurlu
siyasəti nəticəsində Azərbaycan
BMT-nin Qaçqınların İşləri üzrə Ali
Komissarlığının İcraiyyə Komitəsi
nin üzvü seçilmişdir.
- sahə ilə bağlı ötən dövrdə 1
dövlət proqramı və ona 2 əlavə təs
diq edilmişdir.
- 12 çadır düşərgəsinin və dəmir
yolu üzərindəki yük vaqonlarından
ibarət qəsəbələrin ləğvi 2007-ci ildə,
16 fin tipli qəsəbənin ləğvi 2016-cı
ildə başa çatdırılmış və orada mü
vəqqəti məskunlaşmış məcburi köç
kün ailələrinin yeni salınmış qəsə
bələrə köçürülməsi təmin edilmiş
dir.
Ümumiyyətlə, 2001-2017-ci illər
ərzində qaçqın və məcburi köçkün
lər üçün respublikanın 30-dan artıq
şəhər və rayonunda Dövlət Neft
Fondundan və digər mənbələrdən
ayrılmış vəsait hesabına 3,2 milyon
kvadratmetr sahəsi olan, bütün so
sial-texniki infrastruktura malik 95
müasir qəsəbə salınmışdır. Bunun
da 3 milyon kvadratmetr yaşayış
sahəsinə malik qəsəbələrdən 90-ı,
yaxud 95 faizi son 13 ildə inşa edil
mişdir.
Yeni yaşayış komplekslərində
151 məktəb, 58 mədəniyyət, 59 sə
hiyyə müəssisəsi, 60 uşaq bağçası, 2
olimpiya idman kompleksi tikilmiş,
730 kilometr yol, 965 kilometr su,
1625 kilometr hava elektrik, 465 ki
lometr qaz xətti çəkilmişdir.
Yeni qəsəbələrin salınmasına
ümumilikdə 2,3 milyard manat və

sait sərf olunmuşdur. Bu vəsaitin
2,0 milyard manatı Dövlət Neft Fon
dunun vəsaitidir və bunun da 1,95
milyard manatı, yaxud 97 faizi son
13 ildə istifadə olunmuşdur.
Beləliklə, indiyədək 50 min ailə
və ya 250 min nəfər qaçqın və məc
buri köçkünün mənzil-məişət şə
raiti yaxşılaşdırılmışdır ki, ondan
da 46 min ailə, yaxud 230 min nəfər
(92%) son 13 ilin payına düşür.
Ümumilikdə, qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial problemlərinin
həllinə 6,2 milyard manat həcmində
vəsait sərf olunmuşdur. Ondan 2,8
milyard manat dövlət büdcəsinin, 2
milyard manat Dövlət Neft Fondu
nun və 1,4 milyard manat isə bey
nəlxalq maliyyə qurumlarının və
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bey
nəlxalq humanitar təşkilatların və
saitidir. Bu vəsaitin də 85 faizi, ya
xud 5,2 milyard manatı son 13 ildə
istifadə olunmuşdur.
Son 13 ildə 380 min nəfər əmək
qabiliyyətli məcburi köçkündən 161
min nəfəri büdcə təşkilatlarında və

digər sahələrdə daimi işlə, 200 min
nəfəri isə müvəqqəti işlə təmin edil
mişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin sərəncamlarına əsasən,
dövlət ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində ödənişli formada
təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil
haqqını ödəməkdən azaddırlar.
Son 13 ildə məcburi köçkünlərə
aylıq yemək xərci üçün verilən
müavinətin məbləği 4 dəfə, kom
munal xidmətlərə görə vəsaitin
miqdarı 4,5 dəfə artmışdır.
“Məcburi köçkünlər və onlara bə
rabər tutulan şəxslər üçün yemək
xərci müavinətinin və kommunal
xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə
vahid aylıq müavinətin təyin edil
məsi haqqında” Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin 2017-ci il 23
yanvar tarixli Fərmanında dəyişik
lik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il
14 fevral tarixli 1243 nömrəli Fərma
nının icrası məqsədilə Nazirlər Ka
binetinin 2017-ci il 17 fevral tarixli

55 nömrəli qərarına əsasən fərdi ya
şayış evlərində müvəqqəti məskun
laşmış məcburi köçkünlərə ayda 36
manat, təbii qazla təmin olunma
yan, sayğac quraşdırılmayan yığ
cam yaşayış yerlərində müvəqqəti
məskunlaşmış məcburi köçkünlərə
isə ayda 20 manat olmaqla vahid ay
lıq müavinət ödənilir.
Eyni zamanda, təbii qazla təmin
olunmayan, sayğac quraşdırılma
yan yığcam yaşayış yerlərində mü
vəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkünlərin istehlak etdikləri kom
munal (elektrik enerjisi, təbii qaz,
su və məişət tullantılarının daşın
ması) xidmət xərcləri müəyyən
olunmuş normativlər çərçivəsində
dövlət tərəfindən ödənilir.
Məcburi köçkünlərin sıx müvəq
qəti məskunlaşdığı obyektlərdə inf
rastrukturun yaxşılaşdırılması məq
sədilə Dünya Bankı və Azərbaycan
hökuməti arasında bağlanmış kre
dit sazişi üzrə 610 min nəfərin fay
dalandığı və dəyəri 85,6 milyon
manat təşkil edən 910 mikrolayihə
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icra edilib. Həmçinin onların məş
ğulluğunun artırılması üçün 11 min
nəfər məcburi köçkünə 7,7 milyon
manat məbləğində mikrokredit ve
rilmişdir.
2016-cı ildə Dünya Bankı ilə 78,5
milyon ABŞ dolları dəyərində məc
buri köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması, gəlir imkanları
nın dəstəklənməsi komponentlərini
özündə əks etdirən yeni saziş imza
lanmışdır.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fon
dunun xətti ilə son 13 ildə məcburi
köçkünə məxsus 2 mindən çox sa
hibkarlıq subyektinin investisiya la
yihəsinin maliyyələşdirilməsinə 41
milyon manat güzəştli kredit veril
mişdir.
Həyata keçirilmiş tədbirlər nəti
cəsində məcburi köçkünlər arasın
da yoxsulluq həddi son 13 ildə 75
faizdən 12 faizədək azalmış, 2016-cı
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ildə hər bir nəfər məcburi köçkünə
750 manat vəsait sərf olunmuşdur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial problemlərinin tam həlli on
ların öz əzəli ata-baba torpaqlarına
təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qa
yıtması ilə bilavasitə bağlıdır. Er
mənistanın tutduğu qeyri-konst
ruktiv mövqe səbəbindən münaqi
şənin həlli uzanır. Lakin məcburi
köçkünlər gələcəyə inamla baxır,
ümidlə yaşayırlar. 2016-cı ilin aprel
ayında Azərbaycan ordusunun
düşmənin növbəti təxribatına layiq
li cavab verməsi, mühüm Lələtəpə
yüksəkliyini qaytarması, torpaqla
rımızı azad etməyə qadir olması bu
inamı daha da artırdı.
Bildiyiniz kimi, 1993-cü ilin okt
yabr ayında erməni silahlı qüvvələ
ri tərəfindən işğal olunmuş Cocuq
Mərcanlı kəndi Ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə 1993-cü ilin

dekabrında başlamış və 1994-cü il
yanvarın 6-na kimi davam etmiş
uğurlu Horadiz əməliyyatı nəticə
sində azad edilmişdi, lakin təmas
xəttinə yaxın olduğu üçün burada
yaşayış təhlükəli idi. Ali Baş Ko
mandan cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə həyata keçirilən 2016-cı
ilin aprel döyüşləri Cocuq Mərcanlı
kəndində təhlükəsiz yaşayışın bər
pa edilməsinə, məcburi köçkünlə
rin öz ata-baba yurdlarına qaytarıl
masına əlverişli şərait yaratdı.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 2017-ci il yanvarın 24-də
imzaladığı “Cəbrayıl rayonunun iş
ğaldan azad edilmiş Cocuq Mər
canlı kəndinin bərpası haqqında”
tarixi Sərəncamı dünyaya, beynəl
xalq ictimaiyyətə ciddi bir mesaj
oldu, dövlətimizin siyasi iradəsinin,
Azərbaycanın işğal altında olan tor
paqlarını geri qaytarmaq əzminin

real ifadəsi olmaqla, xalqımızın son
suz inamını, geriyə qayıdışa əminli
yi daha da gücləndirdi.
Sərəncamlara əsasən, Cocuq
Mərcanlı kəndində birinci mərhələ
də 50 fərdi yaşayış evinin, məktəb
binasının və müvafiq infrastruktu
run tikintisi üçün 4 milyon manat,
kəndə gedən avtomobil yolunun ti
kintisi məqsədilə 4,3 milyon vəsait
ayrıldı.
Həmin kənddə Azərbaycan Res
publikası Ərazilərinin Minalardan
Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin
(ANAMA) mütəxəssisləri tərəfin
dən ötən müddət ərzində 2 milyon
600 min kvadratmetr ərazidə mina
lardan, partlamamış döyüş sursat
larından təmizləmə işləri həyata ke
çirilib.
50 fərdi yaşayış evinin, 96 şagird
yerlik məktəb binasının, müvafiq
infrastrukturun, ümumi uzunluğu
9 km, eni 12 metr olan avtomobil
yolunun tikintisi başa çatdırılıb.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyevin tapşı
rığına əsasən Cocuq Mərcanlı kən
dində Şuşa məscidinin bənzəri olan
məscid inşa edilib.
Bütün bu tikinti işləri son 2 ay
müddətində başa çatdırılıb və yaxın
günlərdə qəsəbənin açılış mərasi
mindən sonra Cocuq Mərcanlı sa
kinlərinin öz evlərinə qayıdışı tə
min ediləcəkdir. Bu, Böyük Qayıdı
şın başlanğıcıdır, aprel zəfəri isə
Azərbaycan ordusunun hərb tari
xində şanlı səhifədir.
Ümumiyyətlə, Ulu öndər Hey
dər Əliyev tərəfindən əsası qoyu
lan, möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezi
dent xanım Mehriban Əliyeva tərə
findən uğurla davam etdirilən qaç
qın və məcburi köçkün soydaşları
mıza qayğı siyasətinin dünyada,
həmçinin bütün Avropa ölkələrində
analoqu yoxdur.
Xanım Mehriban Əliyeva Birinci
vitse-prezident kimi ilk müşavirəni
Bakı və Sumqayıt şəhərlərində qə

zalı binalarda ağır şəraitdə yaşayan
4 min məcburi köçkün ailəsinin
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
na həsr etdi. Verdiyi tapşırıqlara
əsasən, müşavirədən dərhal sonra
bu istiqamətdə geniş miqyaslı işlərə
başlanıldı. 2017-ci il mayın 30-da
Qaradağ rayonunda 1026 məcburi
köçkün ailəsi üçün yaşayış komp
leksinin təməli qoyuldu.
Bundan əlavə Heydər Əliyev
Fondunun müraciətinə əsasən bir
çox özəl təşkilatlardan 210 mənzil
ayrılıb və hazırda onlarda son ta
mamlama işləri həyata keçirilir.
Həmçinin Qaçqınların və Məcburi

Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Ko
mitəsi tərəfindən 260 ailəlik 4 yaşa
yış binasının tikintisi sürətlə davam
etdirilir və cari ilin iyul ayında başa
çatdırılacaq.
Məlumat üçün bildirim ki, bu il
Tərtər rayonunda 1170 məcburi
köçkün ailəsi üçün bütün zəruri so
sial infrastruktura malik yeni qəsə
bə inşa edilir.
Bir sözlə, öz yurdlarından didər
gin düşmüş soydaşlarımızın sosial
müdafiəsi, mənzil-məişət şəraitləri
nin yaxşılaşdırılması dövlətimizin
sosial siyasətinin prioritet sahəsini
təşkil edir.
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Milli qurtuluşdan
millət quruculuğuna
1993-cü ilin 15 iyunu Azərbaycan xalqının tarixinə
Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu və bu gün hər bir
azərbaycanlının əsrlər boyu mənsub olduğu millətin
tarixi (və lideri!) ilə iftixar duyacağı bir gündür.

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı,
akademik

Azərbaycan xalqının Ümummil
l i lideri, dünya miqyaslı ictimai-si
yasi xadim, böyük mütəfəkkir
Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri
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haqqında danışılarkən, məlum ol
duğu kimi, əsas diqqət onun döv
lət quruculuğu missiyasına verilir
ki, bu da tamamilə təbiidir. Hər
şeydən əvvəl ona görə ki, Heydər
Əliyev Azərbaycanda, ümumən
Sovetlər Birliyində siyasi nüfuz qa
zanmağa başladığı ilk illərdən - ke
çən əsrin 60-cı illərinin ortaların
dan enerjisini, əsasən, Azərbaycan
da milli, müasir və Sovetlər Birliyi
nin imkan verəcəyi qədər müstəqil
bir dövlətin qurulmasına həsr et
miş, bir neçə mərhələdən keçən
kifayət qədər inamlı, ardıcıl müba
rizələrdən sonra - 90-cı illərin əv
vəllərindən başlayaraq müstəqil
Azərbaycan dövlətini həm qur
muş, həm də onun inkişafı üçün
mükəmməl strateji perspektivlər
müəyyən etmişdir. Bu, əlbəttə,
mənsub olduğu xalqın iradəsini
ifadə edən böyük liderin əsas tarixi
missiyası idi... Bununla belə Hey

dər Əliyevin dövlət quruculuğun
dan heç də kiçik olmayan bir missi
yası da millət quruculuğu idi ki,
fikrimizcə, elmi tədqiqatlarda hə
min məsələyə, hələ ki, lazımi sə
viyyədə (və miqyasda) diqqət yeti
rilmir.
Politoloji mülahizələrə görə,
dövlət quruculuğu xeyli dərəcədə
siyasi-administrativ hadisə olduğu
halda, millət quruculuğu mənəvisiyasi prosesdir. Və elə bir möhtə
şəm prosesdir ki, adətən, yüz illər
boyu davam edib, xalqın müxtəlif
tarixi dövrlərdə, mərhələlərdə təbii
olaraq yetişdirdiyi bir neçə ziyalı
lar, ictimai xadimlər, mütəfəkkirlər
nəslinin çoxşaxəli, çoxmiqyaslı
mübarizələri ilə müşayiət olunur.
Millət qurucusunun ən mühüm
xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki,
mənsub olduğu etnosun, xalqın,
millətin müstəqilliyi, inkişafı, dün
yanın müasir (mədəni) millətləri

səviyyəsinə yüksəlməsi uğrunda
mübarizə aparır. Və əgər milli döv
lət müstəqilliyinə nail olmaq qeyrimümkündürsə, həmin mübarizə
dən imtina etməyib xalqın gücünü,
yaradıcılıq enerjisini təmərküzləş
dirməklə onu gələcəyə hazırlayır.
Azərbaycanda millət quruculuğu
nun XIX əsrin əvvəllərindən başla
yan, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəl
lərindən etibarən geniş vüsət alan
zəngin bir tarixi vardır ki, onu aşa
ğıdakı dövrlərə bölmək mümkün
dür:
1) XIX əsrin əvvəllərindən son
larına qədər;
2) XIX əsrin sonu XX əsrin əv
vəlləri;
3) XX əsrin 20-ci illərindən 60-cı
illərinə qədər;
4) XX əsrin 60-cı illərindən son
larına qədər;
5) XX əsrin sonlarından bugünə
qədər.

Birinci dövr Abbasqulu ağa Ba
kıxanov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı,
Qasım bəy Zakir, Mirzə Şəfi Vazeh,
Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid
Əzim Şirvani; ikinci dövr Əli bəy
Hüseynzadə, Mirzə Ələkbər Sabir,
Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman
Nərimanov, Məhəmməd Əmin Rə
sulzadə, Mirzə Cəfər Topçubaşov,
Fətəli xan Xoyski, Əhməd bəy Ağa
yev; üçüncü dövr Hüseyn Cavid,
Cəfər Cabbarlı, Üzeyir Hacıbəyov,
Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm,
Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov... kimi
ziyalılarla təmsil olunur.
Heydər Əliyevin bir millət qu
rucusu olaraq fəaliyyəti (və müba
rizələri!) biri digərinin bilavasitə
davamı olan dördüncü və beşinci
dövrləri əhatə edir ki, həmin dövr
lərdə Ziya Bünyadov, İsa Muğan
na, İsmayıl Şıxlı, Bəxtiyar Vahabza
də, Məmməd Araz, Nəriman Hə
sənzadə, Xəlil Rza, Anar, Elçin...

kimi ziyalılar da milli özünüdərk
(və özünütəsdiq!) uğrunda müba
rizə aparmış, böyük xidmətlər gös
tərmişlər.
Keçən əsrin ortalarından, xüsu
silə 60-cı illərdən Sovetlər Birliyi
nin ictimai-siyasi həyatında özünü
göstərən “mülayimləşmə” prosesi
ölkənin (özünəməxsus imperiya
nın) hər yerində olduğu kimi,
Azərbaycanda da milli təəssübkeş
lik hisslərinin bu və ya digər dərə
cədə açıq təzahürü üçün müəyyən
şərait yaratdı. Və həmin şəraitdən
düzgün, məqsədyönlü və məhsul
dar istifadənin əsas qarantlarından
biri (əslində, birincisi) Heydər Əli
yevin şəxsində güclü milli liderin
hakimiyyətə gəlməsi idi.
Ümumiyyətlə, böyük tarixi şəx
siyyətin millət quruculuğu prose
sindəki mübarizədə uğurlarını tə
min edən cəhətlər ən azı aşağıdakı
lardan ibarətdir:
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1) mənsub olduğu etnosa, xalqa,
millətə, ümumən etnik-mədə
ni sistemə təbii, tərəddüdsüz
bağlılıqdan irəli gələn milli
təəssübkeşlik;
2) xalqın tarixini, düşdüyü icti
mai-siyasi vəziyyəti, sözün
geniş mənasında yaradıcılıq
potensialını yüksək intellekt
lə dərindən dərk edib tərəqqi,
təkamül üçün real, həyata ke
çirilməsi mümkün proqnoz
lar, perspektivlər müəyyən
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etmək istedadı;
3) özünəqədərki (və müasir)
milli ictimai-siyasi, ideoloji
maraqları təhlil edib ümumi
ləşdirmək, tarixdən gələn bu
və ya digər səviyyədə forma
laşmış milli ideologiyanı
özündə ehtiva edib inkişaf et
dirmək məharəti;
4) tarixin təcrübəsini rəhbər tut
maqla hakimiyyətin verdiyi
imkanlara əsaslanaraq milli
strateji maraqların həyata ke

çirilməsi üçün düzgün taktika
yürütmək, keçmişin səhvlə
rindən imtina edib uğurlarını
daha da təkmil formada təq
dim etmək bacarığı;
5) milli, mənəvi-ideoloji enerji
nin təmərküzləşdirilməsi,
müzakirələrə geniş meydan
açılması, ictimai şüurdakı (və
həyatdakı) qorxu, ətalət və tə
rəddüd simptomlarının müm
kün qədər aradan qaldırılma
sı, millətin mütərəqqi şəxsiy

yətlərinin nüfuzunu güclən
dirmək, yeni (gənc) nəslin
mənəvi sağlamlığını təmin et
mək üçün ardıcıl, inamlı təş
kilatçılıq tədbirlərinin görül
məsi.
Ümummilli lider müstəqillik
dövründə müəyyən münasibətlər
də Azərbaycanın ən yeni tarixinə
dair ölkə ictimaiyyətini, ziyalıları
düşündürən bir sıra suallara cavab
verməli olurdu ki, onlardan biri də
belə idi: “Nə üçün 60-cı, 70-ci illər
də Azərbaycandan sona qədər tə
qib olunan bir dissident - millətçi
çıxmadı? Halbuki Sovetlər Birliyi
nin digər respublikalarında onlar
kifayət qədər olmuşdular...” Cavab
olduqca yığcam (və mükəmməl)
idi: “Çünki ən böyük dissident
mən özüm idim...”
Heydər Əliyevin millət qurucu
luğu siyasətinin, fikrimizcə, üç əsas
prinsipi mövcuddur:
1) millətin özünü özünə tanıt
maq;
2) milləti, xüsusilə onun ziyalı
larının, böyük şəxsiyyətləri
nin timsalında hər hansı təh
lükədən xilas (və müdafiə)
etmək;
3) milləti dünyaya (eləcə də
dünyanı millətə) tanıtmaq.
Tarixin təcrübəsi göstərir ki,
millət quruculuğu prosesi o za
man uğurlu və ya məhsuldar olur
ki, həmin proses tədricən, funda
mental dəyərlərə əsaslanaraq get
sin... Və hər cür populizmdən, tə
ləskənlikdən, “millət xadimlə
ri”nin liderlik iddialarının doğur
duğu münaqişələrdən, mənsəbpə
rəstlikdən uzaq olsun. Heydər
Əliyevin təmənnasız xalq, millət
sevgisi imkan verdi ki, o, mənsub
olduğu xalqı, milləti ən yüksək sə
viyyədə irəli apara (yüksəldə!),
qarşıya çıxan kifayət qədər güclü
maneələri cəsarətlə aradan qaldıra
bilsin. Ümummilli lider yaxın keç
mişin təcrübəsindən çox yaxşı bi
lirdi (və bunu bir neçə dəfə qeyd

etmişdi) ki, millət quruculuğunda
ən təhlükəli hallardan biri liderlik
konyukturudur ki, bunun acı nəti
cələrini Azərbaycan xalqı az gör
məmişdir.
Liderlik konyukturları isə elə bir
mürəkkəb sosial-psixoloji hadisə
dir ki, onu nəzərə almadan, əslin
də, müəyyən mənada, idarə etmə
dən millət quruculuğu prosesini
uğurla aparmaq, demək olar ki,
mümkün deyil. Buraya (liderlik
konyukturuna): a) ölkənin uzun
əsrlər müxtəlif xanlıqlara parçalan
ması nəticəsində hər regionun öz
liderlərini yaratmaq iddialarından
(və tarixi təcrübəsindən) irəli gələn
münaqişəlilik; b) mərkəzin (Mosk
vanın) biri digərini əvəz edən süni
liderlər hazırlayıb onların şişirdil
miş (və mübahisəli) “nüfuz”u ilə
ölkəni idarə etməyə çalışması;
c) ardıcıl olmayan, bir növ impul
siv “qəhrəmanlıq”ların ortaya çı
xardığı təsadüfi liderlik iddiaları
nın doğurduğu problemlər və s.
daxildir ki, bunların hər biri, prak
tik olaraq, hamısı bir yerdə Azər
baycan xalqının təmərküzləşməsi
qarşısında həmişə böyük maneələ
rə çevrilmiş, millət quruculuğunun

lazımi (təbii) sürətlə getməsini pro
vokasiya xarakterli metod və üsul
larla ləngitmişdir.
Millət, yaxud dövlət quruculu
ğunda bir lider səviyyəsində işti
rak etməyin təməl şərti, əlbəttə,
ümumi (universal) xarakterə ma
likdir ki, bu da mənsub olduğun
etnosun (xalqın) hər hansı bir sahə
də (elmi, mədəni, hərbi, idarəçilik
və s.) və ya bu sahələrin bir neçə
sində nüfuzunu qazanmaqdan iba
rətdir. Bundan sonra isə milli lide
rin millət, yaxud dövlət müstəqilli
yi uğrunda mərkəzi hakimiyyətlə
“dialoq”u başlayır ki, Azərbayca
nın Heydər Əliyevə qədərki siyasi
tarixində bunun, əsasən, üç təcrü
bəsi mövcud olmuşdu:
1) müstəqillik tələbi ilə bu və ya
digər şəkildə mərkəzi haki
miyyətə qarşı çıxmaq;
2) mərkəzi hakimiyyətin bütün
tələblərini yerinə yetirməklə
uzun müddət hakimiyyətdə
qalıb, nəticə etibarilə, ekzotik
və ya dekorativ bir liderə çev
rilmək;
3) milli mənafeləri gözləmək,
müdafiə etmək və millətin ar
dıcıl tərəqqisini təmin edəcək
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real işlər görməklə yanaşı,
mərkəzi hakimiyyətdən asılı
lığı tədricən minimuma en
dirmək.
Ən çətin (ancaq perspektivli) yol
üçüncüsü idi. Və Heydər Əliyev
Azərbaycanda siyasi nüfuz qazan
dıqdan sonra məhz bu yolla get
di... O, mərkəzi hakimiyyətə qarşı
üsyan etmədi, əksinə, müxtəlif
üsullarla mərkəzi hakimiyyəti
məcbur etdi ki, Azərbaycanla ma
raqlansın, onun barəsində qərar
laşmış “Rusiyanın ucqarları” (Nə
riman Nərimanov) - periferiya tə
səvvüründən əl çəksin.
Dünyagörüşü etibarilə milli
kommunist olan Heydər Əliyev
milli müstəqillik uğrunda mübari
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zəsində əsas prinsip kimi, mənsub
olduğu xalqın hər hansı iddia ilə
özünə qapanmasını, özünü təcrid
etməsini yox, ən azı Sovetlər Birliyi
miqyasında dünyaya açılmasını
seçdi. O, yaxşı bilirdi ki, xalq iste
dadlı nümayəndələrinin timsalın
da dünyaya açılarsa, özünü başqa
xalqlarla müqayisə etmək imkan
ları qazanacaqdır ki, bu da müstə
qillik (və mütəşəkkillik) üçün mü
hüm şərtdir. Və bu, müdafiə deyil,
hücum taktikası idi.
Heydər Əliyev mənsub olduğu
(və artıq demək olar ki, yeganə li
deri olaraq həm daxildə, həm də
xaricdə məşhurlaşdığı) xalqın dün
ya miqyasına çıxanda o qədər də
mükəmməl (və müasir) görünmə

yəcəyindən çəkinmədi. Və tədricən
Moskvaya, ümumən Sovetlər Birli
yinə konkret işlə sübut etdi ki,
azərbaycanlılar zəhmətkeş, mədə
ni, hər sahədə uğurlar qazana bilə
cək istedadlı bir xalqdır. Xalqı yük
səltməyin, özünə (və dünyaya) ta
nıtmağın elə bir üsulu, forması
qalmadı ki, Heydər Əliyev ondan
tam gücü ilə istifadə etməmiş, sı
naqdan keçirməmiş olsun. İqtisa
diyyat, mədəniyyət, dövlət idarəçi
liyi kimi fundamental sahələrdəki
uzun illərin gerilikləri, ətaləti və
hərc-mərcliyi tezliklə nəinki ara
dan qaldırıldı, respublikanın icti
mai həyatında elə bir canlanma ol
du ki, insanlar milli mənsubiyyət
ləri ilə qürur duymağa başladılar.

Və hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən
hamıya məlum idi ki, Heydər Əli
yev tarix yaradır.
İstər Azərbaycanda, istərsə də
Azərbaycandan kənarda elə “azər
baycanşünaslar”, yaxud “soveto
loqlar” tapılır ki, Heydər Əliyevin
sovet dövrü fəaliyyətini, rəhbərlikidarəçilik üslubunu “təntənələrə
daha çox meydan açmaq”da tənqid
etməyə çalışırlar. Bununla heç cür
razılaşmaq olmaz... Hər şeydən əv
vəl ona görə ki, bu təntənələr, sö
zün böyük mənasında, xalqa ruh
verirdi, onu təhsilə, intellektə, icti
mai fəallığa, əməyə səfərbər edirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycanda
sovet dövlət idarəçiliyi sistemini
Azərbaycan xalqının xidmətinə
verməklə onu (dövlət idarəçiliyini)
mərkəzi hakimiyyətin “canişinli
yi”ndən çıxardı. Və bunun nəticə
sidir ki, azərbaycanlılar yalnız ida

rə olunan yox, həm də idarə edən
xalqa çevrildilər.
Sovetlər Birliyinin dağılması,
Azərbaycanda milli müstəqillik (və
dövlət müstəqilliyi) uğrunda hərə
katın güclənməsi illərinin sosial-si
yasi mənzərəsi göstərdi ki, Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqını doğru
yolla aparmış həqiqi milli lider ol
muşdur. Çünki xalq müxtəlif xa
rakterli provokasiyaları, nəticə eti
barilə, dəf edərək:
1) milli müstəqillik ideallarına
sadiq qalıb heç bir siyasi hi
mayəçilik iddiasını qəbul et
mədi;
2) ərazi bütövlüyünü ən kəskin
(və güclü) təzyiq qarşısında
belə güzəştə getmədi;
3) ona müxtəlif liderlər “təklif
olunduğu” halda, aldanma
yıb öz həqiqi (və tarixi) lideri
nə sədaqət nümayiş etdirdi.

Hakimiyyətə gələn Heydər Əli
yev başladığı millət quruculuğu
prosesini yeni tarixi şəraitdə daha
inamla davam etdirərək ən tenden
siyalı və ya qısqanc tarixçinin belə
etiraf etməli olduğu, həqiqətən, ca
hanşümul işlər gördü ki, buraya
aşağıdakılar xüsusilə aiddir:
a) milli mütəşəkkilliyin müstəqil
dövlətçilik səviyyəsində tə
min olunması;
b) dünya azərbaycanlılarının
mədəni, ictimai-siyasi birliyi
nin gücləndirilməsi;
c) türk dünyasının etnik-mədəni
birliyinin siyasi birlik səviy
yəsinə yüksəldilməsi.
Bütün bunlar isə Azərbaycan
xalqının dünya miqyasında özünə
get-gedə daha möhkəm mövqe tut
masını təsdiq etməklə böyük milli
inkişaf perspektivləri müəyyənləş
dirir.
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Dövlət qulluğu
xalqa xidmət nümunəsidir

Süleyman İsmayılov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının şöbə müdiri,
Dövlət Qulluğunu İdarəetmə
Şurasının üzvü

Müasir Azərbaycan dövlətinin
qurucusu Heydər Əliyevin ideyaları
əsasında gündən-günə inkişaf edən
respublikamızın iqtisadi potensialı
gücləndikcə onun bir dövlət kimi
hüququ bazası da genişlənir və bü
tün sahələrdə əldə etdiyi uğurlar
günbəgün artır. Ölkənin idarə olun
ma mexanizmləri, dövlətin idarə
edilməsində mühüm vasitə olan
dövlət qulluğu da müasir tələblərə
uyğun olaraq daim təkmilləşdirilir.
Azərbaycanda dövlət qulluğu Ulu
öndərin hələ 2000-ci ildə təsdiq etdi
yi və 2001-ci ilin sentyabrında qüv
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vəyə minmiş “Dövlət qulluğu haq
qında” Qanunla tənzimlənir. Bu qa
nun qəbul ediləndən indiyədək
Azərbaycan Respublikasının Kons
titusiyasına və digər qanunlarına
uyğun olaraq bilavasitə dövlət qul
luğu ilə əlaqədar 55-dən artıq qa
nun, 80-dək fərman, ölkə Preziden
tinin 40-dan çox sərəncamı, respub
lika Nazirlər Kabinetinin bir sıra
qaydaları təsdiq edən müxtəlif qə
rarları qəbul olunmuşdur.
Dövlət qulluğuna aid qəbul olun
muş bütün aktlarda cəmiyyətin in
kişafından irəli gələn, dövlətlə və
təndaşlar arasında əlaqələri tənzim
ləyən normalar müəyyən edilmiş,
dövlət qulluqçularının hüquq və və
zifələri ilə yanaşı, onların məsuliy
yəti də artırılmışdır. Həmin aktlar
haqqında mətbuatda vaxtaşırı məlu
mat verildiyindən onların geniş şər
hini verməyə ehtiyac olmasa da, bir
məsələni xüsusi vurğulamaq lazım
dır ki, bu aktların hər birində əsas
prinsip dövlət idarəetmə strukturu
nun daha da təkmilləşdirilməsi,
dövlət qulluqçularının hüquq və və
zifələrinin konkretləşdirilməsi, onla
rın vətəndaşlara münasibəti, dövlət
və cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti
nin artırılması əsas yer tutmuşdur.
Dövlət qulluqçularının fəaliyyəti
nin səmərəsi onların cəmiyyətin in
kişafı üçün nə dərəcədə real fəaliy
yət göstərdikləri, ölkənin iqtisadi

inkişafına və vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarının qorunmasına, on
ların gündəlik qarşılaşdıqları prob
lemlərin həllinə necə nail olduqları,
dövlət və vətəndaş münasibətləri
nin yaxşılaşmasına göstərdikləri
töhfə ilə ölçülür.
Dövlət qulluqçularının fəaliyyəti
nin Ulu öndər Heydər Əliyev tərə
findən müəyyənləşdirilmiş əsas
prinsipləri və bu günün tələbləri ba
xımından onların qarşısında duran
vəzifələr Azərbaycan Prezidenti İl
ham Əliyev tərəfindən daha da ge
nişləndirilmiş və konkretləşdiril
mişdir. Dövlət başçısı öz çıxışların
da dövlət qulluğunun mahiyyətini,
məzmununu və dövlət qulluqçula
rının qarşısında qoyulan əsas tələb
ləri aydın göstərmişdir.
Dövlət qulluqçularının üzərinə
qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetiril
məsi onlardan son dərəcə böyük
məsuliyyət, zəhmət, yüksək təşki
latçılıq qabiliyyəti, cəmiyyətdə baş
verən hər bir hadisəyə dərhal və
düzgün reaksiya vermək, operativ
qərarlar qəbul edərək onların icrası
nı sonadək təmin etmək və bir çox
başqa müsbət keyfiyyətlərə sahib
olmaq tələb edir.
Dövlət qulluqçusu dövlətin ida
rəetmə sisteminin güzgüsüdür və
bu güzgünün şəffaf, ləkəsiz olması
hər bir dövlət qulluqçusunun hərə
kətlərindən, davranışından, prinsi

Prezident
İlham Əliyev:

piallığından, bir sözlə, mənəvi key
fiyyətlərindən çox asılıdır. Ümum
milli lider Heydər Əliyev hər bir
vəzifəli şəxsdən ilk növbədə “mənə
vi saflıq, dövlətin qanunlarına riayət
etmək, öz işinə sədaqət” tələb edir
di. O, hamının öz yerində, öz vəzifə
sinə uyğun məsuliyyət daşıdığını
xüsusi qeyd edir, hamıya təvazökar
olmağı, vəzifədən sui-istifadə etmə
məyi, heç kəsin xüsusi status arzu
sunda olmamasını tövsiyə edir, qa
nun qarşısında hamının bərabər ol
duğunu dönə-dönə xatırladırdı.
Ulu öndər vəzifəli şəxslərdən,
dövlət qulluqçularından “gecə də,
gündüz də öz vəzifəsi və məsuliy
yəti haqqında düşünməyi”, təkcə
işdə oturub, iş saatlarını başa vur
maq barədə düşünməməyi tələb
edirdi.
Azərbaycanda dövlət qulluğu
nun inkişaf mərhələlərinə nəzər
saldıqda son 25 ildə dövlət qullu
ğunun cəmiyyətin idarə olunma
sında mühüm vasitəyə çevrildiyi

ni, keçmiş partiya və sovet no
menklaturunun idarəçilik təcrübə
sinin yeni forma və metodlarla
əvəz edildiyini görürük. Xüsusilə
son illərdə yeni sistemin kreativ
düşüncəyə malik dövlət qulluqçu
larının formalaşdırılmasının, daha
təşəbbüskar kadrların irəli çəkil
məsinin, beynəlxalq təcrübədən
ustalıqla bəhrələnmənin şahidi
oluruq.
Yeni nəsil dövlət qulluqçuları
müasir informasiya və texnologi
yalardan daha səmərəli istifadə et
məyə və idarəetmə sistemində ən
müasir informasiya texnologiyala
rının tətbiqinə üstünlük verirlər ki,
bu da zamanın, dövrün tələbindən
irəli gəlir. Fəxrlə demək olar ki,
Azərbaycanda dövlətin idarə olun
masında yeni prinsipləri və ida
rəetmə texnologiyalarını uğurla
həyata keçirən belə kadrların bö
yük ehtiyatı yaranmışdır.
Ümumiyyətlə, əhalinin çox az bir
hissəsini - cəmi 0,6 faizini təşkil

“Dövlət qulluğunda
çalışmaq o deməkdir ki,
həmin vətəndaşa müs
təqil, demokratik dövlət
və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğunun ön sıra
larında olmaq imkanı
etibar edilmişdir. Hər
bir şəxs bilməlidir ki,
dövlət qulluğunda ol
maq imtiyaz deyil, mə
suliyyətdir, insanlara
xidmət imkanıdır. Tut
duğu vəzifənin səviyyə
sindən və əhəmiyyətin
dən asılı olmayaraq,
dövlət qulluqçusu həmi
şə xatırlamalıdır ki, o,
xalqın xidmətçisidir, in
sanlara xidmət, onların
qayğıları ilə yaşamaq
onun əsas vəzifəsidir”.  

edən dövlət qulluqçuları respubli
kada ictimai-siyasi sabitliyin qorun
masında, demokratik dəyərlərin
bərqərar olunmasında, iqtisadi inki
şafın sürətləndirilməsində, vətən
daşların hüquq və azadlıqlarının
təmin edilməsində, onların gündə
lik problemlərinin həllində yaxın
dan iştirak edir, bu şərəfli yükü çi
yinlərində ləyaqətlə daşıyırlar.
Azərbaycan dövlətinin gündəngünə güclənməsi, cəmiyyətdə bö
yük həmrəyliyin və birliyin hökm
sürməsi bunu aydın göstərir. Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyevin
dediyi kimi, “daxili sabitlik, icti
mai-siyasi asayiş, xalqla iqtidar
arasında olan birlik - bütün bu
amillər hər bir ölkənin uğurlu inki
şafı üçün vacibdir”.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Azər
baycan xalqının, Azərbaycan dövlə
tinin maraqlarını hər şeydən üstün
tutaraq cəmiyyətdə ədalət prinsipi
ni daim önə çəkir, hər şeyin ədalət
prinsipi əsasında qurulmalı olduğu
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 u və ədalətin pozulmasının yolve
n
rilməzliyini, əks halda cəmiyyətin
çətinliklərlə üzləşə biləcəyini xüsusi
vurğulayır.
Azərbaycan Prezidenti dövlətin
əsas məqsədinin insanların daha
yaxşı yaşamasından, vətəndaşların
hüquqlarını daha yaxşı təmin et
məkdən ibarət olduğunu qeyd edə
rək bildirir: “İnsanların yaxşı yaşa
ması təkcə maddi tərəflə ölçülmür.
Burada, əlbəttə ki, məmur-vətəndaş
münasibətləri xüsusi yer tutur. Mən
bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi dəfə
lərlə demişəm, bu gün də deyirəm,
bunu hər kəs bilsin, eşitsin və nəticə
çıxarsın. Məmurlar xalq üçün yaşa
yırlar. Əksinə deyil. Məmur xalqın
xidmətçisidir. Vətəndaşa xidmət,
kömək göstərməlidir. Yekəxanalıq
etməməlidir. Hansısa qanunsuz tə
ləb irəli sürməməlidir. Özünü təva
zökar aparmalıdır. Özü və ailə üzv
ləri nümunə olmalıdır.... Mən hər bir
dövlət məmurunu ya icra başçısı, ya
başqa vəzifəyə təyin edəndə göstəriş
verirəm ki, get insanlara qulluq et,
xidmət göstər, dövlətə xidmət et, tə
miz işlə. Amma əfsuslar olsun ki,
bəziləri nəticə çıxarmırlar. Onların
da cəzası verilir və veriləcək”.
Dövlətin həyata keçirdiyi siyasə
tin və xalqın dövlətə münasibətinin
formalaşmasında dövlət qulluqçu
sunun müsbət imici mühüm rol oy
nayır. Onun müsbət imici isə gördü
yü işin nəticəsindən, peşəkarlığın
dan, öz vəzifə borcuna münasibə
tindən, insanlarla düzgün ünsiyyət
qurmasından asılıdır. Məlumdur ki,
Azərbaycanda son illərdə ölkə Pre
zidentinin müəyyən etdiyi dövlət
proqramlarının və həyata keçirilən
layihələrin yerinə yetirilməsi bilava
sitə dövlət qulluqçuları tərəfindən
təmin edilmişdir. Hazırda Azərbay
canın bütün regionlarında, şəhər və
qəsəbələrində gedən abadlıq və qu
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ruculuq işləri, yeni iş yerlərinin ya
radılması üçün sənaye və infrast
ruktur müəssisələrinin, obyektlərin
istifadəyə verilməsi bilavasitə yerli
idarəetmə orqanlarının rəhbərliyi
ilə həyata keçirilir.
Dövlət qulluqçularının öz işlərinə
məsuliyyətlə yanaşması, səriştəliliyi
və peşəkarlığı böyük əhəmiyyət da
şıyır. Müasir dövrdə dövlət qulluq
çusundan rəhbərlik etdiyi sahəyə
dərindən bələd olmaq və onu ümu
mi məqsədlər naminə inkişaf etdir
mək tələb olunur.
Ölkə Prezidenti dövlət qulluqçu
larının qarşısında qoyulan tələblər
haqqında danışarkən öz çıxışlarında
dəfələrlə qeyd etmişdir ki, hər bir
vəzifəli şəxs vəzifəsindən asılı olma
yaraq, öz davranışı, öz addımları ilə
başqalarına yol göstərməlidir. Əgər
dövlət o məsuliyyəti onun üzərinə
qoyursa, yaxud da ki, Prezident öz
qərarı ilə onu bir vəzifəyə təyin edir
sə, o, cəmiyyət üçün bir nümunə
olmalıdır. Yəni rəhbər kadrlar nü
munə olmalıdırlar, hər sahədə öz
işi, bacarığı, insanlara olan münasi
bəti, şəxsi nümunəsi ilə yol göstər
məlidirlər. Belə olmalıdır. Belə ol
masa, onda onlar həmin yerlərdə,
həmin vəzifələrdə olmamalıdırlar.
Azərbaycanda dövlət qulluqçula
rının nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət
göstərməsi özünü məhz məmur-və
təndaş münasibətlərində büruzə ve
rir. Ölkə Prezidenti haqlı olaraq de
yir: “Dövlət qulluğunda çalışmaq o
deməkdir ki, həmin vətəndaşa müs
təqil, demokratik dövlət və vətən
daş cəmiyyəti quruculuğunun ön
sıralarında olmaq imkanı etibar edil
mişdir. Hər bir şəxs bilməlidir ki,
dövlət qulluğunda olmaq imtiyaz
deyil, məsuliyyətdir, insanlara xid
mət imkanıdır. Tutduğu vəzifənin
səviyyəsindən və əhəmiyyətindən
asılı olmayaraq, dövlət qulluqçusu

həmişə xatırlamalıdır ki, o, xalqın
xidmətçisidir, insanlara xidmət, on
ların qayğıları ilə yaşamaq onun
əsas vəzifəsidir”.
Dövlət qulluqçusu dövləti təmsil
etdiyinə, dövlətin nümayəndəsi ki
mi ona tapşırılan sahə üçün, vətən
daşı narahat edən hər bir məsələ
üçün cavabdeh olduğuna görə ona
vətəndaş və cəmiyyət tərəfindən
inam bəslənməli, etimad göstəril
məlidir.
Dövlət qulluqçularının fəaliyyə
tinə qiymət verilərkən onların və
təndaşların gündəlik problemləri
nin həllinə necə yanaşması əsas me
yarlardan biri sayılır. Bu baxımdan
Prezident Administrasiyasında, elə
cə də respublikanın mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanlarında və
təndaşları narahat edən məsələlərin
həlli üçün görülən işlər ölkə rəhbər
liyinin həmişə diqqət mərkəzində
olmuş və olacaqdır. Çünki Azərbay
can vətəndaşları öz gündəlik qayğı
ları, özlərinin həll edə bilmədikləri
problemlər barədə ilk növbədə döv
lət qulluqçularına müraciət edirlər.
Respublikada vətəndaşların mü
raciətlərinə baxılması sahəsində mü
kəmməl qanunvericilik bazası yara
dılmışdır. Gündən-günə təkmilləş
dirilən bu qanunvericilik bazası ilk
növbədə məmurların məsuliyyətini
artırmaqla yanaşı, vətəndaşların hü
quq və vəzifələrini də konkret müəy
yən etməyə imkan verir. Hələ 1997ci ildə Ulu öndər tərəfindən imza
lanmış “Vətəndaşların müraciətləri
nə baxılması qaydası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanu
nu cəmiyyətin inkişafından irəli gə
lən və bu günün tələblərinə uyğun
olan müddəalar əsasında təkmilləş
dirilərək Milli Məclisdə 2015-ci ildə
qəbul olunmuş və Prezident İlham
Əliyev tərəfindən imzalanaraq yeni
dən təsdiq edilmiş və Azərbaycan

Respublikası Konstitusiyasında və
təndaşlara verilmiş hüquq və azad
lıqların təmin edilməsində mühüm
vasitəyə çevrilmişdir.
Son iki ildə bu qanundan irəli gə
lən digər normativ hüquqi aktlar da
tamamilə yenidən işlənərək daha
mükəmməl səviyyəyə çatdırılmış və
həmin aktların tətbiqi bu sahədə
işin daha da yaxşılaşmasına səbəb
olmuşdur. Məhz vətəndaş və mə
mur münasibətlərini düzgün tən
zimləmək və yaxşılaşdırmaq üçün
vətəndaşların müraciətlərinə baxıl
ması məsələləri Prezident Admi
nistrasiyası tərəfindən müntəzəm

qəbul edir, onların problemlərini
öyrənib yerində həll edir, ən başlıca
sı bu problemlərin yaranma səbəb
lərini aradan qaldırmaq üçün lazımi
tədbirlər görürlər.
2013-cü ildən başlayaraq yerlərdə
keçirilən səyyar qəbullarda vətən
daşlar əvvəllər ancaq televiziya ek
ranlarında gördükləri vəzifəli şəxs
lərlə ünsiyyətdə ola, öz problemləri
ni birbaşa çatdıraraq onlardan cavab
ala bilirlər. Bu qəbullar artıq ənənə
halını almış və özünü doğrultduğu
na görə daha geniş miqyasda keçi
rilməkdədir. Təkcə keçən il respub
likanın 21 mərkəzi icra hakimiyyəti

nəzarətdə saxlanılır. Bu məsələlər
vaxtaşırı geniş təhlil olunur və və
təndaş müraciətlərinə baxılması
üçün bütün dövlət orqanlarında,
eləcə də idarə, müəssisə və təşkilat
larda, bələdiyyə orqanlarında tələb
karlıq gündən-günə artırılır. Artıq
neçə ildir ki, ölkə Prezidentinin tap
şırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq
bütün mərkəzi icra hakimiyyəti və
hüquq mühafizə orqanlarının rəh
bərləri - nazirlər, komitə sədrləri və
digər qurumların rəhbərləri müəy
yən edilmiş qrafikə uyğun olaraq
bilavasitə regionlarda vətəndaşları

orqanının və digər qurumların rəh
bərləri tərəfindən respublikanın 56
şəhər və rayonunda keçirilmiş qə
bullarda 8 mindən artıq vətəndaş
iştirak etmiş, onları narahat edən
məsələlər barədə 6 mindən çox mü
raciətə baxılmışdır. Bu müraciətlə
rin 85 faizi bilavasitə vətəndaşları
qəbul etmiş qurumların səlahiyyəti
nə aid olmuşdur.
Ümumiyyətlə, 2013-cü ildən baş
layaraq belə qəbullarda 39351 və
təndaş iştirak etmişdir və müraciət
lərin 83,2 faizi həmin qurumların
səlahiyyətinə aid olmuşdur.

Müsbət cəhətlərdən biri də odur
ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqan
ları rəhbərlərinin qəbul etdiyi vətən
daşların qaldırdıqları məsələlərin
əksəriyyəti müsbət həll olunur və
belə müraciətlərin əsaslı olanları heç
vaxt icradan kənarda qalmır. Bütöv
lükdə rəhbər şəxslərə təqdim olun
muş müraciətlərin 31 faizi müsbət
həllini tapmış, onların 41 faizinə
müvafiq izahat verilmiş, 7,2 faizi
əsassız sayılmış, 12,8 faizi aidiyyəti
üzrə göndərilmiş, 5,8 faizi isə icra
dadır. Ümumən ildən-ilə müraciət
lərin sayının azalması isə onların
yaranma səbəblərinin getdikcə ara
dan qaldırılmasının və yerlərdə bu
məsələyə diqqətin daha da artırıl
masının nəticəsidir.
Məhz vətəndaş-məmur münasi
bətlərini yaxşılaşdırmaq üçün və
təndaşların yerlərdə qəbulunun təş
kili təkcə mərkəzi icra hakimiyyəti
və digər qurumların rəhbərləri ilə
məhdudlaşmır. Artıq neçə illərdir
ki, bütün şəhər və rayon icra haki
miyyətləri başçıları rayonun idarə
və müəssisə rəhbərləri ilə birlikdə,
bir qayda olaraq, hər həftə rayonun
müxtəlif kənd və qəsəbələrində və
təndaşları bilavasitə qəbul edir, yer
lərdə olan problemləri daha yaxın
dan öyrənərək öz səlahiyyətləri və
imkanları daxilində mövcud prob
lemləri operativ həll edirlər.
Müraciətlərə baxılmasında və sə
nədlərlə işdə müasir elektron infor
masiya sisteminin, elektron sənəd
dövriyyəsinin geniş tətbiqi həmişə
diqqət mərkəzində olmuş və olacaq
dır. İdarəçilikdə bunun böyük əhə
miyyəti vardır. Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin 2015-ci il 29 ap
rel tarixli fərmanı ilə yerli icra haki
miyyəti orqanlarında vətəndaşların
müraciətləri üzrə vahid elektron in
formasiya sistemi yaradılmış və bu
sistemin səmərəsi artıq özünü gös
tərməkdədir.
Qeyd etmək lazımdır ki, informa
siya sisteminin tətbiqi nəticəsində
müvafiq məlumatların öyrənilməsi
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və bu işə nəzarət edilməsi daha da
asanlaşmışdır. 2016-cı ildə yerli icra
hakimiyyəti orqanlarında həmin
sistem üzrə 129314 vətəndaş müra
ciəti qeydiyyata alınmışdır. Bunlar
dan 72891-i bilavasitə icra hakimiy
yətlərinə ünvanlanmış, 56423 müra
ciət isə digər təşkilat və orqanlar
vasitəsilə göndərilmişdir.
2016-cı ildə Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin Administrasiya
sına respublikanın şəhər və rayonla
rından daxil olmuş müraciətlərin
68,8 faizi ərizə, 30,9 faizi şikayət, 0,3
faizi təklif olmuşdur.
Dövlətlə vətəndaş arasında kör
pü rolunu oynayan vətəndaş müra
ciətlərinin öyrənilməsi və onların
hərtərəfli təhlil edilməsi cəmiyyətdə
baş verən proseslərin daha yaxın
dan öyrənilməsinə, müraciətlərdə
qaldırılan problemlərin vaxtında
həll edilməsi üçün tədbirlər görül
məsinə, ölkə rəhbərliyinin həlli va
cib olan məsələlər üçün zəruri qə
rarlar qəbul etməsinə kömək edir.
Bu baxımdan Prezident Administ
rasiyasında vətəndaşların müraciət
lərinin öyrənilməsi, onların əsasın
da bütün sahələrdə görülən işlərin
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ümumiləşdirilməsi və ölkə rəhbərli
yinə bu barədə məlumat verilməsi
təmin edilir. Xüsusilə vətəndaşların
ictimai əhəmiyyət daşıyan təklifləri
diqqətlə öyrənilir və onların yerinə
yetirilməsi üçün əlaqədar dövlət qu
rumlarına müvafiq tapşırıqlar veri
lir, bəzi məsələlər perspektiv və cari
inkişaf proqramlarında nəzərə alı
nır. Bu, öz səmərəsini verir və vətən
daşların ictimai fəallığının artırılma
sına kömək edir.
Ölkə Prezidenti vətəndaşların
hüquq və azadlıqlarının təmin edil
məsində ayrı-ayrı dövlət qurumla
rında yol verilən bürokratik ma
neələri, süründürməçilik hallarını
və digər neqativ halları aradan qal
dırmaq üçün ilk növbədə idarəetmə
sistemində müasir texnologiyalar
dan istifadə edilməklə bu işin daha
səmərəli qurulması üçün ciddi təd
birlər görülməsini təmin edir.
Hazırda Azərbaycan brendi sayı
lan “ASAN xidmət”in fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirən ölkə Prezi
denti sistemin yaradılmasının əsas
məqsədinin vətəndaşların rahatlığı
və öz problemlərini həll etmək üçün
bürokratik əngəllərlə qarşılaşma

ması olduğunu qeyd edərək bu xid
mətdə tətbiq olunan üsulların bütün
dövlət orqanlarında tətbiqini tövsi
yə edir. Ölkə Prezidenti bu sistemdə
vətəndaş-məmur münasibətlərinin
yeni formasını görür və bu münasi
bətlərin müasir tələblər səviyyəsin
də qurulmasını təqdir edərək deyir:
“...məmur-vətəndaş münasibətləri,
bu məsələlər cəmiyyət üçün, inkişaf
üçün çox önəmlidir. Burada hər şey
məmurlardan asılıdır. Onlar dedi
yim kimi işləməlidirlər. Əgər öz
işində nöqsana, yaxud da pozuntu
ya yol verərsə, onlar lazımi səviyyə
də cəzalandırılacaqlar”.
Dövlət qulluqçularının fəaliyyə
tinə ictimai nəzarətin bir forması
hesab edilən vətəndaş müraciətləri
nə baxılmasına xüsusi əhəmiyyət
verən Azərbaycan Prezidenti bütün
sahələrdə, o cümlədən əhalinin gü
zəranı üçün ciddi əhəmiyyət daşı
yan sosial proqramların yerinə yeti
rilməsində ictimai nəzarətin olma
sını vacib hesab edir. 2017-ci ilin bi
rinci rübünün yekunlarına həsr
olunmuş iclasda ölkə Prezidenti
məhz ictimai nəzarətlə bağlı məsə
lələrə xüsusi diqqətlə yanaşaraq şə
hər və qəsəbələrin abadlığına, kənd
lərdə sosial problemlərin həllinə
ayrılmış vəsaitin düzgün sərf olun
masına ictimai nəzarətin artırılma
sını tövsiyə etmiş, vətəndaşlara mü
raciət edərək onların rayonlarında,
kəndlərində tikilməli olan obyektlə
rin inşasının gedişi barədə öz nara
hatlıqlarını və narazılıqlarını Prezi

dent Administrasiyasına çatdırıl
malarını təklif etmişdir: “Əgər onla
rın kəndi o siyahıda varsa və o iş
görülmürsə, dərhal yerli icra orqan
larına, Prezident Administrasiyası
na məlumat versinlər. Əlbəttə ki,
əgər o işdə hansısa bir qüsur olarsa,
buna yol verən şəxslər müvafiq
qaydada cəzalandırılacaqlar. Mən
bunu ona görə deyirəm ki, ictimai
nəzarət güclənsin. Mən dəfələrlə bu
barədə demişəm ki, ictimai nəzarəti
gücləndirmək üçün gərək ictimaiy
yətdə məlumat olsun”.
Azərbaycanda həyata keçirilən
geniş layihələr haqqında ölkə vətən
daşlarının müntəzəm məlumatlan
dırıldığını bildirən dövlət başçısı
böyük proqramların icrası üçün
müasir idarəetmə sisteminin tələb
lərinə cavab verən yüksək ixtisaslı
kadrların yetişdirilməsini də vacib
məsələ kimi irəli sürmüşdür.
Ölkə Prezidentinin dövlət qul
luqçularından bir tələbi də budur
ki, onlar ölkənin iqtisadi inkişafına
təkan verən təşəbbüslərə dərhal
reaksiya versinlər və ümumi inkişa
fımıza yararlı təklifləri reallaşdır
mağa yardımçı olsunlar. Son vaxt
lar dünyanı bürüyən iqtisadi böh
ranlar fonunda Azərbaycan iqtisa
diyyatının daha az itkilərlə bu böh
randan çıxmasını məhz ölkə Prezi
dentinin rəhbərliyi altında dövlət
qurumlarının həyata keçirdikləri
tədbirlərin nəticəsi hesab etmək
olar. Əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinin, ölkənin müdafiə
qüdrətinin artırılmasının iqtisadi
vəziyyətdən asılı olduğunu yaxşı
bilən dövlət rəhbəri İlham Əliyev
dövlət qulluqçularından sahibkarlı

ğın inkişafına xüsusi dəstək vermə
yi, hər bir regionun, hər bir rayonun
iqtisadi inkişafını sürətləndirəcək
sahələrin inkişaf etdirilməsinə ciddi
yanaşmağı tələb edir. Əhalinin gü
zəranının yaxşılaşdırılmasını, ölkə
də iş yerlərinin yaradılması məqsə
dilə dövlətdən asılı olan bütün təd
birlərin görüldüyünü, təkcə son il
lərdə ölkə iqtisadiyyatına 200 mil
yard dollardan çox sərmayə cəlb
olunduğunu, iqtisadiyyatın rəqa
bətliliyinə görə Davos Ümumdün
ya İqtisadi Forumu tərəfindən Azər
baycan iqtisadiyyatının 37-ci yerə
layiq görülməsini, bir il ərzində 3
pillə irəli getməsini müsbət dəyər
ləndirən dövlət başçımız yerli icra
orqanları qarşısında məsələni konk
ret olaraq belə qoymuşdur: “Yerli
icra orqanları da bu məsələni daim
diqqətdə saxlamalıdırlar. Gələcək
də yerli icra orqanlarının fəaliyyəti
nə veriləcək qiymət, eyni zamanda
bu amilə də əsaslanacaqdır - bu və
ya digər rayona nə qədər sərmayə
gətirilib. Yerli icra orqanları mərkə
zi icra orqanları ilə birlikdə bu işləri
təşkil etməlidirlər”.
Bu faktın özü də dövlət qulluq
çularının üzərinə nə qədər geniş
vəzifə və funksiyalar qoyulduğunu
bir daha təsdiq edir. Əlbəttə, hər bir
işin görülməsində onu həyata keçi
rən şəxslərdən çox şey asılıdır. Bu
baxımdan ölkə Prezidenti bütün sa
hələr üzrə kadr hazırlığına böyük
önəm verir və deyir: “Kadr hazırlı
ğına xüsusi diqqət göstərilməlidir ...
Ümumiyyətlə, kadr hazırlığı indi
qarşımızda duran ən vacib məsələ
lərdən biridir. Çünki ölkə inkişaf
edir, yeni müəssisələr yaradılır və

bu müəssisələrdə fəaliyyət göstərən
kadrlar hazırlıqlı olmalıdır. Xüsusi
lə ixracyönümlü müəssisələrdə ha
zırlıqlı kadrların təlimi mühüm mə
na daşıyır və dövlət orqanları bu
işlərlə məşğul olmalıdırlar”. Azər
baycan Prezidenti dövlət orqanları
və dövlət qulluqçularına ölkə iqti
sadiyyatının inkişafına nail olmaq,
onun müdafiə qüdrətini yüksəlt
mək, vətəndaşların hüquqlarını qo
rumaq, ixrac imkanlarını artırmaq
üçün son dərəcə ciddi tapşırıqlar
vermişdir. Bu, onların daha yaxşı
işləməsini, dövlət qulluqçusunun
şərəfini, ləyaqətini göz bəbəyi kimi
qorumasını tələb edir.
Azərbaycan dövləti 25 ildən çox
dur ki, bərpa etdiyi müstəqilliyini
möhkəmlətmək, bu müstəqilliyi gö
zü götürməyən qüvvələrin müqavi
mətini dəf etmək, dərin milli-mənə
vi köklər üzərində müasir dövlət
qurmaq və hər bir vətənpərvər in
sanın fəxr edəcəyi bu ölkəni dünya
ya tanıtmaq üçün böyük səylər gös
tərir. Azərbaycan Prezidentinin
2017-ci ilin mayında IV Ümum
dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunda qeyd etdiyi kimi: “döv
lətimizin tarixində Azərbaycan bu
günkü qədər güclü olmayıb”. Azər
baycana bu gücü, bu qüdrəti
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müdrik siyasətinin davamçısı, onun
layiqli varisi İlham Əliyevin real,
düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti
təmin etmişdir. Bu işdə Azərbaycan
Prezidentinin siyasətini bilavasitə
həyata keçirən və onun reallaşması
na dəstək olan dövlət qulluqçuları
nın da əməyi az deyildir və getdik
cə daha çox olacaqdır.
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Respublikamızda insan alverinə qarşı
mübarizə daim diqqətdədir
Vilayət Eyvazov
İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə
milli koordinator, daxili işlər
nazirinin birinci müavini,
polis general-leytenantı

Məlum olduğu kimi, insan alve
r i əksər dünya dövlətləri və bey
nəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi
transmilli təhdidlərdən biri olaraq
qəbul edilir. Bu baxımdan, Azər
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baycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamları ilə təsdiq edilmiş mil
li fəaliyyət planları əsasında 2004cü ildən etibarən həyata keçirilən
sistemli tədbirlər sayəsində həmin
hüquqazidd əməllərin profilakti
kasında və cinayət təqibi üzrə
fəaliyyətdə müsbət nəticələr əldə
edilmiş, bir çox vacib məsələlərin
həllinə nail olunmuşdur.
Ötən dövrdə xarici ölkələrin
mütərəqqi iş təcrübəsi və ixtisas

laşmış beynəlxalq təşkilatların rəyi
nəzərə alınmaqla 80-ə yaxın qa
nunvericilik aktı və digər normativ
sənəd qəbul edilmişdir.
Üçüncü milli fəaliyyət planının
icra edildiyi təkcə 2014-2016-cı il
lərdə Qeyri-Hökumət Təşkilatları
na Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfin
dən 20 layihə maliyyələşdirilmiş
və bu məqsədlər üçün 182 min ma
nat vəsait ayrılmışdır. İnsan alveri
nin doğurduğu təhlükələr barədə

ictimaiyyətin məlumatlandırılması
ilə bağlı respublikanın bütün şəhər
və rayonlarında yüzlərlə maarif
ləndirici tədbir, treninq və semi
narlar təşkil edilmişdir. Həyata ke
çirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri
ilə 399 müvafiq cinayət müəyyən
olunmuş, 58 nəfərdən ibarət 26 ci
nayətkar qrup zərərsizləşdirilmiş
dir. Bu əməllərə görə 102 nəfər ci
nayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş,
insan alverinin qurbanı olan 187
şəxsin cəmiyyətə reinteqrasiyası
təmin olunmuşdur. Profilaktik təd
birlər çərçivəsində ictimai mənə
viyyat əleyhinə olan 558 cinayət
faktı aşkarlanaraq 332 nəfər məsu
liyyətə cəlb edilmişdir.
İlk növbədə diqqətə çatdırım ki,
insan alverinə qarşı mübarizədə
iştirak edən dövlət orqanlarının və
xarici tərəfdaşların təklifləri nəzərə
alınaraq qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qaldı
rılmış vəsatətlər təmin olunmuş
dur.

İnsan alverinin yeni forma və
metodlarının ortaya çıxması, risk
qrupuna aid təbəqənin mütəmadi
yenilənməsi və digər mühüm amil
lər baxımından maarifləndirmə
tədbirləri də diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır.
İnsan alverinə qarşı mübarizə
tədbirlərinin geniş əhali kütləsinə
açıqlanması məqsədilə müvafiq
məlumatlar mütəmadi olaraq xü
susi polis qurumunun internet sə
hifəsində yerləşdirilmişdir. Bütöv
lükdə, həyata keçirilmiş tədbirlər
də milli fəaliyyət planının bütün
icraçıları yaxından iştirak etmiş,
səmərəli işi ilə fərqlənən 15 qeyrihökumət təşkilatı isə Daxili İşlər
Nazirliyi tərəfindən mükafatlandı
rılmışdır.
Ötən ilİnsan Alverinə Qarşı Mü
barizə Baş İdarəsinin əməkdaşları
Daxili İşlər Nazirliyi və beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən təşkil olun
muş 40-dan çox seminar, konfrans,
təlim və treninqə cəlb edilmiş, ha

belə Dövlət Gömrük Komitəsinin,
Dövlət Miqrasiya və Dövlət Sərhəd
xidmətlərinin əməkdaşları və hər
bi qulluqçuları üçün ixtisasartırma
kursları təşkil olunmuşdur.
Mənbə, tranzit, təyinat ölkələ
rində insan alverinə qarşı mübari
zəni həyata keçirən hüquq mühafi
zə orqanlarının səylərinin birləşdi
rilməsində və potensialının güc
ləndirilməsində vacib elementlər
dən olan beynəlxalq əlaqələrin in
kişaf etdirilməsi üzrə tədbirlər də
məqsədyönlü olmuşdur.
Konkret olaraq BMT, Avropa
Şurası, ATƏT, Avropa İttifaqı,
GUAM, İslam Əməkdaşlıq və Bey
nəlxalq Miqrasiya təşkilatları, ixti
saslaşmış beynəlxalq qurumlar,
ABŞ-ın Ədliyyə Departamentinin,
onun və İsrailin Azərbaycandakı
səfirliklərinin nümayəndələri ilə
insan alverinə qarşı mübarizədə
əməkdaşlığın perspektivləri və di
gər məsələlər barədə geniş infor
masiya mübadiləsi aparılmışdır.
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Xüsusi polis qurumunun əmək
daşları beynəlxalq təşkilatların ke
çirdikləri layihələr formatında bir
sıra Avropa dövlətlərində təcrübə
mübadiləsinə cəlb olunmuş, tədris
kurslarında təlimçi qismində işti
rak etmişlər.
İnsan alverinin geniş yayılmış
formalarından olan məcburi əmə
yin səbəb və şəraitinin aradan qal
dırılması istiqamətində preventiv
və nəzarət tədbirləri də davamlı
olmuşdur.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
nın Azərbaycandakı nümayəndəli
yinin müraciətləri əsasında aparıl
mış araşdırmalarla əcnəbilərin
məcburi əməyə cəlb edilməsi faktı
aşkarlanmasa da, müvafiq qanun
vericiliyin tələblərini pozmuş 90
nəfər barəsində inzibati tənbeh
tədbirləri görülmüşdür.
Qeyd olunmalıdır ki, miqrantla
rın məcburi əməyə cəlb edilməsinin
qarşısının alınmasında ölkədə yaşa
ma və olma qaydalarını pozan 5523
əcnəbinin ötən il respublikanın hü
dudlarından kənara çıxarılmasının
da böyük əhəmiyyəti olmuşdur.
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Xüsusi monitorinq qrupları tə
rəfindən 200-dən çox uşağın qəy
yumluğa və himayəyə verildiyi
ailələrdə yaşayış şəraiti də yoxlanı

l araq zəruri sosial və tibbi yardım
larla əhatə olunmaları təmin edil
mişdir.
Ümumən, qarşıda duran vəzifə
lərin məqsədyönlü icrası müvafiq
sahədə kriminogen durumun nə
zarətdə saxlanılmasını, qurbanla
rın vaxtında müəyyən edilib qa
baqlayıcı tədbirlərin görülməsini
şərtləndirmişdir.
Ötən il 2015-ci illə müqayisədə
30% çox, yaxud 147 insan alveri və
məcburi əmək cinayəti, insan alve
ri məqsədilə sənədlərlə qanunsuz
hərəkətlərə dair isə 19 fakt aşkar
lanmışdır. Bu əməllərə görə 31-i
qadın, 7-si kişi olmaqla 38 şəxs ci
nayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş,
15 cinayətkar qrup zərərsizləşdiril
miş, axtarışı elan olunmuş 10 şəxs
tutulmuşdur.
İnsan alverinin və məcburi əmə
yin 63 qurbanı və 7 potensial qur

ban sığınacağa yerləşdirilərək hər
birinə 400 manat məbləğində bir
dəfəlik müavinət verilmiş, 25-i işlə
təmin edilmiş, 38 nəfər peşə kurs
larına göndərilmiş, 54 qurban ailə
sinə qaytarılmışdır. Bütün qurban
lar dövlət hesabına zəruri tibbi və
psixoloji yardımla əhatə olunmuş,
ibtidai istintaq və məhkəmə baxışı
dövründə isə peşəkar hüquqi xid
mətdən istifadə etmişlər.
Qurbanların himayəsində olan
31 nəfər azyaşlı Heydər Əliyev Fon
dunun dəstəyi ilə müxtəlif təhsil

xətt” telefon xidmətinə daxil olmuş
15 minə yaxın müraciət araşdırıla
raq hər biri üzrə qanunauyğun öl
çülər götürülmüş, təşəbbüskarlara
zəruri izahlar verilmişdir.
Respublikada insan alverinin və
məcburi əməyin qarşısının alınması
sahəsində fəaliyyətin effektivliyi
Avropa Şurasının, ATƏT-in və di
gər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
aidiyyəti sənədlərində xüsusi vur
ğulanmışdır.
İnsan alverinə qarşı qlobal səviy
yədə aparılan mübarizənin nəticə

t a keçirilməsinə Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti cənab İl
ham Əliyevin verdiyi böyük siyasi
dəstək, insan alverinə şərait yara
dan sosial problemlərin aradan qal
dırılması, əhalinin rifah halının yax
şılaşdırılması üzrə aparılan hərtə
rəfli islahatlar və hüquq mühafizə
fəaliyyətinin gücləndirilməsinə yö
nəlmiş mühüm addımlar sözüge
dən əməllərin profilaktikasının və
cinayət təqibinin ən yüksək səviy
yədə təşkil olunmasına, müvafiq
təhdidlərə möhkəm sipər çəkməyə,

Daxili İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Avropa Şurasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Konvensiyasının
Azərbaycan tərəfindən yerinə yetirilməsi ilə bağlı tədbir

proqramlarına cəlb olunmuş, 5 uşa
ğın sosial problemləri həll edilmiş,
daha 7-si Azərbaycan Uşaqlar Birli
yinin nəzdindəki sığınacağa yerləş
dirilmişdir.
Qurbanların təkcə sosial reabili
tasiyasına, o cümlədən sığınacaqda
saxlanılmasına və onlara birdəfəlik
müavinətlərin verilməsinə Daxili
İşlər Nazirliyinin büdcəsindən 153
min manat xərclənmişdir.
Xarici ölkələrdə əmək fəaliyyəti,
təhsil, əcnəbilərlə nikah, məişət zo
rakılığı, miqrantların müvəqqəti
qeydiyyatı, övladlığa götürmə və
digər məsələlərlə bağlı “qaynar

ləri göstərir ki, heç bir dövlət bu
bəladan tam sığortalanmayıb və
təkbaşına təsirli əks tədbirlər görə
bilmir.
Azərbaycanda insan alveri ilə
mübarizənin hüquqi müstəvidə hə
yata keçirilməsinə başlanıldığı 2005ci ildən indiyədək görülmüş qətiy
yətli tədbirlərlə beynəlxalq cinayət
kar şəbəkənin ölkəmizdə fəaliyyət
göstərməsinin qarşısı alınmış, hə
min müddətdə 1056 cinayət və 746
qurban aşkarlanmış, 479 şəxs məh
kəmə məsuliyyətinə verilmişdir.
Bu gün milli fəaliyyət planından
irəli gələn mühüm tədbirlərin həya

vətəndaşlarımızın qanuni mənafe
lərini etibarlı müdafiə etməyə tam
imkan verir.
Göstərilənlər baxımından, cari il
də qarşımızda insan alveri təhlükə
si barədə maarifləndirmə işinin da
vamlı surətdə aparılması, dövlət
orqanlarının və vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının əlaqəli fəaliyyətinin
gücləndirilməsi, hüquqi mexanizm
lərin təkmilləşdirilməsi, kadrların
peşəkarlığının artırılması, əməliy
yat potensialının, beynəlxalq müna
sibətlərin yeni keyfiyyət səviyyəsi
nə yüksəldilməsi və digər mühüm
vəzifələr durur.
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86     Milli Məclis

Tarixən hər bir ölkədə vətəndaş
cəmiyyətinin normal inkişaf etdiril
məsində dövlət strukturlarının bö
yük rolu olmuşdur. Çünki dövlət
yaranandan bəri hakimiyyətin və
idarəçiliyin xalqa yaxınlaşdırılması,
maksimum demokratikləşdirilməsi
ən vacib məsələlərdən biridir.
Biz demokratiyaya hansısa dün
ya ölkələrinin siyasi mənafelərinə
uyğun bir məfhum kimi deyil, yaşa
dığımız dövrün, habelə cəmiyyət
olaraq hazırda keçirdiyimiz fizikimənəvi inkişaf mərhələsinin təbii
tələbatlarından doğan zərurət kimi
yanaşmalıyıq.
Müasir dövlətlərdə dövlət haki
miyyəti üç əsas qola bölünür - qa

nunverici, icraedici və məhkəmə
hakimiyyəti. Parlament isə bu üç
hakimiyyətdən birini - qanunverici
lik hakimiyyətini həyata keçirir. O,
xalqın mandatını almış nümayən
dələrdən ibarətdir və xalqın məna
felərini ifadə edir. Eyni zamanda,
dövlət hakimiyyəti qollarının hər
üçünü xalq formalaşdırmalıdır.
Xalq dövlət hakimiyyətinin müstəs
na mənbəyidir. Dünya şöhrətli siya
si xadim, Ümummilli lider Heydər
Əliyevin də söylədiyi kimi, “Azər
baycanda hakimiyyətin mənbəyi
xalqdır”.
Dünyada ilk parlamentli dövlət
sayılan İngiltərə parlamentarizm
ənənəsinə malik bir ölkədir. Müstə

qil Azərbaycan Respublikası da İn
giltərənin və digər qabaqcıl dövlət
lərin parlamentarizm ənənəsini
özündə təcəssüm etdirir. Buna görə
də Azərbaycan parlamentarizminin
tarixi dünya təcrübəsi ilə qarşılıqlı
əlaqədə öyrənilməlidir.
Müasir parlamentlərin ümum
dövlət əhəmiyyətli nümayəndəli
orqan olmaqla hakimiyyətin bölüş
dürülməsi sistemində əsas funksi
yası qanunvericilik hakimiyyətinin
həyata keçirilməsidir. İdarəetmə
formasından asılı olaraq parlament
dövlət büdcəsini təsdiqləyir, onun
icrasına nəzarət edir, icra hakimiy
yəti üzərində nəzarəti həyata keçi
rir.
İcraedici orqanın seçki yolu ilə
formalaşan qanunverici orqan qar
şısında məsuliyyət daşıdığı siyasi
sistem olan parlamentarizmdə hö
kumət parlamentdə çoxluq qazan
mış partiyanın üzvlərindən təşkil
edilir; bəzi hallarda isə etimadsızlıq
votumu çıxarmaqla hökuməti də
yişməsi də parlamentin əsas keyfiy
yətlərindəndir.

Çağdaş
Azərbaycan dövləti

Azərbaycan və müstəqilliyini ye
ni qazanmış postsovet ölkələrinin
idarəetməsində prezidentli respub
lika üsulu hökm sürür. Bu ölkələr
də parlamentarizmə baxış istər hü
quqi, istərsə də real-praqmatik ba
xımdan fərqlidir. Azərbaycanın
timsalında həmin münasibət daha
aydın cizgilərlə təsvirini tapa bilər.
Milli Məclis ölkədə parlamentarizm
prinsipinin hüquqi daşıyıcısı rolun
da çıxış edir.
Azərbaycanlılar öz tarixinin
müəyyən dönəmlərində müstəqil
dövlət qurmağa müvəffəq olmuş
lar. Heç də təsadüfi deyil ki, müsəl
man Şərqində parlament mədəniy
yətinin əsası da məhz Azərbaycan
da qoyulmuşdur. 1918-ci ildə Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin elan

edilməsi dövlətçilik tariximizin ən
yaddaqalan dövrlərindən birinin
başlanğıcı idi. Həmin dövrdə de
mokratik dövlət quruculuğu, təhsil,
mədəniyyət, iqtisadiyyat sahələrin
də atılmış addımlar cümhuriyyətin
əsas fəaliyyət istiqamətlərindən idi.
Şərqdə ilk dəfə qadınlara seçki hü
ququ verən də məhz Azərbaycan
xalqının qurduğu cümhuriyyət ol
muşdur. Ulu öndər belə bir fikri
vurğulayırdı ki, 1991-ci ildə dövlət
müstəqilliyini bərpa edən xalqımız
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qısamüddətli fəaliyyətinin zəngin
ənənələrindən istifadə etmişdir.
Azərbaycanda parlamentarizm
ənənələrinin inkişafına nəzər sal
dıqda görürük ki, hələ XX əsrin əv
vəlində Rusiya imperiyasında ilk
parlamentin formalaşmasına Azər
baycan xalqı da öz töhfəsini vermiş
dir. Rusiyanın dövlət dumalarına
seçilmiş azərbaycanlı deputatların,
demək olar ki, hamısı milli təəssüb
keşliyi özünün həyat amalı hesab
edən ziyalılar idi.
Sonrakı dövrdə Xalq Cümhuriy
yəti parlamenti cəmi 17 ay fəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq, Azər
baycan xalqının dövlətçilik və milli

şüurunun formalaşmasında mü
hüm rol oynadı, ölkə həyatının ən
müxtəlif sahələrinə aid qanunveri
cilik aktları qəbul etdi. Müəyyən
səhvlərə baxmayaraq, bu qurum öl
kədə milli parlamentarizmin əsası
nı qoydu və bütün dünyaya nüma
yiş etdirdi ki, xalqımız hüquqi döv
lət qurmağa qadirdir. Ulu öndər
qeyd edirdi ki, bugünkü Milli Məc
lis Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı
parlamentin varisidir.
Dünya parlamentlərinin başlıca
xüsusiyyətlərini özündə ehtiva
edən Azərbaycan parlamentini Milli Məclisi digər dövlət hakimiy
yəti orqanlarından fərqləndirən
başlıca xüsusiyyət onun məhz nü
mayəndəlik xarakterinin olması və
qanunvericilik hakimiyyətinin yal
nız bu orqan tərəfindən həyata keçi
rilməsidir. Bu gün tam məsuliyyət
lə qeyd edə bilərik ki, respublika
mızda demokratik, dünyəvi və hü
quqi dövlət quruculuğunun qanun
vericilik bazasının yaradılmasında
Azərbaycan parlamenti - Milli Məc
lisi öz töhfələrini vermişdir.
Azərbaycan parlamenti bugün
kü vəziyyətində ciddi hüquqi mək
təb və siyasi mədəniyyət sistemi

Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin birinci iclası, 1918-ci il
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kimi çıxış edir. Parlament dövlət
həyatının idarə olunmasına dair si
yasi qərarların hazırlanması və qə
bulu prosesində fəal yer alır.

Heydər Əliyev müasir
Azərbaycan parlamen
tinin banisidir
Dahi şəxsiyyət, Ümummilli lider
Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti,
siyasi xətti yalnız bir məqsədə qul
luq edirdi - Azərbaycan xalqına
xidmət etmək, ölkəmizi daha güclü
və dayanıqlı etmək, müstəqilliyimi
zi möhkəmləndirmək, demokratik
cəmiyyət qurmaq. Ulu öndər çağ
daş Azərbaycan dövlətinin qurucu
su olmaqla yanaşı, həm də müasir
Azərbaycan parlamentinin banisi
sayılır.
Sovet dövründə Azərbaycanda
parlamentin qəbul etdiyi qanunlar
Kommunist Partiyasının ideoloji
məqsədlərinə xidmət edirdi. Buna
baxmayaraq, Heydər Əliyev Azər
baycana rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə
hakimiyyət orqanlarının, o cümlə
dən parlamentin işini xalqın iqtisa
di, mədəni tərəqqisinə, milli dirçəliş
siyasətinin reallaşmasına yönəldə
bildi.
Bu siyasətin məntiqi nəticəsi ki
mi kommunist ideologiyasının tüğ
yan etdiyi bir vaxtda Heydər Əliyev
Azərbaycana demokratik və azad
düşüncə tərzi, milli özünüdərk duy
ğusu gətirdi. Əslində, Heydər Əli
yevin 30 ildən artıq siyasi hakimiy
yət dövrü tariximizin ən parlaq sə
hifəsini, ölkənin inkişaf mərhələsini
təşkil edir. Azərbaycanda müstəqil
dövlət təsisatlarının yaradılması,
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdı
rılması və yeni iqtisadi kursun
müəyyənləşməsi məhz Ulu öndərin
şərəfli adı ilə bağlıdır. Bu baxımdan
Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun
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15-də Azərbaycanın Ali Sovetinə
Sədr seçilməsi ölkənin ən yeni tari
xinə Milli Qurtuluş Günü kimi da
xil oldu. Belə bir dövrdə Heydər
Əliyevin ölkə parlamentinə Sədr se
çilməsi - onun siyasi hakimiyyətə
yenidən qayıdışı xalqda gələcəyə
ümid yaratdı. Sonrakı proseslər
göstərdi ki, bu qayıdış müstəqillik
tariximizdə keyfiyyətcə yeni siyasi
bir eranın başlanğıcı idi.
Heydər Əliyev müdrik dövlət
xadimi kimi parlamentin milli döv
lətçilik sistemində yerini və rolunu
lazımınca dəyərləndirir, ölkə qarşı
sında duran məsələlərin həllində
qanunverici orqanın imkanlarından
maksimum yararlanmaq nümunəsi
göstərirdi.
Heydər Əliyevin 1993-cü il iyu
nun 15-dən oktyabrın 10-dək Ali
Sovetə rəhbərlik etdiyi dövrdə par
lamentarizm ənənələri yeni nəfəs,
yeni qüvvə aldı. Qanunyaradıcılığı
sahəsində mühüm qərarlar qəbul
olundu. Konstitusiyada və müxtəlif
hüquqi sənədlərdə dəyişikliklər
edildi. Ümumiyyətlə, bu dövrdə
120-dən artıq qanun və qərar qəbul
olundu. Bütün ölkə əhalisini nara
hat edən məsələlərin parlamentdə
ilk növbədə müzakirə edilməsi adi
hala çevrildi.
Heydər Əliyev parlamentin Səd
ri kimi Azərbaycanın strateji ma
raqları əsasında ölkənin yeni xarici
siyasət konsepsiyasını, onun bey
nəlxalq münasibətlər sistemində
yerini müəyyənləşdirdi. İlk növbə
də AXC hakimiyyətinin bu sahədə
etdiyi kobud səhvlər qısa vaxtda
aradan qaldırıldı.
Cəmi 4 ay Ali Sovetin Sədri vəzi
fəsində çalışsa da, Ulu öndər bu qı
sa müddətdə parlamentin ruhunu
kökündən dəyişdi, Milli Məclisə si
yasi mədəniyyət gətirdi. Onun icla
sı aparmaq tərzi, fikirlərini dəqiq
əsaslandırması, çıxışların məğzini
tutmaq bacarığı, qiymətli fikirləri
ümumiləşdirmək qabiliyyəti özlü
yündə parlamentin üzvləri üçün

yeni bir örnək, əsl parlamentarizm
məktəbi idi.
Heydər Əliyev Prezident seçil
dikdən sonra da parlamentlə sıx
əlaqə saxlamış, yüksək səviyyəli
Prezident-parlament münasibətlə
rinin dövlətçiliyimizin daha da
möhkəmlənməsinə, xalqın rifah ha
lının yaxşılaşmasına xidmət etməsi
üçün səylərini əsirgəməmişdir.
Ulu öndər hüquqi dövlət quru
culuğu prosesində parlamentlə sıx
əlaqə şəraitində böyük uğurlara
nail oldu. Statistikaya müraciət et
sək, görərik ki, 1993-cü il oktyabrın
10-dan 2002-ci il dekabrın 30-dək
Milli Məclis tərəfindən qəbul edil
miş 1715 qanun və qərardan 975-i
Prezident Heydər Əliyevin təşəb
büsü ilə irəli sürülmüşdür.

Milli Məclis
yeni mərhələdə
Heydər Əliyevin əsasını qoydu
ğu milli inkişaf strategiyası bu gün
ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərə
findən uğurla davam etdirilir. Keçid
dövrünü arxada qoymuş ölkəmizin
iqtisadi inkişaf modeli bütün dün
yada təqdir olunur. Dövlət başçısı
nın müəyyənləşdirdiyi yeni inkişaf
konsepsiyası respublikamız qarşı
sında böyük perspektivlər açır. Key
fiyyətcə yeni mərhələdə ölkə Prezi
denti vətəndaş cəmiyyətinin yara
dılmasını, demokratikləşmə prose
sinin möhkəmlənməsini Azərbayca
nın hərtərəfli inkişafı üçün başlıca
şərt hesab edərək demişdir: “Siyasi
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və iqtisadi islahatların davam etdi
rilməsi zamanın tələbidir. Əgər biz
müasir, güclü ölkə yaratmaq istəyi
riksə, bunu etməliyik. Bu işdə həm
dövlətin üzərinə böyük vəzifələr
düşür, eyni zamanda, Milli Məclisin
üzərinə də böyük məsuliyyət düşür.
Biz birlikdə buna nail olmalıyıq”.
Dövlətçilik sistemində mühüm
yer tutan Azərbaycan parlamenti
dövlət başçısı tərəfindən ölkədə
aparılan quruculuq işlərinə, islahat
ların həyata keçirilməsinə öz səla
hiyyətləri çərçivəsində dəstək verir.
Azərbaycanda çox qısa zaman kəsi
yində sivil ölkələrə məxsus sosial
ədalət prinsipinə söykənən müasir
cəmiyyətin yaradılmasına Milli
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Məclis də öz töhfəsini vermişdir.
Siyasi sistemin dünya standartla
rı səviyyəsinə yüksəlməsi, ölkənin
iqtisadi qüdrətinin artması və de
mokratik proseslərin dərinləşməsi
məqsədilə yeni qanunların qəbulu
və qüvvədə olan aktların təkmilləş
dirilməsi həmişə Milli Məclisin diq
qət mərkəzində olmuşdur.
Hazırda müstəqil Azərbaycanın
bütün sahələr üzrə qanunvericilik
bazası mövcuddur. Qəbul olunmuş
konstitusiya qanunları, məcəllələr,
qanunlar, təsdiq edilmiş konvensi
yalar, sazişlər cəmiyyət və dövlət
həyatında yaranan münasibətləri
tənzimləməyə xidmət edir. Qanun
vericilik fəaliyyətində bəşəri dəyər

lər milli dəyərlərimizlə üzvi surətdə
əlaqələndirilir.

Beynəlxalq təşkilatlar
və parlamentlərlə sıx
əməkdaşlıq
Hazırda Milli Məclis Parlament
lərarası İttifaqın, Avropa Şurası Par
lament Assambleyasının, MDB Par
lamentlərarası Assambleyasının,
ATƏT Parlament Assambleyasının,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı
Təşkilatı Parlament Məclisinin,
GUAM Parlament Assambleyası
nın, İslam Konfransı Təşkilatı Parla
ment Məclisinin, Türkdilli Ölkələ
rin Parlament Assambleyasının

tamhüquqlu, NATO Parlament As
sambleyasının isə assosiativ üzvü
dür. Milli Məclis Avropa Parlamen
ti, Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaş
lığı” proqramı çərçivəsində yaradıl
mış Avronest parlament təşkilatı və
digər mötəbər beynəlxalq qurum
larla da sıx əməkdaşlıq edir. Depu
tatlarımız mütəmadi olaraq bu təş
kilatların işində yaxından iştirak
edir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
barədə həqiqətləri dünya ictimaiy
yətinə çatdırırlar.
Beynəlxalq əməkdaşlıq müstəvi
sində aparılan bu siyasət artıq öz
bəhrəsini verməkdədir. Heç də tə
sadüfi deyil ki, Avropa Parlamenti,
o cümlədən İtaliya və Almaniya ki
mi nüfuzlu dövlətlərin qanunveri
cilik orqanları Cənubi Qafqazla
bağlı qəbul etdikləri qətnamələrdə
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əla
qədar Azərbaycanın haqlı mövqe
yini dəstəkləmişlər. Bütün bunlar
Azərbaycan parlament diplomati
yasının uğurlarından xəbər verir.
Parlamentdə 70-dən çox ölkənin
qanunvericilik orqanı ilə ikitərəfli
əlaqələr üzrə işçi qrupları yaradıl

mışdır. Bu qruplar qanun yaradıcı
lığı sahəsində təcrübə və informasi
ya mübadiləsində, parlamentin
beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında
əhəmiyyətli rol oynayırlar.
Bu gün Azərbaycanda hakimiy
yətin icra və qanunverici orqanları
arasında konstruktiv əməkdaşlığın
mövcudluğu, əsası Ümummilli li
der tərəfindən qoyulmuş yüksək
səviyyəli Prezident-parlament mü
nasibətlərinin uğurlu davamı va

hid dövlət siyasətinin həyata keçi
rilməsində mühüm rol oynayır.
Parlamentarizm ənənələrinin inki
şafını Azərbaycanın gələcəyi baxı
mından önəmli hesab edən ölkə
başçısı bunu sivil dövlətə xas mü
hüm amil kimi dəyərləndirir:
“Azərbaycanda siyasi mübarizə si
vil qaydalarla tənzimlənir. Əmi
nəm ki, yeni tərkibdə Milli Məclis
bu gözəl ənənələrini daha da möh
kəmləndirəcəkdir”.
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“Avropa oyunlarının standartlarını yazan
Azərbaycan İslam həmrəyliyi oyunlarının
standartlarına da öz imzasını atdı”
2017-ci il mayın 12-dən 22-dək Azərbaycan daha bir
mötəbər yarışa - IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sa
hibliyi etdi. İdmançılarımız bu yarışda onlara bəslənilən
ümidləri doğruldaraq oyunlar başlayan ilk gündən ya
rışların sonuna qədər ölkəmizə qələbə sevinci yaşatdı
lar. Yığmamız ümumi komanda hesabında birinci yerdə
qərarlaşaraq IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azər
baycanın zəfərini təmin etdi. İdmançılarımızın IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarındakı çıxışı, qazanılan nailiyyətlər
lə bağlı bir neçə sualla Milli Olimpiya Komitəsinin vit
se-prezidenti, Ədalətli Oyunlar Komissiyasının sədri,
Dövlət Gömrük Komitəsi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin
baş direktoru Xəzər İsayevə müraciət etdik.
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- Azərbaycanın yüksək səviy
yəli ev sahibliyi ilə keçirilən
“Bakı-2017” IV İslam Həm
rəyliyi Oyunları öz möhtə
şəmliyi, təkrarolunmazlığı,
idmançılarımızın qələbələri
və komandamızın zəfəri ilə
yaddaşlara yazıldı. Azərbay
canın İslam həmrəyliyi oyun
larındakı zəfərini necə dəyər
ləndirərdiniz?
- Ümumiyyətlə, belə tədbirlər
Azərbaycanda adi hala çevrilib. Bi
lirsiniz ki, respublikamızda Avro
pa, dünya kuboku kimi yarışlar
öncədən də keçirilirdi. Bunların
yekunu olaraq biz ilk dəfə 2015-ci
ildə I Avropa Oyunlarını öz üzəri
mizə götürməklə bütün dünyaya
isbat etdik ki, Azərbaycan, doğru
dan da, idman dövlətidir və qarşı
sında duran ən böyük məqsədlərə
nail olmağa qadirdir. Bu il IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları da ən yük
sək, ali bir tədbir kimi həyata keçi
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rildi. Bu oyunları keçirməkdə məq
səd Azərbaycan olaraq bizim İslam
dövləti kimi yaşam tərzimizi, ümu
miyyətlə, tariximizi, mədəniyyəti
mizi dünya ictimaiyyətinə, İslam
aləminə çatdırmaq idi. Bu, tədbirin
həm açılış, həm də bağlanış məra
simlərində öz əksini tapdı. Demək
olar ki, qonaqların qəbulu, təhlü
kəsizlik, nəqliyyat, ümumiyyətlə,
infrastruktur - bütün bunlara nə
zər salsaq görərik ki, doğrudan da,
Azərbaycan artıq bu sahədə çox
mükəmməl, dəyərli addımlar at
mışdır.
Maliyyə baxımından da mən de
yərdim ki, dövlət çox vəsait sərf
etmədi. Ona görə ki, infrastruktur
2015-ci ildə keçirilən I Avropa
Oyunlarında hazırlanmışdı. Buna
görə də İslam oyunlarını keçirmək
üçün bizə yeni bazaların, otellərin,
ümumiyyətlə, infrastrukturun sa
lınmasına ehtiyac qalmamışdı. Tex
niki məsələlərə görə müəyyən
xərclər çəkilmişdir.
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Belə tədbirlərin yekunu idman
nailiyyətləri ilə ölçülür. Azərbay
can bu yarışlardan fantastik qələbə
əldə etdi. 75 qızıl, 50 gümüş, 37 bü
rünc medalla respublikamız bütün
uğurlarını yekunlaşdırdı və qardaş
Türkiyəni geridə qoyaraq I yerə
çıxdı. Biz bunu gözləyirdik.
Ümumiyyətlə, artıq vərdiş etmi
şik ki, Azərbaycan idmançıları
olimpiya oyunları kimi yarışlarda,
Avropa və dünya çempionatların
da yüksək nailiyyətlər əldə etsin
lər. Bu yarışlarda da, demək olar
ki, bütün idman növləri üzrə me
dallar qazanaraq qələbələrə nail
olduq. Bu, Azərbaycanın inkişafı
nın göstəricisidir. Ölkəmiz bu
oyunları keçirərək özünü dünyaya
daha da yaxından tanıtdı. İslam
dövlətləri ilə birgə, həmrəy olması
nı göstərdi.
Yarışların yayımını 1 milyarda
yaxın insan izləyib. IV İslam Həm
rəyliyi Oyunlarının yüksək səviy
yədə keçirilməsi Təşkilat Komitəsi

 in sədri, Azərbaycanın Birinci vit
n
se-prezidenti Mehriban xanım Əli
yevanın təşkilatçılıq məharətinin,
vətənə bağlılığının, gərgin əməyi
nin nəticəsidir. İnanırıq ki, gələ
cəkdə belə tədbirlərin keçirilmə
sində Azərbaycan yenə də öz gü

cünü, qüdrətini göstərəcək və zə
fərlər əldə edəcəkdir.
- Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərliyi ilə keçirilən əvvəl
ki qlobal tədbirlər də dünya
standartlarını üstələməklə ba

həm, yeni nümunələr yaratdı.
IV İslam Həmrəyliyi Oyunla
rına Azərbaycanın gətirdiyi
yeniliklər hansılardır?
- I Avropa Oyunları zamanı bi
zim ola bilsin ki, o qədər də yüksək
təcrübəmiz yox idi. Oyunlar özü

də ilk dəfə keçirilirdi, vaxt da az
idi: ikicə il. Həm də bəzi idman
növləri üzrə bazalarımız zəif idi.
Çətinliyimiz infrastrukturun yara
dılması ilə bağlı idi. Bu iki ildə bü
tün məsələlər öz həllini tapdı və
yüksək standartlara uyğun infrast
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ruktur yaradıldı. Hər bir sahənin
yenidən qurulması həyata keçiril
di: çox ağır bir proses getdi. Biz
Avropa Olimpiya Hərəkatı Koor
dinasiya Komissiyası ilə birgə bu
işləri gördük. IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında artıq əcnəbi mütəxəs
sislərə o qədər də ehtiyacımız ol
madı. Müəyyən mütəxəssislər də
vət etdik, amma əsas işlər, demək
olar ki, Azərbaycan tərəfindən hə
yata keçirildi. Bu sahədə artıq təc
rübəsi olan bir dövlətik. Məsələn,
könüllülərimizin peşəkarlığı bütün
dünyaya səs salıb. Qazaxıstan və
digər dövlətlər artıq bizim könül
lülərimizi dəvət edirlər ki, böyük
miqyaslı tədbirlərdə onlara kömək
lik etsinlər.
- Xəzər müəllim, Azərbaycan
Prezidenti öz çıxışında vurğu
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l amışdı ki, IV İslam Həmrəy
liyi Oyunları təkcə idman ya
rışı deyil. Bu kontekstdə Bakı
IV İslam Həmrəyliyi Oyunları
ilə dünyaya hansı mesajlar
verdi?
- Birinci növbədə qeyd edim ki,
İslam dövlətlərinin bu yarışı olim
piya oyunları formatında keçirildi.
İslam dövlətləri bir araya gəldi,
həmrəyliklərini göstərdilər. Bu,
dünyaya bir mesajdır, yəni insan
lar hamısı eynidir, onları həmrəy
etmək olar.
Azərbaycanı sevməyən qüvvə
lər, dövlətlər var. Biri elə bizim
qonşumuzdur - Ermənistan. Bu
oyunlarla ölkəmiz bir daha sübut
etdi ki, Azərbaycan sülh carçısıdır
və sülhün bütün dünyada bərqərar
olmasını istəyir. Bu mesaj da çox
mühüm mesaj idi.

- Bu oyunların dünyaya və bizə
verdiyi dividentlər barədə nə
deyə bilərsiniz?
- Bu gün İslam dövlətlərini id
man sahəsində geridə qalan ölkələr
kimi qələmə verirlər. Xristian döv
lətləri arasında yüksək nailiyyətlər
əldə edən idmançılar çoxdur. Mü
səlman dövlətlərində isə bu, azlıq
təşkil edir. Bax, IV İslam Həmrəyli
yi Oyunlarını bu səviyyədə keçir
məkdə Azərbaycan Prezidenti və
Birinci vitse-prezidentinin məqsədi
nədir? Bu günə qədər İslam həm
rəyliyi oyunları adi bir idman tədbi
ri, yarışı kimi keçirilirdi. III İslam
Həmrəyliyi Oyunları isə, bildiyiniz
kimi, baş tutmamışdı. IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarını biz keçirdik
və Avropa oyunlarının standartları
nı yazan Azərbaycan İslam həmrəy
liyi oyunlarının standartlarına da

öz imzasını atdı. Bizdən sonra qar
daş Türkiyə bu oyunlara ev sahibli
yi edəcək və artıq məcburdur ki, ən
azı bu yarışların Bakı standartlarını
davam etdirsin, yəni İslam həmrəy
liyi oyunlarında Azərbaycan stan
dartı birdəfəlik bərqərar oldu.
- Xəzər müəllim, siz MOK-un
Ədalətli Oyunlar Komissiya
sının sədrisiniz. Bu yarışlarda
ədalət prinsiplərinə nə səviy
yədə riayət edildi?
- Ədalət prinsiplərinə maksimal
dərəcədə riayət olundu. Çalışdıq
ki, heç bir idmançı, heç bir dövlətin
nümayəndəsi məğlub olanda inci
məsin. Yarışlarda təmiz qələbələr
əldə olunurdu. Buna da şərait ya
radan bizim tövsiyələrimiz, qoy
duğumuz sistem idi.
- Yəni o sistem nəyə əsaslanır?
- Yəni hər bir idmanda hakim
haqsızlıq edə bilər. Ümumiyyətlə,
belə hallara Azərbaycanda keçiri
lən yarışlarda qətiyyən yol veril

mir. O cümlədən IV İslam Həm
rəyliyi Oyunlarında ədalət prinsip
lərinə də yüksək səviyyədə riayət
olundu. Burada idmançılar arasın
da ən yüksək həmrəylik müşahidə
edilirdi - qalib gələn uduzan rəqi
bini yerdən qaldırır, uduzan qalibi
təbrik edir, qucaqlaşırlar və s. Yarış

iştirakçılarının bir-birinə belə rəğ
bətlə yanaşmaları məhz ədalət
prinsiplərinə riayətin ən yüksək
səviyyəsində mümkündür.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
baş redaktorunun müavini
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AMEA-nın illik ümumi yığıncağı keçirildi
2017-ci il aprelin 28-i və mayın 2-si ta
rixlərində Azərbaycan Milli Elmlər Akade
miyasında Rəyasət Heyətinin 2016-cı ildə
ki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə həsr
olunan illik ümumi yığıncağı keçirildi. Ap
relin 28-də baş tutan tədbirdə iştirakçılar
əvvəlcə AMEA-nın 2016-cı ildəki fəaliyyə
tini əks etdirən elmi nailiyyətlər sərgisi ilə
tanış oldular. Sərgidə qonaqlara akademi
yanın elmi müəssisələrində aparılan tədqi
qatlar, həyata keçirilən innovativ layihələr,
əldə edilən elmi nəticələr, beynəlxalq
əməkdaşlıq əlaqələri, o cümlədən elmi
əsər və kitablar, jurnal və bukletlər haqqın
da ətraflı məlumat verildi.
Tədbiri giriş nitqi ilə açan AMEA-nın
prezidenti, akademik Akif Əlizadə akade
miyanın 2016-cı ildəki elmi və elmi-təşkila
ti fəaliyyəti haqqında danışdı. Qeyd edildi
ki, ötən il elm və təhsilin vəhdətinin təmin
edilməsi, kadr hazırlığı sisteminin müasir
standartlara uyğun olaraq təkmilləşdiril
məsi, elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin
tədris prosesində tətbiqi məqsədilə mü
hüm tədbirlər keçirilib.
Akif Əlizadə elektron elmin formalaş
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dırılması istiqamətində işlərin görüldüyü
nü, akademiyanın beynəlxalq əlaqələrini
genişləndirdiyini, hesabat ilində II Azər
baycan Elm Festivalının keçirildiyini,
Alimlər Evinin təsis edildiyini dedi.
Tədbirdə elm və təhsil sahəsində real
laşdırılan mühüm beynəlxalq layihə olan
Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi

adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi
Mərkəzinin yaradılması və səmərəli fəaliy
yətinin təmin edilməsindəki müstəsna
xidmətlərinə görə Milli Elmlər Akademi
yasının müxbir üzvü professor Nərgiz Pa
şayevaya “Azərbaycan Respublikasının
Nizami Gəncəvi adına qızıl medalı” təq
dim olundu.

Professor Nərgiz Paşayeva çıxış edərək
onun fəaliyyətinə verilən yüksək dəyərə
görə AMEA-ya minnətdarlığını bildirdi.
O, Oksford Universitetində Nizami Gən
cəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq
Elmi Mərkəzinin fəaliyyət istiqamətlərin
dən, burada elm, təhsil proqramının həya
ta keçirilməsindən, qazanılan uğurlardan
danışdı.
Daha sonra Azərbaycanın mədəni və
tarixi irsinin dünya miqyasında elmi əsas
larla öyrənilməsi və təbliği sahəsində xü
susi xidmətlərinə görə Oksford Universi
tetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan
və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin İngil
tərə tərəfdən rəhbəri, Oksford və NyuYork universitetlərinin professoru Robert
Hoylanda da “Azərbaycan Respublikası
nın Nizami Gəncəvi adına qızıl medalı”
təqdim olundu.
İclasda elmi fəaliyyətin qiymətləndiril
məsi üçün milli məlumat bazasının yara
dılması sahəsində mövcud problemlər,
biliklər, iqtisadiyyatın formalaşdırılması,
elm və təhsilin inteqrasiyasında gələcək
inkişaf prespektivləri, AMEA-nın elmi
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi, elektron elmin inkişafı,
biliklər cəmiyyətinin formalaşdırılmasın
da alimlərimizin rolu və digər məsələlərlə
bağlı verilən suallar AMEA-nın akademikkatibi, akademik Rasim Əliquliyev tərəfin
dən cavablandırıldı.
Tədbirdə ümumi yığıncağın qərar layi
həsi müzakirə olundu. AMEA-nın 2016-cı
ildəki fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edil
məklə illik hesabat təsdiqləndi.
Qərarda Prezident İlham Əliyevin el
min inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyduğu və
zifələrin icrasının davam etdirilməsi,
biotexnologiya, gen mühəndisliyi və biofi
zika sahələrində tədqiqatların genişləndi
rilməsi, neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqə
dar Xəzər dənizinin ekologiyası, biologi
yası və geologiyası ilə bağlı tədqiqatlara
üstünlük verilməsi, AMEA-nın xarici elmi
mərkəzlərlə birgə meqalayihələrdə iştira
kının davam etdirilməsi ilə bağlı müd
dəalar yer alıb. Bundan başqa elm və təh
silin qarşılıqlı əlaqələrinin daha da inkişaf
etdirilməsi, elmin informasiya təminatı
nın, innovasiya və elmin kommersiyalaş

dırılması sahələrində fəaliyyətin və yük
sək texnoloji bizneslə əlaqələrin genişlən
dirilməsi, “AzScienceNet” Elm-Kompüter
Şəbəkəsinin infrastrukturunun genişləndi
rilməsi və digər məsələlər də qərarda əksi
ni tapıb.
Sonra akademiyanın adlı mükafatları
digər alimlərə təqdim edildi. Fizika-riya
ziyyat elmləri doktoru Kərim Allahverdi
yev Nəsirəddin Tusi adına, akademik Mə
hərrəm Babayev Həsən bəy Zərdabi adına,
professor Tofiq Bakıxanov akademik Üze
yir Hacıbəyli adına və AMEA-nın müxbir
üzvü Zakir Qarayev akademik Mirəsədul
la Mirqasımov adına mükafatlarla təltif
olundular. Bundan başqa akademik Vaqif
Fərzəliyevə akademik Yusif Məmmədəli
yev adına mükafat, akademik Vasif Baba
zadəyə akademik Musa Əliyev adına mü
kafat, tarix elmləri doktoru Əli Rəcəbliyə
Abbasqulu ağa Bakıxanov adına mükafat
təqdim edildi.
Mayın 2-də AMEA-nın Rəyasət Heyə
tində baş tutan ümumi yığıncaqda isə
AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlüyünə,
vitse-prezident və AMEA-nın ictimai elm
lər, fizika-riyaziyyat və texnika elmləri
bölmələrinin akademik-katibi vəzifələrinə
seçkilər keçirildi.
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin seçki
lərlə bağlı qərarına əsasən elm və ali təh
sil müəssisələri tərəfindən AMEA-nın hə
qiqi üzvlüyünə 29, müxbir üzvlüyünə 143
namizəd sənədlərini təqdim etmişdi. Səs

vermə nəticəsində akademiyaya 16 həqiqi
və 25 müxbir üzv seçildi. Qeyd edək ki,
seçilənlər arasında Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin deputatları da var.
Onlardan Azərbaycanda Atatürk Mərkə
zinin direktoru, Əməkdar elm xadimi, fi
lologiya elmləri doktoru, professor Niza
mi Cəfərov, Abbasqulu ağa Bakıxanov
adına Tarix İnstitutunun direktoru, pro
fessor Yaqub Mahmudov, AMEA-nın
akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşü
naslıq İnstitutunun direktoru, filologiya
elmləri doktoru, professor Gövhər Baxşə
liyeva AMEA-nın həqiqi üzvləri, AMEAnın Qafqazşünaslıq İnstitutunun direkto
ru, tarix elmləri doktoru, professor Musa
Qasımlı isə AMEA-nın müxbir üzvü se
çildilər.
Həmçinin M.V.Lomonosov adına
Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
nın rektoru, filologiya elmləri doktoru,
professor Nərgiz Paşayeva da AMEA-nın
həqiqi üzvü oldu.
Digər səsvermənin nəticələrinə görə isə
akademik Dilqəm Tağıyev AMEA-nın vit
se-prezidenti, akademik Nərgiz Axundo
va İctimai elmlər bölməsinin akademikkatibi, akademik Nazim Məmmədov Fizi
ka-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsi
nin akademik-katibi vəzifələrinə təyin
edildilər.
Bununla da AMEA-nın 2016-cı ildəki
fəaliyyətinə həsr olunmuş ümumi yığınca
ğı başa çatdı.
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Azərbaycan Respubli
kası ilə Fransa Respub
likası arasında əlaqələr
yüksək səviyyədədir.
Ölkələrimiz bu il diplo
matik münasibətlərinin
qurulmasının 25 illiyini
qeyd edir. Elə “Milli
Məclis” jurnalının bu
sayında “Səfir” rubri
kasının müsahibi də
Fransa Respublikasının
Azərbaycan Respubli
kasındakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri
Oreliya Buşezdir.

Oreliya Buşez:

“Azərbaycan Qafqazda bizim
əsas iqtisadi tərəfdaşımızdır”
- Xanım səfir, siz Azərbaycan
və Fransa əlaqələrini necə qiy
mətləndirirsiniz? Sizcə, iki öl
kə arasında əməkdaşlığın
hansı sahələri önəmlidir?
- Siyasi, iqtisadi, mədəni və təh
sil sahələrində olan ikitərəfli əlaqə
lərimiz, dialoqumuz, əməkdaşlığı
mız yüksək səviyyədədir. Buna
sübut olaraq keçən il keçirilən çox
saylı ikitərəfli səfərləri və tədbirləri
göstərmək olar.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev 2017-ci il martın 13-14-də
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Parisə rəsmi səfər edərək Prezident
Fransua Ollandla Yelisey Sarayın
da görüşdü. Həmin gün Azərbay
canın dövlət başçısının Fransa Şir
kətlər Hərəkatının (MEDEF) işgü
zar şurasının üzvləri ilə də görüşü
oldu. Bu rəsmi səfər müxtəlif sahə
lərdə bir sıra ikitərəfli sazişlərin
imzalanması kimi (məsələn, dövlət
qulluğu sahəsində “ASAN xidmət”
ilə razılaşma, ətraf mühit və şəhər
salma, innovasiya və informasiya
texnologiyaları və rabitə sahəsin
də) əhəmiyyətli nəticələr verdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin iştirakı ilə 2017-ci il martın
13-də Azərbaycan Hava Yolları və
Fransanın “Tales” şirkəti arasında
anlaşma memorandumu imzalan
dı.
Bu səfər həmçinin gələn aylarda
ikitərəfli münasibətlərin inkişafına
da təkan verəcək. Məsələn, ikitə
rəfli işçi qrupu yaradılacaq və bu
qrup 2017-ci ilin ikinci rübündə
toplanacaq. Bir çox mövzular - on
ların sırasında ətraf mühitin müha
fizəsi, parklar və dövlət qoruqları

haqqında məsələlər müzakirə olu
nacaq.
Onu da əlavə edim ki, 2016-cı
ilin dekabrında xarici ticarət, turiz
min təşviqi və xaricdəki Fransa
vətəndaşlarının işləri üzrə dövlət
katibi Matias Feklın, həmçinin
Azərbaycan Respublikasının ma
liyyə naziri Samir Şərifovun sədrli
yi ilə Parisdə birgə iqtisadi komis
siyanın səkkizinci iclası keçirildi.
Bu, dialoq üçün çox mühüm vasi
tədir.
- Azərbaycanda Fransa şirkətlə
rinin fəaliyyətinin səviyyəsini
necə qiymətləndirirsiniz?
- Azərbaycanda uzun müddət
dir fəaliyyət göstərən fransız şir
kətləri öz sahələrində ölkənizlə tə
rəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafında
maraqlıdırlar. Azərbaycan Qafqaz
da bizim əsas iqtisadi tərəfdaşı
mızdır.
Bizim əməkdaşlığımız enerji
sektorunu, həmçinin nəqliyyat
(“Tales”, “Alstom”), içməli su və

çirkab suları (“Suez”), qida (“Lak
talis”), neft-kimya (“Aksens”),
aviasiya və kosmik (“Eyrbus”, “Ta
les”) kimi digər sahələri də əhatə
edir. Son illər Fransa tərəfindən
imzalanmış ən böyük müqavilə
“Alstom” lokomotivlərin alınması
dır. Həmçinin paytaxt Bakıda “İve
ko” avtobusları da mövcuddur. Biz
Azərbaycanın Avropa enerji təhlü
kəsizliyinə olan töhfəsini yüksək
qiymətləndiririk və “Cənub qaz
dəhlizi” layihəsini dəstəkləyirik.
Eyni zamanda “Total” şirkətinin
mayın 31-dən iyunun 4-ə kimi Ba
kıda keçirilən “Xəzər Neft və Qaz”
sərgisində iştirakını qeyd etmək
istəyirəm.
“Total” şirkəti ofşor Abşeron
qaz yatağının inkişafında iştirak
edəcək. Həmçinin “Enci” şirkəti
2013-cü ilin sentyabr ayında 25 il
ərzində ildə 2,5 milyard kub metr
qazın alınması haqqında müqavilə
imzalayıb.
“Alstom” şirkəti Bakı-TbilisiQars dəmir yolunun Azərbaycan

hissəsini 50 lokomotivlə təchiz edə
cək. Lokomotivlər bu il Azərbayca
na gətiriləcək. Bizim şirkətlər “Şi
mal-cənub dəhlizi” layihəsi ilə
bağlı perspektivlərlə maraqlanır
lar. Azərbaycanın məqsədi regional
nəqliyyat və logistika mərkəzi ol
maqdır və bu, bizim diqqətimizi
çəkir.
Mən onu da qeyd etmək istər
dim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı
nın diversifikasiyası istiqamətində
Prezident İlham Əliyevin təşəbbü
sü ilə iqtisadi islahatların başlan
masından bəri daha çox kiçik və
orta fransız şirkətləri Azərbaycan
bazarında təklif olunan inkişaf im
kanları ilə maraqlanırlar.
Belə ki, Fransanın bilik və baca
rıqlarını beynəlxalq bazarlarda
təbliğ edən şərabçılıq, üzümçülük
və bağçılıq sahələrində ixtisaslaşan
bir neçə fransız şirkəti mayın 17-də
Bakıda Prezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva tərəfindən təntənəli şəkil
də açılmış “Aqrobiznes” sərgisində
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iştirak etmək üçün Bakıya səfər et
mişdir.
- Xanım səfir, mədəniyyət sahə
sində Fransa-Azərbaycan əla
qələrindən bəhs edə bilərsi
nizmi?
- Fransa səfirliyi mədəniyyət sa
həsində Azərbaycanın mədəniyyət
qurumları ilə yüksək səviyyədə tə
rəfdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirir.
Qeyd edim ki, 2017-ci il İncəsənət
muzeyində “Fransa incəsənəti” ad
lı gözəl sərgi ilə yadda qaldı. “To
tal” tərəfindən dəstəklənən bu sər
gi şirkətin Azərbaycanda 20 illiyini
qeyd etmək məqsədilə təşkil olun
muşdu. Yüksək səviyyədə uğur
qazandığı üçün sərginin müddəti
bir neçə dəfə uzadıldı və mən buna
görə çox şadam.
Fransa səfirliyi Azərbaycanda
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Fransız İnstitutu (AFİ), Beynəlxalq
Frankofoniya Təşkilatının 10 üzvü
və ya müşahidəçi dövlətlərin səfir
likləri (Belçika, Misir, Yunanıstan,
Macarıstan, Litva, Mərakeş, Meksi
ka, Rumıniya və İsveçrə) ilə birlik
də aprelin 1-dən 22-nə kimi səfər
bər olaraq fransız dilini və franko
foniyanı Azərbaycanda qeyd etdi
lər. Bakıda “Frankofoniya həftələ
ri” çərçivəsində 30-dan çox mədə
niyyət tədbirləri təşkil olundu (ki
nolar, sərgilər, konfranslar və s.) və
aprelin 22-də çoxsaylı qonaqların
iştirakı ilə tədbirin sponsoru olan
“Ləndmark Otel”də günorta saat
larında qastronomiya günü ilə so
na çatdı.
Keçən il olduğu kimi, bu il də
səfirlik aprelin 4-də “Fransa dadı”
müsabiqəsinə (“Goût de France”Fransa kulinariyasını təbliğ edən

müsabiqə) 3-cü dəfə start verdi.
Diplomatik korpusun, mədəniy
yət, iqtisadiyyat sahəsinin çoxsaylı
simalarının iştirakı ilə keçirilən
tədbir səfirliyin iqamətgahında baş
tutdu. Bakının bir çox restoranları
bu tədbirdə iştirak etdilər.
Azərbaycan Respublikası Fövqə
ladə Hallar Nazirliyinin dəstəyi sa
yəsində yenicə təmirdən çıxmış
Azərbaycanda Fransız İnstitutunun
tədris otaqlarında həm fransız dili
dərsləri keçirilir, həm də burada ki
tabxana, mediateka və kiçik kinozal
var.
İnstitutun
məqsədi
Azərbaycanda fransız dili və ədə
biyyatı ilə bağlı bilikləri inkişaf et
dirmək, mədəniyyətlərimiz arasın
da körpü rolunu oynamaqdır. AFİ
ümumi ev kimi düşünülüb, müba
dilələri və qarşılıqlı anlaşmanı asan
laşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu ins

titut ölkənin fransız dili müəllimlə
ri üçün bir əməkdaşlıq vasitəsidir
və onlara müntəzəm olaraq peda
qoji təlimlər təklif olunur.
Həmçinin qeyd etmək istərdim
ki, iyulun 1-də Fransa səfirliyinin
təşkilatçılığı ilə Bakıda musiqi bay
ramı - möhtəşəm mədəniyyət təd
biri keçiriləcək.
- Təhsil sahəsində həyata keçi
rilmiş birgə mühüm layihələr
hansılardır?
- Təhsil sahəsində ikitərəfli əmək
daşlıq vacibdir və yüksək keyfiy
yətlidir. 2013-cü ildən etibarən Ba
kıda fransız liseyi fəaliyyət göstərir.
Liseyin direktoru fransızdır və bu
rada tədris fransız dilindədir. Bu li
seydəki tədris Fransa milli təhsil
sisteminə uyğundur. Orada fransız,
azərbaycanlı, həmçinin digər ölkə
lərdən də şagirdlər təhsil ala bilər
lər. 2016-cı ildə ibtidai sinif tədrisi
Fransa Milli Təhsil Nazirliyi tərəfin
dən təsdiq edilmişdir.
Fransız-Azərbaycan Universiteti
(UFAZ) 2014-cü ilin sentyabrında

keçirilən ikitərəfli görüşdə Fransa
və Azərbaycan prezidentlərinin tə
şəbbüsü ilə yaranmış iddialı bir la
yihədir. Universitet 2016-cı ilin
sentyabr ayında Bakıda fəaliyyətə
başlayıb. Layihəyə Fransa tərəfin
dən Strasburq Universitetinin
(Unistra) rəhbərlik etdiyi Fransa
universitetləri konsorsiumu daxil

hazirələr beynəlxalq müəllimlər
heyəti, o cümlədən Strasburq Uni
versitetindən olan fransız müəl
limləri, həmçinin Azərbaycan
müəllimləri tərəfindən ingilis di
lində tədris olunur.
Fransada ali təhsil almış azər
baycanlı məzunlar ölkənizin müx
təlif sahələrində - mədəniyyət, elm,

“Milli Məclis” jurnalının nəşr edilməsinin 10 illiyi ilə əlaqədar səfir
Oreliya Buşez Redaksiya Heyətimizə və oxucularımıza arzularınıbildirdi:

“Sizin bütün Redaksiya Heyətinizi jurnalın 10 illik yubileyi müna
s ibətilə təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki,
“Milli Məclis” jurnalı Fransa-Azərbaycan münasibətləri və onla
rın inkişafı haqqında məqalələr yazmaqda davam etsin”

dir. Azərbaycan tərəfindən isə ora
Azərbaycan Respublikasının Təh
sil Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq əsa
sında Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti rəhbərlik edir.
UFAZ-ın məzunları Azərbaycan və
Fransa diplomlarını alacaqlar. Mü

tibb, biznes, yüksək administrasiya
və digər müxtəlif sahələrdə mü
hüm vəzifələrdə çalışırlar.
Bütün bu sadaladıqlarımız tam
olmasa da, Fransa ilə Azərbaycan
arasında ikitərəfli əlaqəni xarakte
rizə edən dinamizmi sübut edir.
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AZƏRBAYCAN
İQTİSADİYYATI

Azərbaycan Prezidenti
sahibkarların yanındadır
Ulu öndər Heydər Əliyevin islahatlar kursunun son 13 ildə
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nə
ticəsində Azərbaycan misilsiz inkişafa nail olaraq iqtisadiyyatını
bir neçə dəfə genişləndirib. Ötən ildən respublikamızda dövlət
başçısının siyasi iradəsi əsasında yeni çağırışlar nəzərə alınmaq
la, aparılan islahatlar milli iqtisadiyyatımızın müqavimət gücünü
daha da artırıb. Xammaldan son məhsula qədər istehsal zənciri
yaratmağa çalışan Azərbaycan iqtisadiyyatının postneft dövrünə
gözləniləndən bir qədər tez qədəm qoyması hökumətin qeyrineft sektorunun, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı
siyasətinin daha sürətlə həyata keçirilməsinə səbəb olub.

Ağalar Vəliyev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədr müavini
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Sahibkarlıq rəqəmlərdə...

İqtisadiyyat Nazirliyinin 2017-ci il
yanvarın 1-nə olan vəziyyətə dair
açıqladığı statistikaya əsasən, Azər

baycanda fərdi sahibkarların sayı
685 min 406 nəfərdir. Onlardan 542
min 316 nəfərini kişilər, 143 min 90
nəfərini qadınlar təşkil edir. Fərdi sa
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hibkarların 208 min 733-ü Bakıda,
476 min 673-ü digər ərazilərdə fəaliy
yət göstərir. Müəssisə və təşkilatlar
dan 106 min 40-ı dövlət, 1701-i bələ
diyyə, 95 min 17-si xüsusi müəssisə
lərdir. Kiçik müəssisələrin sayı 86
mindir.
Vergilər Nazirliyinin 2017-ci ilin ap
relin 1-nə olan statistikasına əsasən,
860 min 632 nəfər sahibkarlıq fəaliyyə
ti ilə məşğul olmaq üçün qeydiyyat
dan keçib ki, onlardan da 756 min
394-ü fiziki şəxs, 104 min 238-i isə hü
quqi şəxslərdir. Bunlardan hüquqi
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə məşğul olmaq üçün qeydiyyatdan
keçmiş fərdi sahibkarların sayı 757 mi
nə yaxınlaşıb. Sahibkarlıqla məşğul
olmaq niyyətində olan fərdi sahibkar
ların əsas hissəsi Bakıda (28,7%), Aran
(21%), Gəncə-Qazax (14,7%) və Lənkə
ran (10,3%) iqtisadi rayonlarında qey
diyyata alınıb. Sahibkarlıqla məşğul
olan fərdi sahibkarların 78,3%-ni kişi
lər, 21,7%-ni isə qadınlar təşkil edir.

Yol xəritələri

Azərbaycan iqtisadiyyatının daya
nıqlığını və sistemli şəkildə inkişaf et
dirilməsini hədəfləyən “Milli iqtisa
diyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları
üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin 6 dekabr 2016cı il tarixli Fərmanı mühüm iqtisadi
hadisə oldu. Bu sənəd iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətliliyini, inklüzivliyi
ni və sosial rifahını daha da artırmağa,
investisiyaların cəlbi, azad rəqabət
mühiti, bazarlara çıxış və insan kapita
lının inkişafına hədəflənib.
Sənədin əsas xəttini xarici şokların
mənfi təsiri nəticəsində yaranmış və
ziyyətdən çıxmaq üçün sabitləşdiril
mə, şaxələnmə və dünya iqtisadiyyatı
na inteqrasiya etməklə rəqabət qabi
liyyətinin artırılması təşkil edir. Sə
nəddə müəyyən edilən sahələrin ha

zırkı vəziyyəti və qarşıya qoyulan hə
dəflər konkret şəkildə göstərilib. Azər
baycan iqtisadiyyatının gələcək inkişaf
dövrləri və istiqamətlərini cızan xəri
tələr, eyni zamanda sahibkarların biz
nes ideyaları üçün əsas mənbə rolunu
oynaya bilər. Çünki ölkənin inkişaf et
dirmək istədiyi biznes istiqamətləri və
onların perspektivləri yerli və xarici
ekspertlər tərəfindən dəqiq şəkildə
təhlil olunub. Bu isə sahibkarlara han
sı fəaliyyət sahələrini seçməyə və onun
mənfəətliliyi barədə öz planlarını qur
mağa imkan yaradır. Bir sözlə, “yol
xəritələri” investisiya yatırmaq istəyən
yerli və xarici iş adamları üçün poten
siallı sahələrin seçilməsinə və hədəflə
rin düzgün müəyyən olunmasına kö
mək edir.

Yeni iqtisadi model

Məlumdur ki, neftin qiymətinin 4
dəfə aşağı düşməsi ölkənin tədiyyə
balansında müəyyən gərginliyin ya
ranması, valyuta ehtiyatlarının, büdcə
gəlirlərinin azalması ilə nəticələnib.
Bu halda ölkəyə valyuta gətirəcək rə
qabətə davamlı qeyri-neft məhsulları
nın istehsal edilməsi və xarici bazarla
ra çıxış imkanlarının artırılması başlıca

məqsədlərdən biridir. Ümumiyyətlə,
dünya iqtisadiyyatında baş verən pro
seslər büdcə gəlirlərində əsas amil ro
lunu oynayan neftin əhəmiyyətinin
getdikcə zəiflədiyini göstərir. Elmi tex
nologiyanın müasir diktəsi, enerji ba
lansı rolunda yanacağın sıradan çıx
ması Azərbaycanın da özünün qeyrineft iqtisadi potensialını yenidən də
yərləndirməsini və yeni prioritetlər
seçməsini şərtləndirir. Bu tendensiya
ya uyğun olaraq, Azərbaycan höku
məti ölkədə sənayenin, kənd təsərrü
fatının, turizmin inkişafına büdcənin
əsas gəlir mənbələrindən biri kimi ba
xır və bu sahələrin inkişafı ilə məşğul
olan sahibkarlara xüsusi qayğı ilə ya
naşır. İnvestisiya şərtlərinin yumşal
dılması, yeni yaradılan müəssisələrə
tətbiq edilən vergi güzəştləri, sahib
karlıq fəaliyyəti subyektlərinin “bir
pəncərə” prinsipi üzrə qeydiyyatı, sa
hibkarların elektron qeydiyyatı, elekt
ron xidmətlərin sayının artırılması,
e-auditin tətbiqi həyata keçirilib.
Eyni zamanda, ölkə başçısının yox
lamaların dayandırılması, sahibkarlıq
üçün biznes mühitinin yaxşılaşdırıl
ması məqsədilə imzaladığı fərman və
sərəncamlar, icra orqanlarının qarşı
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sında qoyduğu vəzifələr milli iş adam
larının dəstəklənməsi məqsədi daşıyır.
Hazırkı postneft dövrünün çağırışları
na uyğun olaraq milli biznesin dəstək
lənməsi ölkənin əsas prioritetləri siya
hısına daxildir. Həmçinin investisiya
təşviqi sənədinin tətbiq edilməsi, re
gionlarda fəaliyyət göstərən sahibkar
lar üçün güzəştlərin müəyyən olun
ması ondan xəbər verir ki, növbəti il
lərdə milli biznesin inkişafı əsas hə
dəfdir. Bu məqsədlə ixrac potensiallı
müəssisələrin üzə çıxarılması, onların
istehsal etdiyi məhsulların “Made in
Azerbaijan” brendi ilə dünyaya tanı
dılması üçün böyük işlər görülür.

Maliyyə resurslarında
sahibkarlara güzəşt

Dünyanı bürüyən iqtisadi böhrana
baxmayaraq, postneft dövründə belə
Azərbaycan dövləti yerli istehsalın ya
radılması və dəstəklənməsi, biznesin
maliyyə resurslarına çıxış imkanları
nın təmin edilməsi baxımından milli
sahibkarlara qayğısını əsirgəmir. Təsa
düfi deyil ki, maliyyə böhranı ili ad
landırılan 2016-cı ildə Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu tərəfindən 2 min
480 sahibkara 190 milyon manatadək
kredit verilib. Bu kreditlər hesabına 8
mindən artıq yeni iş yerinin yaradıl
ması nəzərdə tutulur. Kreditlərin tər
kibini təhlil etsək görərik ki, maliyyə
vəsaitlərinin 82,3%-i aqrar, 17,7%-i
müxtəlif sənaye və digər sahələrin pa
yına düşür. Aqrar sahədə, xüsusən də
aqropark, iri fermer təsərrüfatları, cins
heyvandarlıq, müasir istixana komp
lekslərinin salınması üçün verilən gü
zəştli kreditlər daha çoxdur. Ümumi
likdə isə Azərbaycan sahibkarlarına 2
milyard manatdan çox güzəştli kredit
lər verilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin sözlərinə görə, bu kreditlər, eyni
zamanda, sahibkarların qoyduqları
vəsaitlər hesabına icra edilən layihələr
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bu gün deməyə əsas verir ki, biz qeyrineft ixracımızı artırırıq. Əgər bu kre
ditlər olmasaydı, bir çox layihələr icra
edilməmiş qalardı və bu gün nəinki
ixrac potensialımızın artırılmasından,
ümumiyyətlə, daxili tələbatın ödənil
məsindən söhbət gedə bilməzdi. Ona
görə də dövlət siyasəti, sahibkarlığa
göstərilən siyasi dəstək, mənəvi dəs
tək, maliyyə dəstəyi və sahibkarlığın
inkişafı üçün aparılan ciddi islahatlar
və onlara edilən güzəştlər bu gün
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun
inkişafına təkan verən əsas amillərdən
biridir.

Qeyri-neft məhsullarının
ixracında 22% artım

Azərbaycanda isteh
sal olunan mallar və
onların istehsalçıları ba
rədə məlumatları əks
etdirən “azexport.az”
internet portalının ya
radılması, ixracın təşvi
qi sənədlərinin verilmə
si və eyni zamanda, ix
raca güzəştlərin tətbiq
edilməsi sayəsində sa
hibkarların biznes ma
raqları təmin edilmiş,
onların qeyri-neft sektorunda çalışma
sı stimullaşdırılmışdır. Nəticələr isə
çox müsbət tendensiyanı və statistika
nı ortaya qoyur. Belə ki, bu ilin ötən 4
ayı ərzində qeyri-neft məhsullarının
ixracı 22% artıb. Təbii ki, Azərbaycan
məhsulları, xüsusən də kənd təsərrü
fatı sektoru böyük ixrac potensialına
malikdir. Ölkədə təbii süfrə meyvələ
rinin və tərəvəzlərinin istehsalı və bu
sahəyə olan marağın gündən-günə
artması, eyni zamanda ixrac payına da
öz təsirini göstərir. Hazırda Azərbay
canın kənd təsərrüfatı məhsulları dün
ya bazarına çıxır və bu sahədə çalışan
kiçik və orta sahibkarlarımız, eləcə də
emal müəssisələrinin hazırladıqları

məhsullar xarici bazarlarda rəqabətə
davamlılığı, yüksək keyfiyyəti ilə seçi
lir. Eyni zamanda, ölkənin artan səna
ye potensialı sənaye məhsullarına olan
sifarişlərin artmasına səbəb olur. Azər
baycan sahibkarlarının pambıq, tütün,
qida sektoru ilə bağlı məhsulların key
fiyyətli istehsalı ilə yana
şı, düzgün qablaşdırıla
raq xarici bazarlara çıxa
rılması potensialı da çox
yüksək qiymətləndirilir.

İxracatçılar üçün
yeni qovşaq

Məlumdur ki, dövləti
miz və onun rəhbəri cə
nab İlham Əliyev ölkə

nin iqtisadi dayanıqlığının təminatı
olan milli sahibkarlığın, orta və kiçik
biznesin inkişafı, yerli bazarın tələbatı
nın ödənilməsini təmin edən iqtisa
diyyatın qurulması ilə yanaşı, “Made

in Azerbaijan” brendinin dünyada ta
nıdılması üçün iş adamlarına daim
qayğı və diqqət göstərir. “ASAN xid
mət” sisteminin yaradılması, ölkədə
investisiya şərtlərinin yumşaldılması,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə
yanaşı, biznesə göstərilən xidmətlərin
müasir dünya praktikası ilə uzlaşması
üçün çox mühüm addımlar atılır. Bu
yaxınlarda istifadəyə verilən Azərbay

can Rəqəmsal Ticarət Qovşağı vasitə
silə sahibkar alqı-satqı müqaviləsini
təqdim etməklə ixrac üçün lazım olan
bütün sənədləri vahid bir pəncərədən
əldə etmək imkanı qazanır. Azərbay

can Rəqəmsal Ticarət Qovşağı sahib
kara cəmi bir neçə gün ərzində bütün
müvafiq sənədləşməni hazır edərək
və yaxud da əgər müqavilə “Azex
port” üzərindən həll edilibsə, birbaşa
sistemə inteqrasiya olunaraq, ixrac
üçün lazımi müvafiq prosedurlar çox
qısa bir zamanda tam şəkildə həllini
tapır.

Sahibkarlar Günü

Ölkə rəhbərinin “Azərbaycan2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Kon
sepsiyası da gələcəkdə ölkədə biznes
mühitinin təkmilləşdirilməsi müd
dəalarını özündə əks etdirir. Bu ba
xımdan konsepsiyanın “Yüksək rə
qabətqabiliyyətli iqtisadiyyata doğ
ru” bölməsində göstərilir ki, biznes
mühitinin, rəqabət qanunvericiliyi
və siyasətinin daha da yaxşılaşdırıl
ması istiqamətində tədbirlər davam
etdiriləcək, investorların
hüquqlarının qorunması
mexanizmləri təkmilləş
diriləcəkdir. Qanunların
davamlı və ədalətli tətbi
qi və hüququn aliliyinin
işlək sisteminin formalaş
dırılması diqqət mərkə
zində saxlanılacaqdır.
İqtisadi inkişafın aparıcı
qüvvəsi olan sahibkarların
ölkə iqtisadiyya
tında artan rolu
nu, məşğulluğun
təmin olunmasın
da müstəsna əhə
miyyətini nəzərə
alaraq, cəmiyyət
də onlara dəstək
əhval-ruhiyyəsi
nin artırılmasına
təkan
vermək
məqsədilə Prezi
dent İlham Əliye
vin 2016-cı il apre
lin 21-də imzaladığı sərəncama əsasən
hər il 25 aprel Azərbaycan Respublika
sında Sahibkarlar Günü kimi qeyd
edilir. Bu il Sahibkarlar Günündə 28
sahibkar fəaliyyətlərində qazandıqları

uğurlara görə müxtəlif orden və me
dallarla təltif olundular.

Prezident bütün
sahibkarların himayədarıdır
Qeyd edək ki, bu tarixin seçilməsi
nin özlüyündə böyük tarixi bir hadisə
dayanır. Belə ki, 2002-ci il məhz aprel
ayının 25-də Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin Azərbaycan sahibkarları
ilə tarixi görüşü baş tutmuşdu. Bu gö
rüş ölkə iqtisadiyyatının inkişafında,
iqtisadi və institusional islahatların
daha böyük miqyasda həyata keçiril
məsində, sahibkarlara dövlət qayğısı
nın artmasında müstəsna əhəmiyyət
daşıyır. Görüşün sonunda Ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycan sahibkar
larına belə müraciət etmişdi: “Əmin
ola bilərsiniz ki, biz - Azərbaycan
dövləti və şəxsən Azərbaycan Prezi
denti ölkəmizdə sahibkarlığın inkişa
fını özümüzün əsas vəzifələrimizdən
biri hesab edirik. Biz Azərbaycanın
sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə sa
hibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayı
rıq və sahibkarlığın inkişaf etdirilmə
si üçün bundan sonra lazım olan
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə məş
ğul olacağıq. Ümidvaram ki, biz yaxşı
nəticələr əldə edəcəyik. Bilin ki, Azər
baycan Prezidenti bütün sahibkarla
rın himayədarıdır və dayağıdır. Rahat
yaşayın, çətinliklərlə mübarizə aparın,
çətinlikləri, maneələri vaxtında bizə
çatdırın. Biz isə bu çətinliklərin ara
dan götürülməsi üçün lazım olan bü
tün tədbirləri həyata keçirəcəyik”.
Bu fikirləri isə Prezident İlham Əli
yev bu il aprelin 17-də Yevlax şəhə
rində keçirilən qeyri-neft ixracatçıla
rının respublika müşavirəsində söy
ləyib: “Sahibkarlarla mənim müntə
zəm olaraq ildə bir neçə dəfə görüşlə
rim keçirilir. Son 13-14 il ərzində
yüzlərlə sahibkarla görüş keçirilmiş
dir. Mən sahibkarlıq fəaliyyəti sahə
sində bir çox müəssisələrin açılışında
şəxsən iştirak etmişəm. Sahibkarlar
yaxşı bilirlər ki, onların fəaliyyətinə
dövlət tərəfindən çox böyük dəstək,
həmçinin siyasi dəstək verilir”.
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Sənayenin inkişafında texnoparkların
investisiya cəlbediciliyi

Xanlar Fətiyev
Milli Məclisin deputatı

Dünya iqtisadiyyatında şirkət
və müəssisələrin yerləşməsində
yeni formalar tətbiq edilir. İlk dəfə
Qərbi Avropa və Şimali Amerika
ölkələrində istehsalın kommunika
siya üçün daha əlverişli dəniz və
çay limanlarının sahilində yerləş
məsi və iri dənizsahili komplekslə
rin yaranması prosesinin uğurlu
nəticələri özünü çox gözlətmədi.
Sonralar iqtisadiyyatda “Xüsusi iq
tisadi zonalar” adlandırılan bu
komplekslər elmi-texniki tərəqqi
nin və innovasiyaların mənbəyinə
çevrildi.
Xüsusi iqtisadi zonaların dünya
da ən çox istifadə edilən formala
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Dünya iqtisadiyyatında neftin əsas gəlir mənbəyi möv
qeyini getdikcə itirməsi büdcə gəlirlərində alternativ
fəaliyyət növlərinə tələbi, marağı və eləcə də investisiya
cəlbediciliyini artırır. Təbii ki, dünyanın ərzaq tədarükü
potensialına baxsaq, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sek
torunun inkişaf imkanları böyükdür, lakin bu potensial
neft pullarında itirdiyimiz gəlirləri qarşılamaq iqtidarın
da deyil. Ona görə də ölkədə sənayenin inkişaf etdiril
məsinə, bu sahədə investisiya imkanlarının araşdırılma
sına, xüsusən də istehsal zəncirinin yaradılmasına ehti
yac böyükdür. Azərbaycan hələ keçmiş sovet dövründə
ittifaq ölkələri arasında sənaye mərkəzlərindən biri olub
və bu potensial dövlət başçısı İlham Əliyevin iqtisadi
kursunda xüsusi yer tutur. Bəs, müasir və uğurlu sənaye
formaları hansılardır?

rından biri olan texnoparklar inno
 asiyalı iqtisadiyyatın əsas hərə
v
kətverici qüvvəsi hesab edilir. Halhazırda dünyada 600-dən çox tex
nopark fəaliyyət göstərir və onların
sayı gündən-günə artır. Milli iqti
sadiyyatın yeni sahələrinin forma
laşmasında və rəqabət qabiliyyətli
olmasında texnoparkların rolu çox
yüksəkdir. Onların yaradılmasının
əsas məqsədləri biliklərin və ixtira
ların texnologiyalara, həmin texno
logiyanın isə kommersiya məhsu
luna çevrilməsidir.
Texnoparklar ilk dəfə ötən əsrin
70-ci illərində ABŞ-da Stenford
Universitetinin təşəbbüsü ilə Sili

kon Vadisində yaradılıb. Hazırda
dünyanın ən məşhur şirkətlərinin
kiçik vətənlərinə çevrilmiş Sten
ford Sənaye Parkında yüksək tex
nologiyalar sahəsinin 300-400 min
mütəxəssisi çalışır və orada 7 minə
yaxın şirkət fəaliyyət göstərir. Bu
nunla yanaşı, vadidə 2 milyondan
artıq insan işləyir. Kompüterlərin
və digər texnoloji məhsulların dün
ya ixracının 20%-i Silikon Vadisi
nin payına düşür.
Azərbaycanda “Sənaye parkları
haqqında” Nümunəvi Əsasnamə
nin 2013-cü il aprelin 24-də təsdi
qindən sonra sənaye parklarının
yaradılması, idarə edilməsi, habelə

Prezident İlham Əliyev XI Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisində

onlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin
həyata keçirilməsinin hüquqi baza
sı formalaşdırıldı.
Hazırda hökumət sənaye sekto
runda əsas məqsədə nail olmaq
üçün sənayenin qeyri-neft sekto
runun inkişaf istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi, rəqabətə
davamlı sənaye məhsullarının is
tehsalının müdafiəsi üçün böyük
dəstək verir. Xüsusən də ixracyö
nümlü istehsal sahələrinin yara
dılmasının təşviqi, dövlət mülkiy
yətində olan və ya səhmlərinin
nəzarət zərfi dövlətə məxsus səna
ye müəssisələrinin sağlamlaşdırıl
ması prosesi sürətləndirilib. İsteh
salın texnoloji cəhətdən yenidən
qurulması, ixtisaslı kadrların ha
zırlanması istiqamətində komp
leks tədbirlərin həyata keçirilməsi
davam edir.

Ölkədə sənayeləşmənin iqtisadi
təməlləri, ilk növbədə, Azərbay
canda güclü sənaye potensialının
inkişafına stimul verən zəngin
xammal bazasının və nəhəng
kompleks infrastrukturunun möv
cud olması ilə bağlıdır. Bakı, Sum
qayıt və Gəncə şəhərlərinin səna
yeləşmənin mərkəzi rayonlarına
çevrilməsinə baxmayaraq, bölgə
lərdəki xammal infrastrukturunda
başlıca rol oynayan Daşkəsən, Gə
dəbəy, Naxçıvan və Mingəçevirin
sənaye marşrutunun bazası olması
da danılmazdır. Bu çoxşəbəkəli
marşrutların vahid kompleksə çev
rilməsi iqtisadiyyatda yeni mənzə
rənin yaranması deməkdir.
Sənayeləşmənin strukturca yeni
dövrün tələblərinə uyğun forma
laşması Azərbaycan iqtisadiyyatı
nın gələcək maliyyə təminatında

xüsusi rol oynaya bilər. Ölkə Prezi
 enti cənab İlham Əliyev demiş
d
dir: “Texnoparklar yaradılır, dövlət
burada da öz üzərinə böyük məsu
liyyət götürür, böyük maliyyə töh
fəsini verir. Çünki texnoparkların
yaradılması, orada təmizlik işləri
nin aparılması, infrastrukturun qu
rulması, yollar, xətlər və s. - bütün
bunlar dövlət hesabına olan məsə
lələrdir. Biz bunu dövlət büdcəsi
hesabına özəl sektorun fəaliyyəti
üçün edirik”.
Rəqəmlərə nəzər salsaq görərik
ki, son bir neçə ildə Azərbaycanda
sənayenin inkişafına 40 milyard
manatdan çox investisiya yatırılıb.
Regionlarda 500-dən artıq sənaye
müəssisəsi, o cümlədən Sumqayıt
da texnologiyalar və tekstil parkla
rı, Naxçıvanda sement, mərmər və
avtomobil, Qazaxda sement, Gən
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“Neftçalanın bu hissəsi abadlaşır,
gözəlləşir, rayon mərkəzində quruculuq
işləri aparılır. İstərdim ki, hər bir kənddə
də işlər bu səviyyədə olsun. Bizim əsas
məqsədimiz də bundan ibarətdir...”
İlham Əliyev

cədə alüminium, Goranboyda gips
və gips məhsulları, Mingəçevirdə
polietilen borular, elektron avadan
lıqları, Sumqayıtda kağız emalı, bit
ki yağları, günəş panelləri, Masallı
da və Abşeronda kərpic, Hacıqa
bulda keramik plitələr, Gədəbəy və
Daşkəsəndə qızıl emalı, Oğuzda
qarğıdalı emalı və qlükoza, İmişlidə
şəkər, bitki yağları və qarışıq yem
zavodları, Masallıda mebel fabriki,
yüzlərlə digər tikinti materialı, me
bel, emal, çörək və digər müasir
müəssisələr fəaliyyətə başlayıb.
Texnoparklara yatırılan vəsaitlə
rə güzəştlərin tətbiq edilməsi də bu
ərazilərdə işləməyin sahibkarlar
üçün daha əlverişli olduğunu gös
tərir. Vergilər Məcəlləsinə olunan
son dəyişikliklərə əsasən, ölkədə
yaradılan sənaye və texnologiya
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parklarının idarəedici təşkilatı və
ya operatorunun mənfəətinin par
kın infrastrukturunun tikintisinə
və saxlanılmasına yönəldilmiş his
səsi vergidən azaddır. Bundan baş
qa parkın rezidenti olan, yəni ora
da fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs
lərin parkdakı fəaliyyətindən əldə
edilən gəlirlər 7 il müddətinə ver
giyə tabe tutulmur.
Qeyd edək ki, Sumqayıt Texno
parkı ölkədə qurulan ilk texno
parkdır. 45 hektar ərazisi olan bu
texnoparkın istismara verilməsi öl
kəmizdə elektroenergetikanın in
kişafına, enerji müəssisələrinin ye
nidən qurulmasına və müasirləşdi
rilməsinə, elektroenergetika səna
yesi üçün məhsullar istehsal edə
cək zavodlar, sexlər qurulmasına
geniş imkanlar açacaqdır. Müəssi

sə tam işə düşdükdən sonra bura
da 3 min nəfərdən çox insanın, o
cümlədən yüksək ixtisaslı mühən
dislərin daimi işlə təmin edilməsi
nəzərdə tutulur. Bu və ya digər
texnoparkların səmərəli fəaliyyət
lərini təmin etmək üçün dünyada
ciddi uğurlar qazanmış texnopark
ların müsbət təcrübəsini nəzərə al
maq vacibdir.
Vurğulamaq lazımdır ki, bu gü
zəştlər və sistemlilik nəticəsində
texnoparkların investisiya cəlbedi
ciliyi çox yüksək hesab edilir. İqti
sadçılar belə qənaətə gəlirlər ki,
orta və uzun müddətli sənaye
kompleksləri aşağıdakı kimi olma
lıdır: birincisi, özəl sektor tərəfin
dən sənaye parkları da daxil ol
maqla müxtəlif təşkiletmə metod
ları yaradılmalıdır. Bundan başqa

xüsusi sənaye sahələrinin və ərazi
lərin inkişafına yönəlmiş balans
laşdırılmamış inkişaf strategiyasın
dan əl çəkmək lazımdır. Yəni bü
tün sənaye sahələrinin və texno
parkların harmonik inkişafına im
kan yaradan balanslaşdırılmış milli
inkişaf strategiyası üzrə fəaliyyət
göstərmək gərəkdir. İkincisi, orta
və uzun müddətli sənaye parkları
sənaye şəhərciklərinə çevrilməli
dir. Başqa sözlə, öz-özünü təmin
edən şəhər statusu almaq üçün ya
şayış, mədəni və təhsil funksiyaları
da daxil olmaqla müxtəlif funksi
yalar istehsal funksiyaları ilə bir
ləşdirilməlidir. Azərbaycanda yük
sək texnologiyalı sənaye parkları,
birləşmiş sənaye parkları, resursla
rın yenidən istehsalı və ekoloji sə
naye parkları da daxil olmaqla
müxtəlif tipli sənaye zonaları ya
ratmaqla ölkə iqtisadiyyatı daha
sürətlə inkişaf edə bilər.
Regionlarda texnoparkların in

kişaf səviyyəsinə istehsalın miqya
sı əhəmiyyətli şəkildə təsir göstə
rir. Belə ki, istehsalın həcmi artdıq
ca, məhsul vahidinə düşən xərclər
də azalır. Bu, sənaye zonalarında
kiçik və orta sahibkarlıq subyektlə
rinin yaradılması ilə ayrı-ayrı xid
mətlərə və məhsullara olan ümumi
tələbin artmasına və nəticədə gös
tərilən xidmətlərin maya dəyərinin
aşağı düşməsinə səbəb olur.
Ölkəmizdə daxili bazarın kiçik
olduğunu nəzərə alsaq, sənaye zo
nalarının ixracatına dəstək proq
ramları da çox vacibdir. Etiraf et
mək lazımdır ki, ölkəmizdə və re
gionlarda əksər müəssisələr orta
və kiçik müəssisələrdir və az sayda
məhsullar qlobal rəqabət qabiliy
yətinə malikdir. Bundan başqa
müəssisələrin xarici bazarlar haq
qında məlumatları və təcrübələri
də çox azdır. Bu amillər Azərbay
can müəssisələrinin xarici bazarla
ra çıxış əldə etməsi üçün maneələr

yaradır. Bu problemin həlli də döv
lətin dəstəyi ilə gerçəkləşir. Belə ki,
dövlət müvafiq təşkilatlarla əmək
daşlıq etməklə müxtəlif dəstək
proqramları həyata keçirir. Proq
ramlara ixracın maliyyələşdirilmə
si dəstəyi, xarici marketinq dəstəyi,
ixrac məsləhətləri və xarici bazar
lar haqqında informasiya xidmət
ləri daxildir.
Ümumilikdə təhlillər göstərir ki,
texnoparkların yaradılması Azər
baycan iqtisadiyyatının daha sürət
lə inkişaf etməsinə təkan verəcək və
xarici ticarət əlaqələri xeyli genişlə
nəcək. Texnoparkların yaradılması
həm də ölkədə kiçik və yüksək elm
tutumlu sənaye sahələri ilə məşğul
olan sahibkarlar sinfini formalaşdı
racaq. Texnoparklar həmin sahib
karlara imkan verəcək ki, istehsal
etdikləri məhsullar qiymət baxı
mından rəqabətə davamlı olsun,
həm də xarici alternativləri ilə key
fiyyət yarışında geri qalmasın.
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Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadiyyatı ölkəmizə
investisiya yatırımına zəmanət verir
Son dövrlərdən etibarən beynəlxalq münasibətlər sistemində sürətlə genişlənən qlobal
laşma dalğası hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatına və onun mühüm tərkib hissəsi olan
milli bazarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməkdədir. Qloballaşma şəraitində ölkənin
milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi müxtəlif amillərdən bilavasitə asılıdır. Bu
amillərə iqtisadiyyatın sahə strukturunu, istehsal edilən məhsulun rəqabətə davamlılığı
nı, idxalın və ixracın strukturunu, eləcə də yerli istehsalın stimullaşdırılmasını və daxili
bazarın qorunmasının mövcud durumunu aid etmək olar. Müasir şəraitdə iqtisadi təhlü
kəsizliyin təmin edilməsi milli iqtisadiyyatın sahə və ərazi kəsimlərindəki balansın for
malaşdırılmasından bilavasitə asılıdır.

İqbal Məmmədov
Milli Məclisin deputatı
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İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi
göstərir ki, milli iqtisadiyyatda neft
sənayesinin sürətli inkişafı fonun
da ölkəyə daxil olan investisiyalar
dan, eləcə də təbii resurslar vasitə
silə formalaşan dövlət büdcəsi gə
lirlərindən səmərəli istifadə edil
məsi xüsusilə mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bütün bunlar dövlət st
ruktur siyasətinin həyata keçiril
məsi ilə sıx əlaqədar olub, eyni za
manda, iqtisadiyyatın digər sahə
lərinə məqsədli investisiyaların
yatırılmasından da bilavasitə asılı
dır. Məhz bu amillər nəzərə alına
raq respublikamızda qeyri-neft
sektorunun inkişaf etdirilməsi isti
qamətində görülən işlər və atılan
addımlar iqtisadi inkişafın dina
mik, tarazlı və dayanıqlı xarakter
daşımasına xidmət edir. Qeyri-neft
sektorunun inkişaf etdirilməsi, ey
ni zamanda, bazar konyunkturun
da baş verən dəyişikliklərdən milli
iqtisadiyyatın sığortalanması məq

sədilə alternativ variantların real
lıqda tətbiqini özündə əks etdirir.
Ölkəmizdə aparılan bu uğurlu si
yasətin nəticəsidir ki, beynəlxalq
aləmdə iqtisadi və siyasi mövqeyi
miz hər gün daha da möhkəmlə
nir, beynəlxalq qurumların hesa
batlarında respublikamız islahatçı
dövlət kimi yer tutur, dünyanın
nüfuzlu təşkilatları Azərbaycanın
mövqeyini dəstəkləyən qərar və
qətnamələr qəbul edir.
Bu gün hər kəsə məlumdur ki,
son illər dünyada baş verən siyasi
çaxnaşmalar, ağır münaqişələr,
enerji bazarındakı qeyri-sabitlik,
əsas ticarət tərəfdaşlarının milli
valyutalarının devalvasiyası hər
bir ölkənin iqtisadi rifahına təsir
etməkdədir. Beynəlxalq münasi
bətlər sistemini əhatə edən qlobal
laşma proseslərinin təhlili zamanı
belə qənaətə gəlmək mümkündür
ki, bu tendensiyalar əsas etibarilə
qlobal iqtisadi böhranlarla müşahi

 ə olunur. Qlobal iqtisadi böhran
d
lar inkişaf etmiş ölkələrin maliyyə
sektorundan qaynaqlanır və tədri
cən bütün ölkələrə nüfuz edir. Bü
tün dünyada müşahidə olunan bu
mənfi təzahürlərdən ölkəmizin
kəskin şəkildə təsirlənməməsi, qar
şıdurma və təlatümlərdən uzaq
durması, ölkə iqtisadiyyatının in
kişaf tempinin artan istiqamətdə
davam etməsi birinci növbədə res
publikamızın müdrik şəkildə,
uzaqgörənliklə və düzgün strateji
yol izləməklə idarə olunmasına
bağlıdır. Əsası Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş və da
hiyanə şəkildə hazırlanmış siyasi
kursun bu gün möhtərəm Prezi
dentimiz cənab İlham Əliyev tərə
findən uğurla həyata keçirilməsi
ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafın
dakı dayanıqlılığın başlıca səbəbi
dir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azər
baycanın beynəlxalq münasibətlər

sisteminə sürətli inteqrasiyası, elə
cə də iqtisadiyyatın, ixracın diver
sifikasiyasının və dinamik inkişa
fının təmin edilməsi məhz respub
likamızda sahibkarlığın inkişafın
dan bilavasitə asılı olacaqdır. İstə
nilən ölkədə hər hansı bir sahəyə
yatırım edən sahibkar və ya iş ada
mı sərmayəsinin qarantı məqsədilə
o ölkə haqqında genişmiqyaslı
araşdırma və tədqiqatlar aparır.
Müstəqilliyini yenicə qazanmış,
ağır müharibədən çıxsa da mühari
bə şəraitində yaşayan Azərbaycan
da dünyanın qabaqcıl şirkətlərinin
hələ 1994-cü ildə ən böyük iqtisadi
yatırımlardan sayılan neft sahəsinə
böyük həcmdə investisiya qoyma
ğa razılaşması və beləliklə, “Əsrin
müqaviləsi”nin bağlanması öz
növbəsində ölkəmizin siyasi idarə
sisteminə və rəhbərliyinə olan
inam və etibarın göstəricisi idi. Bu
müqavilə öz növbəsində bütün iş
adamları üçün bir çağırış və zəma

 ət mənasını daşıyırdı. Bu müqa
n
vilənin bağlanması ilə Azərbaycan
investisiya və yatırımlara açıq, de
mokratiya və inkişafı hədəfləyən
müasir və qabaqcıl ölkə olmasını
bütün dünyaya bəyan etdi. Ötən
illərin statistik göstəricilərinə, yeni
iş yerlərinin yaradılması, şirkətlə
rin açılma və bağlanma nisbətinə
nəzər saldıqda Azərbaycanda iqti
sadi dayanıqlılıq faizinin nə dərə
cədə yüksək olduğu müşahidə
edilməkdədir.
Hər bir ölkənin əsas inkişaf di
namikasını şərtləndirən, istiqamət
verən sənayeləşmə və kənd təsər
rüfatıdır.
Sənayeləşmə siyasəti istiqamə
tində həyata keçirilən tədbirlər və
dövlət dəstəyi nəticəsində son illər
ölkəmiz yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoymuş, mövcud sahələr
genişlənməklə yanaşı, yeni sənaye
parkları yaradılmağa başlamış,
müdafiə sənayesi, informasiya tex
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nologiyaları, alternativ enerji, gəmi
istehsalı və digər yeni sənaye sahə
ləri yaradılmış, yüzlərlə müasir is
tehsal və emal müəssisələri fəaliy
yətə başlamışdır.
Eyni zamanda, iqtisadiyyatın
çoxşaxəli inkişafının təmin olun
ması məqsədilə regionlarda inf
rastruktur sahələrinin yaradılması,
kənd təsərrüfatı və aqrar sahənin
inkişaf etdirilməsi istiqamətində
ölkəmizdə mütəmadi olaraq mü
hüm islahatlar çərçivəsində müva
fiq dövlət proqramları qəbul edilə
rək uğurla həyata keçirilməkdədir.
Regionların mərkəzi şəhərlərlə pa
ralel olaraq inkişafı, iqtisadi aktiv
lik və xüsusi əhəmiyyətə malik iri
layihələrin icrası istiqamətində bu
proqramların qəbul edilməsi və

116     Milli Məclis

uğurla həyata keçirilməsi son dərə
cə vacib amildir.
Ümumiyyətlə, bu gün ölkəmiz
də mövcud olan siyasi stabillik,
xalqın iqtidar ilə bir olması daxili
və beynəlxalq sferada aparılan si
yasətimiz ilə qazanılan uğurlarımı
zın mütəmadi və davamlı olması
na, həmçinin daxili sabitliyin qoru
nub saxlanılmasına, xalqımızın fi
ravan həyat şəraitinin formalaşma
sına zəmin yaradır. Birbaşa cənab
Prezidentimiz tərəfindən son illər
də aparılan islahatlar iqtisadiyyatı
mızın əsas faktorlarından olan sa
hibkar və iş adamlarına, investor
lara yeni ruh verdi. Ölkə başçısı
tərəfindən təsdiq edilmiş strateji
yol xəritələrində cari, orta və uzun
müddətli dövr üçün iqtisadiyyatın

əsas sektorları üzrə inkişaf hədəf
ləri və istiqamətləri müəyyən edil
di. Xüsusilə sahibkarlar üçün aşıl
maz səddə çevrilmiş lisenziyaların
və yoxlamaların tənzimlənməsi, li

senziya və icazələrin verilməsi xid
mətinin “Asan xidmət”-ə həvalə
olunması prosesi ölkədə biznes
mühitində yaranmış durğunluğun
aradan qaldırılması yönündə mü
hüm addım oldu.
İqtisadiyyatımızın dayanıqlı,
stabil inkişafı istiqamətində birba
şa fiqur olan investorların hüquq
larının müdafiəsi, onların praktiki
fəaliyyət zamanı qanunvericiliyin
tələblərindən rahatlıqla istifadəsi
məqsədilə Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisi hüquqi bazanın
mükəmməl şəkildə təkmilləşdiril
məsi və zamanla ayaqlaşa bilməsi
istiqamətində aidiyyəti nazirlik və
komitələrlə işbirliyi çərçivəsində
mühüm işlər həyata keçirməkdə,
inkişafa təkan ola biləcək yeni qa
nunlar qəbul etməkdədir. Demək
olar ki, Milli Məclisin bütün plenar
iclaslarında iqtisadi məsələlər mü
zakirə edilir, yeni təklif və fikirlər
səsləndirilir.
Eyni zamanda, qəbul etdiyimiz
qanunların yerlərdə tətbiqi, bu sa

hədə hansı çətinliklərin mövcudlu
 u, fermerlərin təklif və iradlarını
ğ
öyrənmək məqsədilə mütəmadi
olaraq regionlara səfərlər edilir,
yerli sahibkarlar və əkinçilərlə ün
siyyət qurulur, təşviqedici və
maarifləndirici söhbətlər aparılır.
Bu gün yerli istehsal müəssisələri
nin sayının durmadan artması, ix
rac potensialımızın yüksələrək öl
kəmizin idxaldan və xarici valyu
tadan asılılığının azalması prosesi
aparılan bu islahatların bariz nəti
cəsidir.
Bu gün Azərbaycanda aparılan
iqtisadi islahatların çoxşaxəli, sta
bil və davamlı olması, eyni zaman
da, öhdəliklərin uğurlu icrası hə
dəflərə çatmağa xüsusi stimul ve
rir. Xüsusilə möhtərəm Prezidenti
mizin şəxsi nəzarəti və apardığı
islahatlar respublikamızda sahə
sindən və miqyasından asılı olma
yaraq investisiya qoymaq istəyən
hər kəsə yüksək səviyyəli zəma
nətdir.
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Nigar Arpadarai:

“Formula-1 yarışının
keçirilməsinin ölkəmizə
bir sıra faydaları olacaq”
Azərbaycan bu gün dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Prezident
İlham Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi daimi diqqət və qayğı nəticəsində
dövlətimizdə artıq silsilə xarakteri daşıyan irimiqyaslı idman tədbirləri
yüksək səviyyədə təşkil olunur. Belə ki, bu cür tədbirlərə ard-arda ev sa
hibliyi edən, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovuşduğu mərkəz
olan Azərbaycanda - paytaxt Bakıda ötən ay IV İslam Həmrəyliyi Oyun
ları keçirildi. Bu ay isə Formula-1 Azərbaycan Qran Pri yarışları yenidən
sürət azarkeşlərini sevindirəcək. “Milli Məclis” jurnalı da milyonlarla
izləyicinin marağına səbəb olan və paytaxtımızda artıq ikinci dəfə təş
kil edilən Formula-1 yarışları ilə bağlı məlumat almaq üçün “Bakı Şə
hər Halqası” (BŞH) Əməliyyat Şirkətinin Marketinq və kommunikasiya
şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadaraiyə bir neçə sualla müraciət etdi.
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- Ötən il ölkəmizdə ilk dəfə For
mula-1 Qran Pri yarışı uğurla
keçirildi. 2016-cı illə müqayisədə
builki Formula-1 Azərbaycan
Qran Pri yarışında sürət həvəs
karlarını hansı yeniliklər gözlə
yir?
- Ötən il olduğu kimi bu il də biz
Bakıda Formula-1 həvəskarlarına sa
dəcə yarış təqdim etmirik. Dənizkəna
rı bulvar ərazisində salınmış Formu
la-1 şəhərciyində və əyləncə mərkə
zində yarış həftəsonu ərzində müxtə
lif növ əyləncəli proqramlar baş tuta
caq və həmçinin burada çox sayda
attraksion da yer alacaq. Bir sözlə, biz
yarış həftəsonu ərzində Bakıda bay
ram əhval-ruhiyyəsi və festival ab-ha
vası yaratmağa çalışırıq.
Konsert proqramlarında yalnız ya
rışa bilet alanlar iştirak edə biləcəklər.
Dördgünlük bileti olan hər kəs cümə
axşamı günü - iyunun 22-də Pit yo
lunda gəzintiyə çıxmaqla yanaşı, For

mula-1 şəhərciyində keçiriləcək pilot
ların avtoqraf sessiyalarına qatılmaq
və Bakının möhtəşəm mənzərəyə sa
hib Dənizkənarı bulvar ərazisində sa
lınan əyləncə mərkəzindəki bütün
proqramlarda iştirak etmək imkanına
sahib olacaq.
Yarış həftəsonunun hər günü ax
şam saatlarında Dənizkənarı bulvar
ərazisində yerləşən böyük səhnədə
dünya ulduzlarının iştirakı ilə konsert
proqramları baş tutacaq. Artıq canlı
konsertlə çıxış edəcək ulduzların ad
ları da bəllidir. İyunun 23-də dünyaca
məşhur türkiyəli müğənni Tarkan,
iyunun 24-də “De Blək Ayd Pis” qru
pu və Nikol Şerzinger, iyunun 25-də
isə amerikalı super-star Meraya Keri
səhnəyə çıxacaqlar.
- Yarışlara çox az bir zaman qalıb.
Hazırlıqlar necə gedir?
- “Bakı Şəhər Halqası” Əməliyyat
Şirkəti Formula-1 yarışının Azərbay
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candakı promouteridir. Hazırda
əməliyyat şirkətində 300-ə yaxın
işçi çalışır və yarış zamanı bu rəqə
min 900-ə çatacağı gözlənilir. İndi
ki mərhələdə yeni müvəqqəti işçi
lərin işə qəbulu prosesi davam
edir. Bununla yanaşı, yarışın təşki
latçılığında yaxından iştirak edən
könüllülərdən ibarət işçi qüvvəsi
də artıq yarışa hazır vəziyyətdədir.
Bu il yarışda ümumilikdə 3000 kö
nüllü xidmət göstərəcək.
- Biletlərin satışı barədə nə de
yə bilərsiniz? Onların əldə
edilməsində hansı ölkələr üs
tünlük təşkil edir?
- Formula-1 yarışına keçən ildə
kindən daha çox maraq müşahidə
olunur. Belə ki, ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə bu il daha
çox bilet satılıb. İndiyədək Azər
baycan daxil olmaqla ümumilikdə
57 ölkədən yarışa bilet alınıb. Satı
lan biletlərin 15%-i ölkəmizin payı
na düşür. Bilet alan xarici ölkələr
içərisində Rusiya 50%-lik göstərici
ilə xüsusilə fərqlənir. Ümumiyyət
lə, ilk onluğa daxil olan ölkələr
bunlardır: Rusiya (50%), Azərbay
can (15%), Böyük Britaniya (7%),
Ukrayna (4%), Gürcüstan (3%),
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Qazaxıstan (2%), Türkiyə (1,5%),
Monako (1,5%), Almaniya (1,5%)
və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
(1,5%).
Yarış həftəsonu ərzində konsert
proqramları ilə çıxış edəcək dünya
ulduzlarının adları ictimaiyyətə
elan olunduqdan sonra bilet satı
şında böyük artım müşahidə olu
nur və bu maraq artmaqda davam
edir. Son vaxtlar bilet alınan ölkə
lər sırasına Özbəkistan, Oman, Kü
veyt və Yunanıstan da qoşulub.
Ərəb ölkələri də Azərbaycanda ke
çirilən Formula-1 yarışına böyük
maraq göstərirlər və son günlər bu
ölkələrdən bilet alanların sayında
ciddi artım qeydə alınır.
- İdman ölkəsi kimi tanınan
Azərbaycana ölkəmizdə artıq
ikinci dəfə keçirilən Formu
la-1 yarışı, sizcə, nə kimi divi
dentlər gətirəcək?
- Azərbaycanda Formula-1 yarı
şının keçirilməsinin ölkəmizə bir
sıra faydaları olacaq. İlk növbədə
bunu biz iqtisadiyyat sahəsində
müşahidə edə biləcəyik. Artıq ötən
il Bakıda ilk dəfə baş tutmuş For
mula-1 yarışı öz bəhrəsini verməyə
başlayıb. Belə ki, bu yarışdan sonra

Azərbaycana gələn turistlərin sa
yında ciddi artım müşahidə olu
nur. Turistlərin gəlişi ölkə iqtisa
diyyatının müxtəlif sahələrində, o
cümlədən hava yolları, mehman
xana, iaşə və digər sahələrdə can
lanma yaradıb. Həmçinin turistlə
rin gəlişi ilə ölkəyə iri həcmdə
dollar vəsaiti daxil olaraq maliyyə
vəziyyətinin stabilləşməsinə öz
töhfəsini verib. Bundan əlavə yarış
üçün gələn turistlər sadəcə Bakı şə
hərində olmurlar, onlar ölkəmizdə
yarışdan sonra da qalaraq region

lara səfər edirlər, ölkənin turizm
imkanları və mədəniyyəti ilə ya
xından tanış olurlar.
Digər tərəfdən, yay olimpiya
oyunları və futbol üzrə dünya çem
pionatından sonra ən çox izləyici
yə sahib olan yarış məhz Formula1-dir. Bir yarış mövsümü ərzində
ümumilikdə 500 milyona yaxın te
leviziya tamaşaçısı onu canlı izlə
yir. Bu da yarışın keçirildiyi mə
kanların və həmin ölkələrin mədə
niyyətinin bütün dünyada təbliğa
tına çox böyük imkan yaradır.
Bundan başqa Formula-1 azar
keşləri sırasında böyük investorla
ra da rast gəlmək mümkündür.
Azərbaycan Qran Prisi ölkəyə xari
ci investorların cəlb edilməsi baxı
mından əvəzsiz rola malikdir.
Bir sözlə, biz qısa müddət ərzin
də Formula-1 yarışının ölkə iqtisa
diyyatına gətirdiyi müsbət nəticə
lərin şahidi olacağıq. Həmçinin
Azərbaycan Qran Prisi iqtisadi di
videntlər qazandırmaqla yanaşı,
ölkənin beynəlxalq arenada möv
cud olan müsbət imicinin daha da
yaxşılaşdırılmasına öz töhfəsini ve
rəcək.

