Analitik informasiya jurnalı

sentyabr-oktyabr 2019

Prezident İlham Əliyev:

Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatında sədrliyi zamanı
öz prioritetlərini və
fəaliyyətini tarixi Bandunq
prinsipləri üzərində quracaq

М и л ли М я ъ л и с

Bu sayımızda

Àíàëèòèê èíôîðìàñèéà æóðíàëû

Qoşulmama Hərəkatı .................................................................................................2

Тясисчи:
Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълиси

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk plenar iclası keçirildi .............................6

Редаксийа Шурасы:
Огтай Ясядов, Зийафят Ясэяров,
Бащар Мурадова, Валещ Ялясэяров,
Сяфа Мирзяйев, Яли Щцсейnli,
Зийад Сямядзадя, Елдар Ибращимов,
Щади Ряъябли, Ариф Рящимзадя,
Иса Щябиббяйли, Рафаел Щцсейнов,
Ящлиман Ямирасланов, Сямяд
Сейидов, Сийавуш Новрузов,
Агийя Нахчыванлы, Цлви Гулийев,
Фяттащ Щейдяров, Аьаъан Абыйев

Rəsmi xronika ..............................................................................................................12

Баш редактор:
Цлвиййя Абдуллайева

Xanlar Fətiyev: “Almaniyanın Qafqaz ölkələri arasında
ən sıx əlaqə qurduğu dövlət Azərbaycandır” ..................................................28

Баш редакторун мцавини:
Мцбариз Ясэяров

Milli Məclis Əli Əsədovun Baş Nazir təyin edilməsinə razılıq verdi........10

Təkmil islahatlar davamlı inkişafı, yeni hədəﬂəri şərtləndirir ...................18
Oqtay Əsədov: “Çağırışlarımızda həmişə bir ﬁkrə əsaslanmışıq:
dövlətlərin təhlükəsizliyinə qəsd demokratiyaya və
qanunun aliliyinə qəsddir” .....................................................................................22
Fotosessiya (Strasburq payızı 2019)....................................................................26

Avrasiya Ölkələri Parlament Sədrlərinin IV Konfransı keçirildi ................32

Мясул редактор:
Аидя Ящмядова

Türk Dövlətləri Birliyinə doğru daha bir addım..............................................36

Дизайн:
Вяфадаr Ялийев

Azərbaycan Prezidentindən Ermənistana
tarix və diplomatiya dərsi .......................................................................................40

“Кцтляви информасийа васитяляри
щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунуна
мцвафиг олараг тясис едилиб.
Редаксийанын цнваны:
Азярбайъан 1152, Бакы,
Парламент проспекти 1.
Тел: (+99 412) 510 99 07
(+99 412) 510 67 01
(+99 412) 510 90 01
Милли Мяълисин
рясми web сящифяси:
www.meclis.gov.az
“Милли Мяълис” журналынын
web сящифяси:
www.jurnal.meclis.gov.az

Allaha və vətənə həsr olunan ömür....................................................................44
Yubileylər .......................................................................................................................50
Qüdrətli müstəqilliyin, güclü dövlətin və möhtəşəm inkişafın təməli ...56
Azərbaycanda sosial sferada həyata keçirilən davamlı siyasət ..............62
Mərkəzi banklarda dövlət auditinin beynəlxalq təcrübəsi..........................66
Azərbaycan növbəti bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində .......................................70
Əşrəf Heybətov: “Ən böyük əsərim “Azərbaycan dünən,
bu gün və sabah” adlanacaq” ...............................................................................74
Orxan Mir-Qasımov: “Hüruﬁlikdə olan siyasi xətt davam
edərək Səfəvilərin timsalında gerçəkləşdi” .......................................................78
Viktor Ben-Tzvi: “Azərbaycanın “Qızıl əsrini”
yaradıcı formada əks etdirmək ﬁkrindəyəm” ..................................................82

Æóðíàë 2007-úè èëèí ìàé
ayûíäàí íÿøð îëóíóð

STRATEGİYA

Qoşulmama Hərəkatı
BMT-dən sonra dünya dövlətlərinin ən böyük toplantısı hesab olunan Qoşulmama Hərəkatı heç bir bloka daxil olmadıqlarını və tərəfsizliklərini bəyan edən 120 üzv ölkə, 17 müşahidəçi ölkə və 10 müşahidəçi təşkilatı birləşdirən forumdur.

Cavid Osmanov
Milli Məclisin deputatı
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QoşulmamaHərəkatıüzvdövlətlərin
milli müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bü
tövlüyü və təhlükəsizliyinin qorunması
çərçivəsində imperializm, müstəmləkə
çilikvəpostmüstəmləkəçilik,irqçilikvə
hər hansı xarici müdaxilə, zorakı kənar
təsir və təzyiq, eləcə də böyük güclərin
münaqişə zəminində yaratdıqları
çoxüzvlü hərbi və siyasi bloklara qarşı
yaranmışdır. Hazırda hərəkat daxilində
birbiri ilə münaqişədə olan sol və sağ
görüşlüdövlətlər,digərgüclüdövlətlər

ləmüəyyənbirliklərvəbloklartərkibin
dəbirləşənvəikitərəflihərbiəməkdaşlıq
əlaqələriqurandövlətlərazdeyil.Lakin
Qoşulmama Hərəkatı prinsiplərinə əsa
sən, bu əməkdaşlıqdan üzv dövlətlərin
maraqlarınaxələlgətirəcək,eləcədəgüc
lüdövlətlərinmənfəətlərinəxidmətedə
cək şəkildə istifadə olunması hərəkatın
başlıcaideyalarınaziddir.
QoşulmamaHərəkatınaüzvölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının 2016cı
ildə keçirilmiş XVII Zirvə Görüşündə

növbəti sammitin Bakı şəhərində keçiril
məsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin
Azərbaycana həvalə edilməsi barədə
yekdil qərar qəbul olunmuşdur. Bu, öl
kəmizə göstərilən hörmətin, inamın, eti
madın təzahürüdür və dünya ölkələri
nin əksəriyyətini öz sıralarında birləşdi
rən Qoşulmama Hərəkatının Azərbayca
nın həyata keçirdiyi siyasətə verdiyi çox
böyük dəstəkdir.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələ
rin dövlət və hökumət başçılarının XVIII
Zirvə Görüşünün bu il Bakı şəhərində
keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin ya
radılması və Azərbaycan Respublikası
nın 2019-2022-ci illərdə hərəkata sədrliyi
ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 11 fevral ta
rixli sərəncamında haqlı olaraq göstəril
mişdir: “Qoşulmama Hərəkatına üzv
olduğu nisbətən qısa müddət ərzində
Azərbaycan Respublikası özünün uğur
lu xarici siyasəti sayəsində bu təsisat da
xilində böyük nüfuz və etimad qazan
mışdır”.
Sərəncamda qeyd edildiyi kimi, Azər

baycan Respublikasının 2011-ci ildən
üzv olduğu Qoşulmama Hərəkatı bey
nəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsin
də mühüm rolu olan çoxtərəfli platfor
madır. 120 dövlətin bir araya gəldiyi
Qoşulmama Hərəkatı Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Assambleyasından son
ra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu
ən böyük siyasi təsisatdır.
Təşkilatın Bakıda keçirilən zirvə gö
rüşü çərçivəsində oktyabrın 24-25-də ilk
dəfə olaraq Qoşulmama Hərəkatı Gənc
lər Sammiti təşkil olunub. Bu, bir məna
da yeni təşəbbüsdür və Azərbaycan hö
kumətinin dünyada, o cümlədən müsəl
man aləmində gənclər sahəsində apardı
ğı 15 illik məqsədyönlü siyasətin davamı
və inkişafı kimi qiymətləndirilə bilər.
Eyni zamanda, Azərbaycan 2018-ci ildən
etibarən Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərin vətəndaşlarına ölkəmizin ali
məktəblərində təhsil almaq məqsədi ilə
tam ödənişli təqaüdlər verir.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələ
rin dövlət və hökumət başçılarının XVIII
Bakı Zirvə Görüşü 25-26 oktyabr 2019-cu

il tarixində Azərbaycanın paytaxtında
“Bandunq prinsiplərini rəhbər tutmaqla
müasir dünyanın çağırışlarına birgə və
adekvat cavab verilməsini təmin etmək”
mövzusunda keçirildi. Zirvə görüşün
dən əvvəlki günlərdə isə Qoşulmama
Hərəkatının nazirlər və gənclər toplantı
larında hərəkatın növbəti hədəfləri ilə
bağlı önəmli müzakirələr aparıldı.
Görüşdən əvvəl və sonra Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev hərəkata üzv
olan bir sıra dövlətlərin rəhbərləri ilə  - 
İran İslam Respublikasının Prezidenti
Həsən Ruhani, Kuba Respublikasının
Prezidenti Migel Diaz-Kanel, Türkmə
nistan Respublikasının Prezidenti Qur
banqulu Berdiməhəmmədov, Venesuela
Bolivar Respublikasının Prezidenti Ni
kolas Maduro, Cibuti Respublikasının
Prezidenti İsmail Ömər Qelleh, Əfqanıs
tan İslam Respublikasının Prezidenti
Məhəmməd Əşrəf Qani, Əlcəzair Xalq
Demokratik Respublikasının Prezidenti
Abdelkader Bensalah, Bosniya və Herse
qovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Milo
rad Dodik, Pakistan İslam Respublikası

sentyabr-oktyabr 2019

3

nın Prezidenti Arif Alvi, Esvatininin Kra
lı Əlahəzrət III Msvati, Sudan Respubli
kasının Suveren Keçid Şurasının Sədri
Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan
ilə təkbətək görüşlər keçirdi, ölkəmizin
xarici siyasətinin ən önəmli istiqamətlə
rini və taleyüklü mövzularını onlarla
müzakirə etdi. Azərbaycan Respublika
sının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyeva isə oktyabrın 25-də Hey
dər Əliyev Mərkəzində zirvə görüşündə
iştirak edən dövlət və hökumət başçıları
n
 ın xanımları ilə görüşdü.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatın
da sədrliyi zamanı öz prioritetlərini və
fəaliyyətini tarixi Bandunq prinsipləri
üzərində quracaqdır. Bütün ölkələrin su
verenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət,
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq
və qarşılıqlı maraqların qorunması və
əməkdaşlığın təşviqi kimi prinsipləri eh
tiva edən Bandunq prinsipləri Azərbay
canın xarici siyasətinin təməl prinsipləri
ilə üst-üstə düşür.
Azərbaycan hərəkatda sədrliyi zama
nı digər təsisatlarla dialoqun qurulması
və inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlığın coğ
rafiyasının genişləndirilməsi üçün səylər
göstərəcəkdir. Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələrin əksəriyyəti inkişaf etmək
də olan ölkələr olduğundan hərəkat çər
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ç ivəsində iqtisadi sahədə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi çox mühümdür. Bu
mənada Azərbaycanın “77-lər qrupu”na
qoşulması sosial-iqtisadi sahədə beynəl
xalq miqyasda səylərimizi daha da artır
mağa imkan verir. Üzv dövlətlərin ma
raqlarının BMT çərçivəsində birgə səy
lərlə müdafiə olunması xüsusi əhəmiy
yət kəsb edir. Ən az inkişaf etmiş, dənizə
çıxışı olmayan, kiçik ada ölkələrinin üz
ləşdiyi təhdidlərə xüsusən diqqət yetiril
məlidir. 2005-ci ildən etibarən dövləti
miz 90-dan çox ölkəyə humanitar və
texniki yardımlar göstərmişdir. Azər
baycan Respublikasının Beynəlxalq İnki
şafa Yardım Agentliyi müxtəlif ölkələrdə
yoxsulluğun azaldılması, elm, mədəniy
yət, səhiyyə, informasiya texnologiyala
rının inkişafı, su resurslarından səmərəli
istifadə olunması, qrant proqramları və
digər sahələrdə layihələr həyata keçirir.
Qoşulmama Hərəkatının Bakı Sam
miti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbay
canın ədalətli mövqeyini daha da güc
ləndirdi. 120 dövlət və hökumət başçısı
nın dəstəklədiyi sənəddə Azərbaycan
ərazilərinin işğalı faktı bir daha təsdiq
ləndi. Bu tarixi hadisə öz növbəsində
Azərbaycanın xarici siyasətində əldə et
diyi növbəti bir uğurdur. Çünki 120 döv

lətin rəhbəri Azərbaycan həqiqətlərini
artıq bilir, Dağlıq Qarabağın və ümumi
likdə 20% torpaqlarımızın Ermənistan
tərəfindən işğal olunmasını təsdiqləyir
və öz növbəsində bütün dünya artıq hə
qiqətləri eşidir. Təbii ki, bu nailiyyət
asan başa gəlmir və cənab Prezidentimiz
İlham Əliyevin uzun müddət yürütdü
yü xarici siyasətin nəticəsidir. 120 dövlət
rəhbərinin təsdiq etdiyi sənəd Azərbay
canın haqlı olduğunu bir daha bütün
dünyaya nümayiş etdirdi.
Çoxsaylı üzvü olan quruma sədrli
yin bir sıra üstünlükləri var. Əlbəttə ki,
bunlardan yaxşı formada faydalanmaq
la bir sıra qazanclar əldə etmək müm
kündür. Bu imkanlardan birincisi, siya
si lobbiçilikdir. Qoşulmama Hərəkatı
nın daimi orqanı və mənzil qərargahı
yoxdur. Lakin təşkilat BMT qərargahın
da yerləşən Əlaqələndirici Büro vasitəsi
ilə sədr və üzv dövlətlərin nümayəndə
likləri tərəfindən idarə olunur. Bu o
deməkdir ki, Azərbaycan qarşıdakı üç
il ərzində BMT mənzil-qərargahında
Qoşulmama Hərəkatı sədri kimi diplo
matik təmsilçilik həyata keçirəcək, bu
zaman həm üzv dövlətlər, həm də
BMT-dəki digər ölkələrlə yaxından iş
apara biləcək. Xüsusən də BMT-də və
digər beynəlxalq qurumlarda qərarla

TƏDBİR
rınqəbulundaAzərbaycanındahacid
ditəsirimkanlarıvəlobbigücüyarana
caq.İkincisi,ölkəmizinnüfuzuvətəsir
imkanlarıartacaq,dahaçoxtanınacaq.
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik rotasi
ya qaydasında olsa da, Azərbaycanın
bu quruma sədrlik dövrü respublika
mızın üzv ölkələrlə əlaqələrinin daha
dadərinləşməsi,buölkələrinsiyasətinə
təsir imkanlarının artması deməkdir.
Azərbaycan20192022ciillərdəQoşul
mamaHərəkatınaüzvölkələrdəermə
ni yalanları və saxtakarlıq təbliğatına
qarşıeffektivcavabvermək,buyalanla
rın yayılmasına mane olmaq rıçaqları
əldə edəcək. Bu isə uzun illər dövləti
mizüçünciddibirdəstəkdir.Azərbay
canyenimüstəqillikqazanmışölkəki
mibeynəlxalqaləmdə,ocümlədənmü
səlmanaləmindəqəbulolunur,fikirləri
iləhesablaşırlar.Bumənada,Qoşulma
ma Hərəkatına sədrliyi rəsmi Bakının
beynəlxalqvəregionalproseslərdəəda
lətlivasitəçi,barışdırıcı,donorölkəol
maimkanlarınıdahadaartıracaq,onu
siyasətdəaktivdövlətmövqeyinəyük
səldəcəkdir.
BuvaxtadəkBakıdakeçirilənbeynəl
xalqməclislərinənböyüyüvənüfuzlusu
sayılanbuzirvəgörüşündədövlətbaşçı
sınınparlaqçıxışındaQoşulmamaHərə
katının fəaliyyətində ölkəmizin konst
ruktiv mövqeyi və bu bəşəri prosesə
verdiyilayiqlitöhfəənyüksəksəviyyə
dəbütündünyayabəyanedildi.Hərəka

t ın növbəti sammitinin bu dəfə Bakıda
keçirilməsi və Azərbaycanın bu ildən
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi
tarixiəhəmiyyətdaşıyır.Beləki,respub
likamızgüclüdövlətlərtərəfindənəhatə
olunanqeyrisabitgeostratejiplatforma
dayerləşir.O,ikiqütbarasındatərəfsiz
mövqeyini qoruyub saxlamaqla, bir tə
rəfdən, müstəqilliyini və suverenliyini
təminetmişolur,digərtərəfdən,dünya
siyasətimüstəvisindəneytralmövqelivə
sülhməramlı dövlət kimi söz demək
haqqıqazanır.Buvəziyyətdəölkəmizin
Qoşulmama Hərəkatının üzvü kimi rə
qibdövlətlərarasındakörpürolundaçı
xış etmə şansı daha çoxdur. Hərəkata
sədrlikedəcəyi3ilərzindətəkcədövləti
mizin deyil, regionun ümumi təhlükə
sizlik maraqlarını müdafiə etmək və
münaqişətərəflərinineytralbirmüstəvi
də sülh prinsipləri ətrafında toplamaq
iqtidarında olanAzərbaycanın gələcək
dəmünaqişətərəfləriarasındasülhplat
formasıkimidünyaictimaiyyətitərəfin
dəntanınması,buistiqamətdəfəaliyyəti
nin genişləndirilməsi və mövqeyinin
təsbitedilməsiüçün,sözsüz,dahaəlve
rişlişəraitəldəedəcək.2011ciildənhə
rəkata üzv olduqdan bugünədəkAzər
baycanbütünzirvəgörüşlərindəErmə
nistanın ölkəmizə təcavüzünün təsdiq
edilməsinə və Dağlıq Qarabağın xalqı
mızın əzəli torpağı kimi tanınmasına
nailolmuşdur.Bakıgörüşübuhəqiqət
ləribirdahayüksəksəviyyədədünyaya

bəyanetdi.Hərəkatarəhbərliyidövrün
dəisə,şübhəsiz,ölkəmizsiyasidəstxət
tində beynəlxalq sülh təşkilatları və fo
rumlarınınprinsiplərinədaxilivəxarici
siyasətində layiqincə riayət etdiyini da
vamlı olaraq nümayiş etdirəcək, Ermə
nistanAzərbaycan,DağlıqQarabağmü
naqişəsininAzərbaycanınərazibütövlü
yü prinsipləri çərçivəsində həlli üçün
daha çox tərəfdaşın səsini toplamağa
müvəffəqolacaqdır.
HazırkıdövrdəQoşulmamaHərəka
tının üçüncü dövlətlərə “sığınacaq yeri
vəmənəvidəstəkçi”qismindəyox,əmə
li addımlar atacaq işlək bir mexanizm
kimi formalaşması və fəaliyyətini təkcə
sülhünmüdafiəçisikimiyox,həmdəsi
yasi, iqtisadi, ekoloji və digər müstəvi
lərdə qoruyucusu yönündə istiqamət
ləndirəbilməsionungələcəkdəBMTvə
NATOkimitəşkilatlaralayiqlirəqibola
biləcəyiehtimalınıgücləndirir.
BuhərəkatdatəmsilolunmağınAzər
baycanüçünəhəmiyyətihəmdəodurki,
burada müzakirə edilən məsələlər son
radan BMTyə çıxarılır. Bu hərəkatda
üzvlük həm dəAzərbaycanın öz ərazi
sindəbaşqadövlətlərinhərbibazalarını
yerləşdirməyi planlamadığına dair siq
naldır.
Azərbaycan Respublikası Qoşulma
maHərəkatınınruhunavəprinsiplərinə
sadiqdirvəsədrliyidövründəhərəkatın
təməlinitəşkiledənməqsədvəməram
larıninkişafınaminəçalışacaqdır.
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Milli Məclisin payız sessiyasının
ilk plenar iclası keçirildi
Sentyabrın 30-da Milli Məclisin 2019-cu il payız sessiyasının ilk plenar iclası
keçirildi. Parlamentin Sədri Oqtay Əsədov payız sessiyasını açıq elan etdik
dən sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndirildi.

Milli Məclisin 2019-cu ilin yaz və
növbədənkənar sessiyalarını uğurla
başa vurduğunu bildirən spiker dedi
ki, Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan
qanunvericilik səlahiyyətləri tam
həcmdə yerinə yetirilmişdir. Dövlət
başçısı cənab İlham Əliyevin uzaqgö
rən daxili və xarici siyasətini parla
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ment səviyyəsində dəstəkləmək üçün
bütün lazımi tədbirlər görülmüşdür.
Parlamentin 17 iclası keçirilmiş, 214
qanun və qərar qəbul edilmişdir.
Oqtay Əsədov qeyd etdi ki, Milli
Məclisin beynəlxalq əlaqələri də in
kişaf etmişdir. Nümayəndə heyətlə
rimiz beynəlxalq təşkilatların fəaliy

yətində yaxından iştirak etmişlər.
Parlamentin yaz, növbədənkənar
sessiyalarında və sonrakı dövrdə 35
ölkəyə 106 səfər həyata keçirilmiş, 42
xarici dövlətin və beynəlxalq təşkila
tın 96 nümayəndə heyəti, yəni 834
nəfər Milli Məclisdə olmuşdur. O
cümlədən millət vəkillərimiz Ukray

nada və Qazaxıstanda prezident seç
kilərini müşahidə etmişlər.
Spiker vurğuladı ki, Milli Məclisin
xətti ilə Bakıda 4 beynəlxalq təşkilatın
tədbirləri keçirilmiş, eləcə də 12 parla
ment və 2 beynəlxalq təşkilatın sədrlə
ri Milli Məclisdə qonaq olmuşlar.
Sədr diqqətə çatdırdı ki, bu gün biz
Milli Məclisin yeni sessiyasına başla
yırıq. Payız sessiyasının qanunverici
lik işləri planı hazırlanmışdır və mü
zakirə ediləcəkdir. Bu sessiyada bir
sıra zəruri aktların qəbul olunması nə
zərdə tutulur. Xüsusən Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsi haq
qında qanun layihəsini və büdcə zər
finə daxil olan digər sənədləri müza
kirə və qəbul  edəcəyik.
Spiker  payız sessiyasında deputat
lara uğurlar arzuladı.
Oqtay Əsədov bildirdi ki, bu gün
lərdə mətbuatda haqqında gedən ya
zılarla bağlı deputat Rafael Cəbrayı
lov Milli Məclisə müraciət edib. Parla
mentin Hüquq siyasəti və dövlət qu

ruculuğu komitəsinin sədri Əli Hü
seynli diqqətə çatdırdı ki, Milli Məcli
sin deputatı, Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü  Rafael
Cəbrayılov Konstitusiyaya uyğun ola
raq özü mandatdan imtina etməsi ba
rədə Milli Məclisə müraciət edib. O,
eyni zamanda, həm seçicilərindən,
həm deputat həmkarlarından, həm də
cəmiyyətdən üzr istəyərək istefa ver
mək qərarına gəlib. Protokol qayda
sında müraciət Mərkəzi Seçki Komis
siyasına göndəriləcək. Seçki Məcəllə
sinə uyğun olaraq, MSK deputatın
mandatdan məhrum edilməsi ilə bağ
lı qərar qəbul edəcək.
İclasda Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin 2019-cu il payız sessi
yasının qanunvericilik işləri planı mü
zakirə olundu. Milli Məclisin deputat
ları Fərəc Quliyev, Vahid Əhmədov,
Nəsib Məhəməliyev, Musa Qasımlı,
Musa Quliyev, Əli Məsimli, Qüdrət
Həsənquliyev, Elmira Axundova,
Azay Quliyev, Bəxtiyar Əliyev, Qəni

rə Paşayeva, Tahir Kərimli, Siyavuş
Novruzov, Jalə Əliyeva, Xanhüseyn
Kazımlı, Əflatun Amaşov, Məlahət
İbrahimqızı payız sessiyasının qanun
vericilik işləri planı barədə fikirlərini
bildirdilər, qeyd və təkliflərini verdi
lər. Müzakirələrdən sonra qanunveri
cilik işləri planı səsə qoyularaq təsdiq
edildi.  
Deputatlar “Azərbaycan Respubli
kasının Dövlət gerbi haqqında” Azər
baycan Respublikasının 1993-cü il 19
yanvar tarixli 460 nömrəli Konstitusi
ya Qanununun ləğvi barədə” Konsti
tusiya Qanununu (ikinci səsvermə)  
da səsə qoyaraq təsdiqlədilər. Bildiril
di ki, yeni qanun qəbul olunduğuna
görə əvvəlki qanun ləğv edilir.
İclasda “Texniki tənzimləmə haq
qında” qanun layihəsinin üçüncü
oxunuşu barədə İqtisadi siyasət, səna
ye və sahibkarlıq komitəsinin sədri
Ziyad Səmədzadə məlumat verdi.
Sonra layihə səsə qoyularaq üçüncü
oxunuşda qəbul edildi.   
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“Ələt azad iqtisadi zonası haqqın
da” Qanunda dəyişiklik edilməsi ba
rədə məsələni Milli Məclis Sədrinin
müavini, Təbii ehtiyatlar, energetika
və ekologiya komitəsinin sədri Valeh
Ələsgərov təqdim etdi. Bildirdi ki,
təklif olunan dəyişikliyə görə qanuna
yeni 32-ci maddə əlavə olunur. Dəyi
şiklik səsə qoyularaq təsdiqləndi.  
Millət vəkilləri “Azərbaycan Res
publikasının Konsul Nizamnaməsinin
təsdiq edilməsi haqqında”, “Notariat
haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqın
da” qanunlarda və Mülki Məcəllədə
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi
həsi haqqında (ikinci oxunuş)  və İnzi
bati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında qanun layihəsi ba
rədə (ikinci oxunuş) məsələləri də
təsdiq etdilər. Bildirildi ki, bu dəyişik
liklər bəzi anlayışların dəyişməsi ilə
bağlıdır.   
İclasda Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hü
seynli diqqətə çatdırdı ki, “Azərbay
can Respublikasının Dövlət bayrağı
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haqqında” və “Azərbaycan Respubli
kası Dövlət bayrağının istifadəsi qay
daları haqqında” qanunlarda dəyişik
lik edilməsi barədə (ikinci oxunuş)
məsələlər uyğunlaşdırma xarakterli
dir. Bu dəyişikliklər də qəbul edildi.   
“Uşaq hüquqları haqqında”, “Nar
koloji xidmət və nəzarət haqqında”,
“Gənclər siyasəti haqqında”, “Yetkin
lik yaşına çatmayanların baxımsızlığı
nın və hüquq pozuntularının profi
laktikası haqqında”, “İnsan alverinə
qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbay
can Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqın
da”, “Təhsil haqqında” qanunlarda
dəyişiklik edilməsi barədə (ikinci oxu
nuş) və “Məişət zorakılığının qarşısı
nın alınması haqqında”, “Sosial xid
mət haqqında”, “Dağınıq skleroz xəs
təliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qay
ğısı haqqında”, “Həbs yerlərində sax
lanılan şəxslərin hüquq və azadlıqları
nın təmin edilməsi haqqında”, “Peşə
təhsili haqqında” qanunlarda dəyişik
lik edilməsi barədə (ikinci oxunuş) və
Cəzaların İcrası Məcəlləsində, Miqra

siya Məcəlləsində və İnzibati Xətalar
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haq
qında qanun layihəsi barədə (ikinci
oxunuş)  Milli Məclisin Ailə, qadın və
uşaq məsələləri komitəsinin sədri Aqi
yə Naxçıvanlı məlumat verdi. O bil
dirdi ki, dəyişikliklər “Psixoloji yar
dım haqqında”   Qanuna   uyğunlaş
dırma xarakteri daşıyır. Bu dəyişiklik
lər də təsdiqləndi.  
“Lombardlar haqqında” qanun la
yihəsinin ikinci oxunuşu barədə Milli
Məclisin komitə sədri Ziyad Səməd
zadə bildirdi ki, layihədən bir sıra
maddələr çıxarılmış, yeni maddələr
əlavə edilmişdir. Layihədə lombard
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin
qaydaları, maliyyələşdirmə mənbələ
ri, girov qoyulan və ya saxlanmaya
qəbul edilən əşyaların qiymətləndiril
məsi, lombardın nizamnamə kapitalı
və digər məsələlər öz əksini tapmış
dır. Deputatlar bu qanun layihəsini də
ikinci oxunuşda qəbul etdilər.    
Sonra “Yerin təki haqqında”, “İs
tehsalat və məişət tullantıları haq

qında”, “Qaz təchizatı haqqında”,
“Tikinti və infrastruktur obyektləri
ilə əlaqədar investisiya layihələrinin
xüsusi maliyyələşmə əsasında həya
ta keçirilməsi haqqında” və “Ener
getika haqqında” qanunlarda dəyi
şiklik edilməsi barədə uyğunlaşdır
ma xarakterli məsələ də birinci oxu
nuşda təsdiq edildi.    Bildirildi ki,
“İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haq
qında”, “Uşaq hüquqları haqqında”,
“Təhsil haqqında”, “Reklam haqqın
da” və “Məktəbəqədər təhsil haq
qında” qanunlarda dəyişiklik edil
məsi barədə (birinci oxunuş), həmçi

bağlı dəyişikliklər səsə qoyularaq
birinci oxunuşda qəbul edildi.   
İclasda “Narkotik vasitələrin, psi
xotrop maddələrin və onların prekur
sorlarının dövriyyəsi haqqında” Qa
nuna da təklif olunan texniki xarak
terli dəyişiklik birinci oxunuşda təs
diqləndi.  
“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari
şəxsi sığortası haqqında” və “Əmək
pensiyaları haqqında” qanunlarda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci
oxunuş) Milli Məclis Sədrinin birinci
müavini, Müdafiə, təhlükəsizlik və
korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin
sədri Ziyafət Əsgərov məlumat ver

təsis edilməsi haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci
oxunuş) məsələlər də təsdiqləndi.  
Gündəliyin sonuncu məsələsi
“Dövlət rüsumu haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi
həsi (birinci oxunuş) oldu.   Bildirildi
ki, dəyişiklik nəqliyyat vasitələrinin
texniki baxışdan keçirilməsi üçün
ödənilən dövlət rüsumunun artırıl
masını nəzərdə tutur. Dövlət rüsu
mundan gələn vəsaitin 30%-i nəqliy
yat vasitələrinin texniki baxışdan keçi
rilməsinin keyfiyyətinin yüksəldilmə
si məqsədi ilə aidiyyəti orqanın mad
di-texniki bazasının yüksəldilməsinə

 in onunla eyni zərfdə daxil olmuş
n
“Kinematoqrafiya haqqında”, “Küt
ləvi informasiya vasitələri haqqın
da”, “Nəşriyyat işi haqqında”, “Te
leviziya və radio yayımı haqqında”,
“İctimai televiziya və radio yayımı
haqqında”, “Telekommunikasiya
haqqında” və “Teatr və teatr fəaliy
yəti haqqında” qanunlarda dəyişik
lik edilməsi barədə qanun layihəsi
(birinci oxunuş) və İnzibati Xətalar
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında qanun layihəsi (birinci
oxunuş) də “Uşaqların zərərli infor
masiyadan qorunması haqqında”
Qanuna uyğunlaşdırılır. Bununla

di. Bildirdi ki, bu dəyişiklik silahlı
birləşmələrə aid olmayan, lakin tər
kibindəki bəzi qurumlarda hərbi
xidmət nəzərdə tutulan dövlət or
qanlarının hərbi qulluqçularının
dövlət icbari şəxsi sığortasının və
pensiya təminatının qorunmasına
xidmət edir. Layihə səsə qoyularaq
birinci oxunuşda qəbul edildi.   
İclasda “Lisenziyalar və icazələr
haqqında” Qanunda dəyişiklik edil
məsi barədə (birinci oxunuş) və “Bakı
Dövlət Universitetinin 100 illiyi (19192019)” yubiley medalının təsis edil
məsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Res
publikasının orden və medallarının

sərf olunacaq. Dəyişikliyə əsasən, bu
nunla bağlı dövlət rüsumu 20 manat
dan 30 manata qaldırılır.
Müzakirələrdən sonra dəyişiklik
layihəsi səsverməyə çıxarılaraq birinci
oxunuşda qəbul edildi.
İclasda ayrı-ayrı məsələlərin mü
zakirəsi zamanı deputatlardan Aqil
Abbas, Hikmət Məmmədov, İsa Hə
bibbəyli, Araz Əlizadə, Azər Bada
mov çıxış edərək qeyd və təkliflərini
bildirdilər.
Bununla da Milli Məclisin payız
sessiyasının ilk iclası başa çatdı.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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Milli Məclis Əli Əsədovun Baş
Nazir təyin edilməsinə razılıq verdi
Oktyabrın 8-də Milli Məclisin
növbəti iclası keçirildi. Parlamen
tin Sədri Oqtay Əsədov Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin “Əli
Hidayət oğlu Əsədovun Azərbay
can Respublikasının Baş Naziri
vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq
verilməsi haqqında”   parlamentə  
ünvanlandığı təqdimatı oxudu.
Spiker qeyd etdi ki, Baş Nazir Nov
ruz Məmmədov vəzifəsindən azad
edilməsi ilə bağlı Prezident İlham
Əliyevə müraciət edib. Baş Nazir
postuna yeni namizəd Əli Əsədov
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hansı vəzifədə çalışmasından asılı
olmayaraq, bilik və bacarığını işə
sərf edən, iqtisadi məsələlərə dərin
dən bələd olan mütəxəssisdir.
Əminəm ki, Prezident İlham Əliye
vin bu seçimi dövlətimiz, xalqımız
üçün uğurlu olacaq.
Millət  vəkilləri  Siyavuş Novru
zov, Vahid Əhmədov,   Hikmət  
Məmmədov, Fəzail Ağamalı   Əli
Əsədovun müsbət insani   keyfiy
yətlərə, yüksək savada, dərin iqti
sadi biliklərə malik, dövlətə   və
dövlətçiliyə sadiq bir   mütəxəssis

olması barədə fikirlərini   söylədi
lər.
Müzakirələrdən sonra məsələ
səsə qoyuldu və Milli Məclis Əli
Əsədovun Azərbaycanın Baş Nazi
ri təyin edilməsinə razılıq verdi.
İclasda Əli Əsədov  çıxış  edərək  
ölkədəki iqtisadi   yüksəlişdən söz  
açdı, ona göstərilən etimada görə  
ölkə   rəhbərliyinə təşəkkür etdi:
“Hörmətli cənab Sədr, hörmətli
millət vəkilləri! Bu gün sizin qarşı
nızda çıxış edərək Prezident İlham
Əliyevə mənə yüksək etimad gös

tərərək Azərbaycan Respublikası
nın Baş Naziri vəzifəsinə təqdim
etdiyinə görə dərin minnətdarlığı
mı bildirirəm. Müasir Azərbaycan
müstəqillik illərində mürəkkəb və
şərəfli yol keçib. Dahi şəxsiyyət,
Azərbaycanın xilaskarı, Ulu öndər
Heydər Əliyev 1990-cı illərin əvvəl
lərində ölkəmizi böhran vəziyyə

niz”, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum, Cənub Qaz Dəh
lizi, Bakı-Tbilisi-Qars kimi meqala
yihələr gerçəkləşdirilib. Bununla
yanaşı, neft gəlirlərinin qeyri-neft
sektoruna yönəldilməsi bu sahənin
də inkişafında ciddi nailiyyətlər
qazandırır. Qeyri-neft sektorunda
ÜDM 2,8 dəfə, qeyri-neft sənaye

beynəlxalq standartlara uyğun
yenidən qurulub, sosial yardım və
müavinətlər artırılıb. Uğurlu sosial
siyasət nəticəsində əmək haqqı 2,4
dəfə, pensiya isə 3 dəfə yüksəlib.
Ölkə rəhbərliyi vətənin ərazi bütöv
lüyü uğrunda canından keçmiş
şəhid ailələrini, müharibə əlillərini,
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslə

tindən qurtarmış və real müstəqilli
yi əldə edərək inkişaf etdirmişdir”.
Ə.Əsədov qeyd etdi ki, bu gün
Prezident İlham Əliyevin səyi nəti
cəsində ölkə sürətli inkişaf yolunu
keçməkdədir: “Qazanılan möhtə
şəm nailiyyətlər Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevin əməyinin
nəticəsidir. Bu dövr ərzində ölkə
mizdə ÜDM 3,3 dəfə artıb, iqtisa
diyyata qoyulan investisiyaların
həcmi 270 milyard dollara çatıb,
yoxsulluğun səviyyəsi 5%-ə, işsiz
lik səviyyəsi 4,9%-ə enib, ölkənin
strateji valyuta ehtiyatları 26 dəfə
artaraq 49 milyard dollara çatıb.
Eyni zamanda, əhalinin sayı 2019cu ildə 10 milyon nəfərə çatıb.
Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə
“Azəri-Çıraq-Günəşli”, “Şahdə

sində isə 2,4 dəfə artıb. Azərbaycan
kosmik ailənin üzvü olub.
Bu gün ölkənin əsas problemi
doğma Qarabağımızın işğaldan
azad edilməsidir. Ermənistan rəh
bərliyinin məsuliyyətsiz və popu
list çıxışlarına Prezident İlham Əli
yev tərəfindən layiqli cavab verilib:
“Qarabağ tarixi və əzəli Azərbay
can torpağıdır. Beləliklə, Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi”.
Qarabağın işğaldan azad edilməsi
və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpası üçün hərbi qüdrətimizin
daim artırılması Prezidentin gün
dəlik fəaliyyətinin əsas prioritetlə
rindədir.
Son illərdə ölkədə sosial prob
lemlərin həllində böyük uğurlar
əldə edilib, sosial müdafiə sistemi

ri, o cümlədən məcburi köçkünləri,
ahılları, uşaqları daim diqqət mər
kəzində saxlayır. Bu insanlara
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva məhəbbət və mərhəmət ilə
dolu qayğı göstərir. Azərbaycanın
dayanıqlı və çoxşaxəli inkişafı döv
lətin bütün qollarının ahəngdar və
bərabər fəaliyyətindən asılıdır”.
Əli Əsədov çıxışında ona göstə
rilən  bu böyük etimadı  doğrulda
cağı ilə bağlı əlindən gələni  əsirgə
məyəcəyini dedi:  “Bu gün bu yük
sək tribunada, Azərbaycan xalqı
nın hüzurunda, hörmətli deputat
lar, sizin qarşınızda çıxış edərək
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
qarşıya qoyulan bütün vəzifələri
layiqincə yerinə yetirəcəyimə söz
verirəm”.
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Noyabrın 4də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovTürkmənistan
Məclisinin Sədri xanım Gülşat
Məmmədovanınbaşçılıqetdiyinü
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
Görüşdə spiker ümidvar oldu
ğunubildirdiki,burəsmisəfəröl
kələrimizarasındamünasibətlərin,
o cümlədən parlamentlərarası əla
qələrin daha da dərinləşməsinə
mühüm töhfəsini verəcək. Qeyd
edildiki,oxşarmədəniyyəti,adət
ənənələri bölüşən xalqlarımızın
dostluğunun qədim tarixi kökləri
vardır.Dövlətbaşçılarınınqarşılıq
lı səfərləri zamanı aparılan danı
şıqlar əlaqələrimizin inkişafında
mühüm rol oynamışdır. Bu günə
dəkölkələrimizarasında90sənəd
imzalanmışdır. Yüksək səviyyəli
siyasimünasibətləriqtisadisahəyə
dəözmüsbəttəsirinigöstərir.2018
ciildəAzərbaycanlaTürkmənistan
arasındaticarətdövriyyəsi133mil
yonABŞ dolları həcmində olmuş
dur. Cari ilin 9 ayı ərzində isə bu
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rəqəm163milyonaçatmışdır.
Spiker qeyd etdi ki, parlament
lərsəviyyəsindəəlaqələrimizində
rinləşməsi, hər iki ölkənin qanun
vericilik orqanlarında dostluq
qruplarının fəaliyyət göstərməsi
təqdirəlayiqdir.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı
ğını bildirən xanım Gülşat Məm
mədova ölkəmizə səfərinin və bu
rada keçirilən görüşlərin ümumi
məqsədlərə xidmət göstərəcəyinə
inamını ifadə etdi. Qonaq bildirdi
ki,TürkmənistanAzərbaycanlasi
yasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə
əlaqələri genişləndirmək niyyətin
dədir.
Qəbulda tərəfləri maraqlandı
ranməsələlərətrafındafikirmüba
diləsiaparıldı.

Oktyabrın 30da Milli Məclis
Sədrininbirincimüavini,Müdafiə,
təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmü

barizə komitəsinin sədri Ziyafət
ƏsgərovvəHüquqsiyasətivədöv
lət quruculuğu komitəsinin sədri
Əli Hüseynli ölkəmizdə səfərdə
olan Litva Respublikası Xüsusi İs
tintaq Xidmətinin nümayəndə he
yətininüzvləriiləgörüşdülər.
ZiyafətƏsgərovAzərbaycanpar
lamentinin qanun yaradıcılığı pro
sesindən,ölkədəkorrupsiyailəmü
barizə sahəsində qəbul olunmuş
qanun və qərarlardan, ratifikasiya
edilmiş beynəlxalq konvensiyalar
danətraflısözaçdı.Bildirildiki,bu
gün ölkəmizdə gedən uğurlu inki
şafprosesindəmillistrategiyamızın
tərkib hissəsi olan korrupsiya ilə
mübarizəəsasyertutur.“Korrupsi
yaya qarşı mübarizə üzrə” Dövlət
Proqramıqəbulolunmuş,“Şəffaflı
ğınartırılmasıvəkorrupsiyayaqar
şı mübarizə üzrə” Milli Strategiya
vəonunhəyatakeçirilməsiiləbağlı
fəaliyyət planı təsdiq edilmişdir.
Hazırda ölkəmizdə korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə ixtisaslaşmış

qurumlarKorrupsiyayaqarşımü
barizəüzrəKomissiyavəBaşPro
kuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə İdarəsi fəaliyyət göstə
rir.
MilliMəclisinHüquqsiyasətivə
dövlət quruculuğu komitəsinin
sədriƏliHüseynlirəhbərliketdiyi
komitənin işindən, qəbul edilən
çoxsaylı hüquqi sənədlərdən söh
bətaçdı.
Litva Respublikası Xüsusi İstin
taq Xidmətinin direktoru Zidrinas
BartkusAzərbaycandakorrupsiya
yaqarşımübarizəsahəsindəuğur
luişqurulduğunuvəyaxşıtəcrübə
əldəedildiyinidedi.Qonaqvurğu
ladıki,ölkəsinəqayıtdıqdansonra
Azərbaycanınbəzitəcrübələrindən
istifadə edəcəklər. O, xüsusilə
“ASAN xidmət” modelini qeyd
edərək bunun korrupsiyaya qarşı
mübarizədəçoxsəmərəlivasitəol
duğunu bildirdi. Zidrinas Bartkus
ölkəmizinqısamüddətdəmüxtəlif
sahələrdəqazandığıuğurlardanda
danışaraq məhkəmə sisteminin
müasirləşdirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən tədbirləri yüksək
qiymətləndirdi.

Oktyabrın 21də Milli Məclis
Sədrininbirincimüavini,parlamen
tin Müdafiə, təhlükəsizlik və kor
rupsiya ilə mübarizə komitəsinin
sədri Ziyafət Əsgərov ölkəmizdə
səfərdəolanPakistanMilliAssamb
leyasınınüzvü,PakistanİslamRes
publikasınınƏyalətlərarasıKoordi
nasiya üzrə Federal naziri xanım
Fehmida Mirzənin başçılıq etdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Birinci vitsespiker bildirdi ki,
münasibətlərimizin inkişafında
dövlət başçılarının qarşılıqlı səfər
lərixüsusiroloynayır,hazırdaöl

kələrimiz arasında siyasi, iqtisadi,
ticari,humanitar,hərbitexnikiəla
qələrçoxyüksəksəviyyədədir.
ZiyafətƏsgərovPakistanınbey
nəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana
verdiyi daimi dəstəyə, həmçinin
Xocalı soyqırımı ilə bağlı Pakistan
MilliAssambleyasındaqəbulolun
muş qətnamələrə görə təşəkkürü
nübildirdi.
ÖlkəsininAzərbaycanlasıxtari
xi köklərlə bağlı olduğunu deyən
xanım Fehmida Mirzə Pakistanda
mövcudolanKəşmir,Azərbaycan
daisəDağlıqQarabağmünaqişələ
rininoxşarlığındandanışdı.Söhbət
zamanı bu münaqişələrin həlli
üçünəlaqələrimizinbundansonra
daha da inkişaf etdirilməsinin va
cibliyivurğulandı.

Oktyabrın 16da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə

fərdəolanKoreyaMilliAssamble
yasının Sədri Mun HiSanqın baş
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Sədr bildirdi ki, mədəniyyəti,
ənənələrivədəyərlərindəoxşarlıq
larolanAzərbaycanlaKoreyaara
sındaölkəbaşçılarınınsəyiiləsiya
siəlaqələrləbirlikdəiqtisadiəlaqə
lər də inkişaf edir: “Azərbaycanda
67 Koreya investisiyalı şirkət qey
diyyatdan keçmişdir. Azərbaycan
Koreyaya 427 milyon, Koreya isə
Azərbaycana 185 milyon dollar
həcmində investisiya yatırmışdır.
Azərbaycanıntərəfdaşlarıiləbəra
bər həyata keçirdiyi BakıTbilisi
Qars nəqliyyat layihəsinin tranzit
imkanlarından Koreyanın da fay
dalanmasıikiölkəarasındaiqtisa
diəməkdaşlığındahadadərinləş
məsinətəkanverəbilər”.
Bildirildiki,AzərbaycanlaKore
ya arasında iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə Birgə Komissiya yaradılmış
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dır.Eynizamanda,ikitərəflimüna
sibətlərininkişafınahərikiölkənin
parlamentlərində fəaliyyət göstə
rən parlamentlərarası dostluq
qrupları da öz töhfələrini verir.
Sədr Koreyanı TÜRKPAda müşa
hidəçiqismindəiştiraketməyədə
vətetdi.
AzərbaycanadəvətəgörəOqtay
ƏsədovatəşəkkürünübildirənKo
reya Milli Assambleyasının Sədri
Mun HiSanq Azərbaycan iqtisa
diyyatının sürətli inkişafını, aparı
lan islahatları yüksək qiymətlən
dirdi. Bildirdi ki, Koreya informa
siya texnologiyaları sahəsində öz
təcrübəsini Azərbaycanla bölüşə
bilər, Azərbaycanın isə təbii re
sursların istifadəsi təcrübəsindən
bəhrələnəbilər.
Qonaqdiqqətəçatdırdıki,Azər
baycan Koreya üçün mühüm əhə
miyyət kəsb edir və ölkəsi TÜRK
PAdamüşahidəçiqismindəiştirak
etməkniyyətindədir.
SöhbətzamanıqonaqlaraErmə
nistanAzərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin səbəbləri və
ağırnəticələribarədəməlumatve

rildi. Sonra Azərbaycanla Koreya
arasında əlaqələrin inkişaf pers
pektivləri və qarşılıqlı maraq do
ğurandigərməsələlərətrafındafi
kirmübadiləsiaparıldı.

Oktyabrın 15də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov İtaliya Res
publikası Senatının Xarici əlaqələr
daimi komissiyasının sədri Vito
Petroçelliniqəbuletdi.
Spikerqonağısalamlayaraqvur
ğuladıki,ölkələrimizarasındaəla
qələrstratejixarakterdaşıyır:“Bu
günədək Azərbaycan və İtaliya
arasında44sənədimzalanmışdır...
Ötənilölkələrimizarasındaticarət
dövriyyəsi6,22milyardABŞdolla
rı həcmində olmuşdur. Cari ilin
yanvaravqust aylarında bu göstə
rici4,12milyardABŞdollarıtəşkil
etmişdir”.
Sədrbildirdiki,MüstəqilAzər
baycanbugündəAvropanınener
jixəritəsinidəyişməkiqtidarında
dır: “Azərbaycanın təsdiq olun
muş2,5trilyonkubmetrqazehti

yatları vardır ki, bu da gələcək
yüzilərzindəbizəvətərəfdaşları
mıza kifayət edəcək səviyyədə
dir”.MilliMəclisinrəhbərivurğu
ladıki,Azərbaycangələcəkdəiqti
sadiyyatınənmüxtəlifsahələrində
İtaliyailəəlaqələridərinləşdirmək
niyyətindədir. Spiker ölkənin Bi
rinci vitseprezidenti xanım Meh
riban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondunun İtaliya
da həyata keçirdiyi layihələri hu
manitarsahədəəməkdaşlığımızın
bariznümunəsikimidəyərləndir
di.
Söhbətdə qeyd edildi ki, Azər
baycanınüzləşdiyiDağlıqQarabağ
münaqişəsi nəinki ölkənin, re
gionun, həmçinin Avropanın da
təhlükəsizlik arxitekturası üçün
təhdiddir: “Biz münaqişəyə dair
İtaliyaSenatının2010cuildəqəbul
etdiyi“CənubiQafqazdavəziyyət
ləbağlıqətnamə”niyüksəkdəyər
ləndiririk”.
Senator Vito Petroçelli bildirdi
ki,onuntəmsiletdiyiölkəCənubi
Qafqazınbubölgəsiiləsiyasi,iqti
sadi,mədəniəməkdaşlığıdahada
dərinləşdirməkniyyətindədir.Qo
naqəlaqələrimizininkişafındapar
lamentlərin rolunu xüsusi vurğu
layaraq deputatların qarşılıqlı sə
fərlərini,keçiriləngörüşlərzamanı
aparılanfikirmübadiləsiniönəmli
hesabetdi.

Oktyabrın 9da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə
fərdəolanGürcüstanınBaşNaziri
GiorgiQaxariyanıqəbuletdi.
Spiker qonağın Baş Nazir qis
mində Azərbaycana ilk rəsmi sə
fəriniyüksəkdəyərləndirdivəbil
dirdiki,hərikixalqhəmişəbirbi
rinin yanında olmuş, birbirini
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dəstəkləmişdir:“BugünAzərbay
canlaGürcüstanarasında100dən
çoxdövlətlərarasıvəhökumətlər
arasısənədlərimzalanmışdır.İqti
sadiəməkdaşlıqüzrəbirgəHöku
mətlərarası Komissiya fəaliyyət
göstərir. Ötən il ölkələrimiz ara
sında ticarət dövriyyəsi 580 mil
yonABŞdollarıhəcmindəolmuş
dur.AzərbaycanGürcüstaniqtisa
diyyatına yatırımlar edən ən iri
investorlardanbiridir”.Vurğulan
dı ki, regional müstəvidə Azər
baycanGürcüstanTürkiyəarasın
da üçtərəfli formatda əməkdaşlıq
bölgədəsülhünvəhərtərəfliinki
şafınəsasdəstəkləyicifaktorların
danbiridir.
Spikerhərikiölkəninmüstəqil
lik illərində oxşar problemlərlə
üzləşdiyinədiqqətçəkərəkregion
dakı münaqişələrin beynəlxalq
hüquqnormalarıçərçivəsində,öl
kələrin ərazi bütövlüyü prinsipi
əsasında həllinin vacibliyini vur
ğuladı.

Giorgi Qaxariya ölkəsinin Baş
Naziri qismində ilk səfərini məhz
Azərbaycanaetdiyinivurğuladı.O
qeydetdiki,heçbirqüvvəvəheç
kim GürcüstanAzərbaycan dost
luğuna,qardaşlığınakölgəsalabil
məz.Hərikixalqtarixənbirbirinə
yaxın olmuş, dostluq və əmin
amanlıq şəraitində yaşamışlar.
GiorgiQaxariyabildirdiki,bölgə
dəki münaqişələrin mövcudluğu
inkişafa böyük maneçilik törədir
və bu problemlər beynəlxalq hü
quqnormalarıçərçivəsindəədalət
lihəllinitapmalıdır.
Vurğulandı ki, hər iki ölkənin
birgə həyata keçirdiyi layihələr
bölgə sərhədlərini aşaraq, qlobal
məna kəsb etmişdir. Gürcüstanın
Baş Naziri parlamentlər səviyyə
sində münasibətlərin dərinləşmə
sinin vacibliyinə toxunaraq bey
nəlxalq təşkilatlarda nümayəndə
heyətlərimizin iştirakını və bir
birlərini dəstəkləməsini təqdir et
di.

Oktyabrın 9da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovİsveçrəKonfe
derasiyası Kantonlar Şurasının
sədriJanReneFurniyeninbaşçılıq
etdiyinümayəndəheyətiiləgörüş
dü.
Spiker qonaqları salamlayaraq
bildirdiki,Azərbaycanonunmüs
təqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən
biri kimi İsveçrə ilə əməkdaşlığın
dərinləşməsinəxüsusiönəmverir:
“Hər iki ölkə prezidentlərinin
müxtəlifdövrlərdəqarşılıqlısəfər
ləri, Davos İqtisadi Forumu çərçi
vəsindəkeçiriləngörüşlərmünasi
bətlərimizindahadadərinləşməsi
nəxidmətedir”.
Respublikamızdaəlverişliinves
tisiya mühitinin olduğunu deyən
Oqtay Əsədov 1995ci ildən bugü
nədək İsveçrə tərəfindən Azərbay
cana 860 milyon ABŞ dolları həc
mində investisiya yatırıldığını diq
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qətəçatdırdı:“ÖtənilAzərbaycanla
İsveçrə arasında ticarət dövriyyəsi
650milyonABŞdollarıtəşkiletmiş
dir. Cari ilin yanvaravqust ayları
ərzində bu göstərici 1 milyard 300
milyondanartıqolmuşdur”.
Görüşdə Sədr vurğuladı ki, hər
iki ölkə parlamentində dostluq
qruplarının fəaliyyət göstərməsi
təqdirəlayiqdir və deputatlarımı
zınqarşılıqlısəfərləriparlamentlər
arasında əlaqələrin inkişafına öz
müsbəttəsirinigöstərir.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinədətoxunulduvəmüna
qişənin tezliklə beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində, ölkələrin
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında
özədalətlihəllinitapacağınainam
ifadəolundu.
İsveçrəKonfederasiyasıKanton
larŞurasınınsədriJanReneFurni
yeölkəmizəilksəfəriçərçivəsində
aparılan danışıqlardan məmnun
qaldığını söylədi. Bildirildi ki, İs
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veçrə Azərbaycanla həyatın müx
təlif sahələrində əlaqələrin dərin
ləşməsindəmaraqlıdır.Parlament
lər səviyyəsində münasibətlərin
genişlənməsi ümumi məqsədlərə
xidmətedir.Busahədəəldəedilən
uğurlar xalqlarımızın birbirinə
daha da yaxınlaşmasına, iqtisadi,
mədəni əməkdaşlığın genişlənmə
sinəözmüsbəttəsirinigöstərir.

Sentyabrın 30da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov FransaQaf
qazdostluqqrupununrəhbəriAlen
Uperin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
Spiker qonaqları salamlayaraq
dedi ki, ikitərəfli münasibətlərimi
zin bugünkü inkişafında yüksək
səviyyəli görüşlər mühüm rol oy
nayırvəparlamentlərimizdəkidost
luq qruplarının qarşılıqlı səfərləri
münasibətlərimizin inkişafı baxı

mından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bildirildiki,ötənilikiölkəarasında
ticarət dövriyyəsi 624 milyon ABŞ
dollarıhəcmindəolmuşdur.
Sədr siyasi, iqtisadi sahələrdəki
uğurlarımızın mədənihumanitar
əlaqələrimizədəmüsbəttəsiretdi
yinisöylədi:“2012ciildənParisdə
HeydərƏliyevFondununtəşəbbü
sü ilə açılmış Azərbaycan Mədə
niyyət Mərkəzi uğurla fəaliyyət
göstərir. Biz teztez bu ölkədə
Azərbaycan mədəniyyət günləri
nin keçirilməsinin şahidi oluruq.
Heçdətəsadüfideyildirki,Fransa
nın14şəhərvə1vilayətiarasında
əməkdaşlıqvədostluqsazişiimza
lanmışdır”.
FransaQafqaz dostluq qrupu
nun rəhbəri Alen Uper qeyd etdi
ki, Fransa Qafqazın bu bölgəsi ilə
siyasi,iqtisadivəmədəniəlaqələri
dərinləşdirmək niyyətindədir və
buişdəparlamentlərindərolubö
yükdür.

Sentyabrın19daMilliMəclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə
səfərdə olan Ümumçin Xalq Nü
mayəndələri Məclisinin Daimi
Komitəsinin sədri Li Canşunun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
iləgörüşdü.
Milli Məclisin Sədri qonaqları
səmimi salamlayaraq müstəqil
Azərbaycanın Çin Xalq Respubli
kası(ÇXR)iləəlaqələrininkişafına
böyük əhəmiyyət verdiyini bildir
di və ötən il ÇXRə səfəri zamanı
Çin parlamentinin Sədri ilə görü
şünüməmnunluqlaxatırladı.
Görüşdə spiker dedi ki, Azər
baycanÇin əlaqələri dostluq və
qarşılıqlı etimad üzərində qurul
muşdur: “Əlaqələrimizin inkişa
fında yüksək səviyyəli rəsmi sə
fərlərin rolu böyükdür. Azərbay
can xalqının Ümummilli lideri
HeydərƏliyevin1994cüilinmar
tında Çinə rəsmi səfəri zamanı
münasibətlərimizin dayanıqlı tə
məli qoyulmuşdur. Prezident İl
ham Əliyevin Çinə etdiyi dövlət
səfərlərindən sonra isə əlaqələri
miz keyfiyyətcə daha yüksək sə
viyyəyəqalxmışdır.Cariilinaprel
ayındaikinci“Birkəmər,biryol”
forumunda iştirak etmək üçün
Azərbaycan Prezidentinin Çinə
səfərizamanıbuölkəilə820mil
yon ABŞ dolları dəyərində 10 sa
zişimzalanmışdır”.
Qeyd edildi ki, bugünədək ara
larında 77 hüquqi sənəd imzalan
mış Azərbaycanla Çinin ticarət
dövriyyəsinin həcmi ötən il 1,3
milyard ABŞ dollar olmuşdur və
cariilin6ayıərzindəisəbugöstə
rici 1,4 milyardı keçmişdir. Cənab
Sədr vurğuladı ki, Azərbaycan
ÇXRin Sədri Si Cinpinin “Bir kə

mər,biryol”təşəbbüsünüilkdəs
təkləyən ölkələrdəndir və respub
likamızda119Çinşirkətifəaliyyət
göstərir: “Biz Çinlə enerji, qeyri
neft, o cümlədən nəqliyyat sahə
sində əməkdaşlığı dərinləşdirmək
niyyətindəyik. Çinlə mədəni, hu
manitarsahələrdəəlaqələringeniş
lənməsigününtələbidir.Ölkəmiz
də Çin dilinə, mədəniyyətinə ma
raqartmaqdadır”.
Görüşdə Oqtay Əsədov hər iki
ölkə parlamentində parlament
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupları
nın fəaliyyət göstərməsini təqdir
etdi.DağlıqQarabağmünaqişəsin
dəndanışanSədrÇinhökumətinin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyinəgörəminnətdarlığı
nıbildirdi.
Səmimi qəbul və səfər çərçivə
sindərastlaşdıqlarıqonaqpərvərli
yəgörəÜmumçinXalqNümayən
dələri Məclisinin Daimi Komitəsi
nin sədri Li Canşu Milli Məclisin
spikerinə təşəkkür etdi. O, Bakıda
gördüyüinkişafı,ŞərqləQərbme
marlığının üzvi sintezini yüksək
dəyərləndirdi.Qonaqqeydetdiki,
ÇinAzərbaycanlahəyatınənmüx
təlifsahələrindəəlaqələridərinləş
dirməkniyyətindədir:“Sizəsldost,
sınanmış tərəfdaşsınız. Ölkənizə
səfərdəməqsədəlaqələrimizinda
ha da dərinləşməsi və parlament
lərarasımünasibətlərimizininkişaf
perspektivlərihaqqındamüzakirə
ləraparmaqdır”.
SöhbətdəLiCanşuDağlıqQara
bağproblemininhəllindəAzərbay
canınsuverenliyini,ərazibütövlü
yünü dəstəklədiklərini bir daha
diləgətirdi.

Sentyabrın 11də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə

fərdəolanAvropaŞurasıParlament
Assambleyasının prezidenti xanım
LilianMoriPaskyeniqəbuletdi.
Sədrqonağısalamlayaraqbusə
fərinikitərəflimünasibətlərindaha
dainkişafetməsinətəkanverəcəyi
nə inamını söylədi. Bildirildi ki,
Azərbaycan AŞPA ilə hərtərəfli
əlaqələrin dərinləşməsinə böyük
önəm verir. Milli Məclisin Sədri
qeyd etdi ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq
istiqamətində ötən dövr ərzində
xeyli işlər görülmüşdür, amma
təəssüfki,bəzənmüəyyənanlaşıl
mazlıqların və ermənilərin məq
sədlərinə xidmət edən lobbiçilik
fəaliyyətigöstərənbirsıradeputat
ların qərəzli hərəkətləri ucbatın
dan qurumda bir sıra məsələlərə
“ikili standartlarla” yanaşmanın
şahidioluruq:“Bizinanırıqki,gə
ləcəkdə belə xoşagəlməz hallar
aradanqalxacaq,müzakirədoğura
biləcək məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparmaq üçün normal
şəraityaranacaqdır”.
Spiker qeyd etdi ki, ölkəmizdə
bütün istiqamətlər üzrə islahatlar
uğurladavametdirilirvəAzərbay
canda Avropa hüquq sisteminin
təməl prinsiplərini özündə əks et
dirənqanunvericilikbazasıforma
laşdırılmışdır.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı
ğını bildirən AŞPA prezidenti xa
nımLilianMoriPaskyetəmsiletdi
yi qurumun ölkəmizlə əlaqələrin
inkişafındamaraqlıolduğunusöy
lədi. Bildirildi ki, azərbaycanlı de
putatlar təşkilatın tədbirlərində
fəaldır,müzakirəolunanməsələlə
rə öz münasibətlərini bildirir, ma
raqdoğuranəhəmiyyətlitəkliflərlə
çıxışedirlər.QonaqAŞPAnınxətti
iləölkəmizəsəfəredəntəşkilatnü
mayəndələrinə yaradılan şəraitə
görəMilliMəclisinrəhbərliyinəöz
təşəkkürünübildirdi.
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təkmil islahatlar davamlı
inkişafı, yeni hədəfləri şərtləndirir
9 ayın sosial-iqtisadi göstəriciləri proqnozların
reallıqda öz əksini tapdığını nümayiş etdirir

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

Hərbirölkənininkişafındaiqti
saditərəqqiəsasroloynayır.Döv
lətimizin malik olduğu təbii re
surslardan səmərəli istifadə olun
ması, neft gəlirlərinin idarəçiliyin
də şəffaflığın qorunması, ədalət
prinsipinə önəm verilməsi qarşıya
qoyulanhədəflərəzamanındanail
olmağa geniş imkanlar açır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
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yevin cari ilin əvvəlində söylədiyi
proqramxarakterli,hədəfləriaçıq
layan  “Bizdə güclü iradə, güclü
sosial siyasət var. Eyni zamanda,
elanedilmişvəicraedilənciddiiq
tisadi və sosial islahatlar bizə im
kanverirki,əlavəmaliyyəresurs
larınıməhzvətəndaşlarınrifahha
lının yaxşılaşmasına yönəldək.
Əminəmki,2019cuilbütövlükdə
ölkəmiz üçün uğurlu il olacaqdır.
Azərbaycan 2019cu ildə uğurlar
vəinkişafyoluiləgedəcəkdir”fi
kirləri bu günlərdə keçirilən və
2019cu ilin 9 ayında görülən işlə
rin,əldəolunanuğurlarınvəproq
nozların təqdimatı kimi dəyərlən
diriləniqtisadimüşavirədəsəslən
dirilənrəqəmlərdəbirdahaöztəs
diqini tapdı. Qeyrineft sektoru
3%, qeyrineft sənayesi 15%, kənd
təsərrüfatı7%dənçoxartıb.Xarici
dövlətborcuümumidaxiliməhsu
lun17%nitəşkiledir.Bugöstərici
yəgörəAzərbaycandünyamiqya
sında doqquzuncu yerdədir. İnfl
yasiya 2%dən bir qədər çoxdur.
Cari ilin ötən dövründə iki sosial
paketreallaşdı.4milyon200min
dən çox insanın sosial rifahının

yaxşılaşdırılmasına xidmət edən
busənədlərictimaiyyəttərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılandı. Ölkə
Prezidentinintəqdimetdiyibirinci
sosial islahatlar paketi nəticəsində
minimum əmək haqqı martın
1dən 40%dək artırılaraq 130 ma
natdan 180 manata, pensiyaların
minimumməbləğiisə40%yüksəl
dilərək 116 manatdan 160 manata
çatdırılmışdı. Həmin artımlardan
800 mindən çox insan bəhrələn
mişdir.
Cənab İlham Əliyevin növbəti
sosial paketi əhatə edən 18 iyun
2019cuiltarixdəimzaladığı17sə
rəncam bir daha bu reallığı ortaya
qoyduki,insanamilidövlətsiyasə
tinin əsasında dayanır, vətəndaşla
rınyüksəkrifahınıntəminedilməsi
bütün dövrlər üçün aktualdır. İm
zalanan 17 sərəncamla minimum
əmək haqqının, müxtəlif sahələrdə
çalışanların maaşlarının artırılması
təmin olunaraq, sentyabrın 1dən
minimum əmək haqqının məbləği
40%dək yüksəldilərək 180 manat
dan250manataçatdırıldı.Dövləti
mizinbaşçısıİlhamƏliyevinsərən
camı ilə pensiyaların minimum

məbləği oktyabrın 1-dən 160 ma
natdan 200 manatadək artırıldı.
Qeyd edək ki, minimum pensiya
nın alıcılıq qabiliyyətinin səviyyəsi
nə görə Azərbaycan hazırda MDB
məkanında birinci, orta aylıq pensi
yanın həcminə görə isə üçüncü yer
dədir. Ölkə Prezidenti iqtisadi mü
şavirədə bu hədəfi açıqlamışdır:
“Gələcəkdə də minimum əmək
haqqının, minimum pensiyanın ar
tırılması üçün bizdə iradə var və
imkanlar buna uyğun olmalıdır.
Buna nail olmaq üçün bütün maliy
yə və iqtisadi sahədə tam şəffaflıq
təmin edilməlidir. Hazırda kifayət
qədər çox ehtiyatlarımız var və hö
kumət qarşısında vəzifə qoyulub ki,
biz bütün bu ehtiyatları aşkarlayaq
və həm büdcə gəlirlərimizi artıraq,
həm də büdcə xərclərimiz məqsəd
yönlü və şəffaf olmalıdır”.
Dünyaya səs salan “ASAN xid
mət”, ABAD, DOST kimi brendləri
miz şəffaflığın təminatına geniş im
kanlar yaradan yeniliklər sırasında
dır. Daim vurğulandığı kimi, məq

səd əhalinin məşğulluğu, əmək, so
sial müdafiə və təminat sahələrində
vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şəffaf
lığın artırılması, innovativ həllərin
tətbiqi və elektron xidmətlərə keçi
din sürətləndirilməsi, habelə sürün
dürməçilik hallarının qarşısının
alınması və vətəndaş məmnunlu
ğunun artırılmasıdır. Ölkə Prezi
denti İlham Əliyev DOST Agentli
yinin və ilk DOST mərkəzinin inzi
bati binasının açılışında bu fikri bir
daha diqqətə çatdırmışdır ki, siya
sətimiz DOST mərkəzlərində öz ək
sini tapır - islahat, innovasiya, kor
rupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mü
barizə, yeni texnologiyalar, gənclə
rin bu işlərə cəlb olunması, könül
lülərin fəaliyyəti. Bu mərkəzlər
müasir Azərbaycanın simasını əks
etdirir. 2019-2025-ci illərdə Bakıda
və ölkəmizin regionlarında 31
DOST mərkəzinin istifadəyə veril
məsi nəzərdə tutulub.
Cari ilin mühüm sənədləri sıra
sında yer alan, ən əsası Azərbayca

 ın sosial-iqtisadi uğurlarının əsa
n
sında dayanan təkmil islahatların
tədqiqində əhəmiyyətli rol oyna
yacaq mühüm addımı - dövlətimi
zin başçısı İlham Əliyevin 8 fevral
2019-cu il tarixli “Sosial Tədqiqat
lar Mərkəzinin yaradılması haq
qında” Fərmanını da xüsusi qeyd
etməliyik.
Sosial müdafiənin gücləndiril
məsinə xidmət edən addımlardan
biri də özünüməşğulluq proqramı
nın uğurlu icrasıdır. Ailə Biznesinə
Asan Dəstəyi yüksək səviyyədə
həyata keçirən ABAD mərkəzləri
nin coğrafiyasının genişləndirilmə
si ölkədə kiçik və orta sahibkarlı
ğın inkişafına öz töhfələrini verir.
Bazar iqtisadiyyatının əsas apa
rıcı qüvvəsi kimi sahibkarlığın in
kişafı dövlət siyasətinin əsasını təş
kil edir. Artıq icrası başa çatan üç
dövlət proqramı, eyni zamanda,
cari ildən icrasına başlanılan dör
düncü sənəd qeyri-neft sektoru
nun inkişafına geniş imkanlar açır.
“Fəaliyyətimizin əsas istiqamətləri

sentyabr-oktyabr 2019

19

İQTİSADİYYAT

daxili tələbatı daxili istehsal hesa
bına ödəməkdən və ixrac poten
sialımızı artırmaqdan ibarətdir”, - 
söyləyən dövlətimizin başçısı
İlham Əliyev bildirir ki, sahibkarlı
ğın inkişafı prioritet məsələlərdən
biridir. Özəl bölmənin əsas sahələ
rindən olan aqrar sektorun inkişa
fına xüsusi diqqət yetirilir. Əhali
nin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi, aqrar sahədə ixrac poten
sialının artırılması məqsədi ilə öl
kədə müasir aqroparklar və iri fer
mer təsərrüfatları yaradılır. İqtisa
diyyatın şaxələndirilməsi istiqamə
tində atılan uğurlu addımların nə
ticəsidir ki, ümumi daxili məhsul
da özəl bölmənin payı 85% təşkil
edir.
Azərbaycanın hədəfi inkişaf et
miş ölkələrlə eyni sırada addımla
maq, yüksək gəlirli ölkəyə çevril
mək, bu günə qədər 3 dəfədən çox
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artan ümumi daxili məhsulun daha
iki dəfə yüksəlməsinə nail olmaq
dır. Bu hədəflərə çatmaq üçün ba
zar iqtisadiyyatı şəraitində sağlam
rəqabəti təmin edən düşünülmüş
dövlət tənzimlənməsi, enerjidən sə
mərəli istifadə və yüksək əlavə də
yər yaradan ixracyönümlü iqtisa
diyyata transformasiya və sosialiqtisadi sahələrin inkişafına komp
leks yanaşma əsas prinsiplər kimi
diqqət mərkəzində saxlanılır. Sa
hibkarlığın inkişafını şərtləndirən
əsas amillərdən biri infrastruktur
layihələrinin uğurlu icrasıdır ki,
ötən dövrlərdə elektrik enerjisinin,
suyun təminatı, yol infrastrukturu
nun yenilənməsi istiqamətində atı
lan addımlara diqqət yetirmək kifa
yətdir. Son illərdə xeyli sayda elekt
rik stansiyalarının, yarımstansiya
ların, ötürücü xətlərin tikilməsi
elektrik
enerjisinin
əlç atm a

əmsalına görə Azərbaycanı dünya
miqyasında ikinci yerə gətirib çıxa
rıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əli
yev müşavirədə bu reytinqi də
açıqlamışdır ki, islahatlara meyilli
lik səviyyəsinə görə ölkəmiz dün
yada 5-ci, biznesi başlamaq baxı
mından 8-ci, nəqliyyat infrastruk
turuna görə 31-ci, yol infrastruktu
runa görə 27-ci yerdədir.
Əsas hədəf iqtisadi inkişafı şərt
ləndirən islahatları dərinləşdir
məkdir. Azərbaycanda aparılan
təkmil islahatlar beynəlxalq maliy
yə qurumlarının hesabatlarında
yüksək dəyərləndirilir. Dünya Ban
kı, Avropa Yenidənqurma və İnki
şaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Av
ropa İnvestisiya Bankı, Beynəlxalq
Valyuta Fondu və digər aparıcı
beynəlxalq reytinq təşkilatları öl
kəmizin iqtisadi inkişaf tempini
təqdir edirlər. Beynəlxalq Valyuta

Fondunun proqnozlarında bu fikir
öz əksini tapır ki, Azərbaycanın iş
tirakçısı və təşəbbüsçüsü olduğu
enerji layihələrindən dövlət büdcə
sinə milyardlarla dollar vəsait da
xil olacaq ki, bu da öz növbəsində
mühüm sosial-iqtisadi layihələrin
icrasını təmin edəcək, yoxsulluq
həddi tamamilə sıfıra enəcək. Qeyd
edək ki, dövlət proqramlarının
uğurlu icrası nəticəsində son 16 il
də yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən
5%-ə enib. Bu mühüm rəqəmi də
xüsusi vurğulayaq ki, qeyd edilən
müddət ərzində 2 milyondan artıq
yeni iş yeri yaradılıb. Məhz bu

Əliyev qeyd etmişdir ki, bu yaxın
larda aparılan sorğuya əsasən əha
linin mütləq əksəriyyəti Azərbay
can rəhbərliyini, apardığımız siya
səti birmənalı şəkildə dəstəkləyir:
“Əlbəttə ki, bu dəstək bizə güc ve
rir, iradəmizi artırır və biz islahat
lara daha da böyük həvəslə, daha
da böyük imkanlarla meyil göstə
ririk, bu islahatları aparırıq. Ancaq
buna baxmayaraq, əlbəttə, bir da
ha demək istəyirəm ki, istifadə
olunmayan kifayət qədər ehtiyat
lar var və biz bu ehtiyatları aşkar
etməliyik. Elə etməliyik ki, Azər
baycanda hər bir sahə şəffaf olsun

iqtisadiyyatı bilən, savadlı gənc
kadrlar işə cəlb edilməlidir”.
İqtisadiyyatın tərəqqisində yeni
texnologiyaların rolu inkaredilməz
dir. İqtisadiyyat və İKT bir-biri ilə
sıx bağlıdır. Bu gün İKT ölkəmizin
davamlı və dayanıqlı inkişafının tə
min edilməsi, intellektual poten
sialının gücləndirilməsi, biznesin
tərəqqisi, korrupsiya ilə mübarizə,
yoxsulluq və işsizliyin azaldılması
və digər məsələlərin həllində mü
hüm amil kimi qəbul edilir. Müasir,
gələcəyə böyük nikbinliklə baxan,
yeni texnologiyaların öyrənilməsinə
və tətbiqinə xüsusi maraq göstərən

uğurların nəticəsidir ki, Dünya
Bankının “Biznesin aparılması”
(“Doing Business”) hesabatında
Azərbaycan biznes mühitinə görə
dünya miqyasında 25-ci yerdədir.
Son hesabatda isə Azərbaycan ye
nə də 20 ən islahatçı ölkə sırasında
yer alıb.
Müşavirədə də qeyd olunduğu
kimi, bütün bunlar görülən işlərə
verilən yüksək qiymətdir. “Ən bö
yük qiymət Azərbaycan xalqı tərə
findən verilən qiymətdir”, - söylə
yən dövlətimizin başçısı İlham

və ən yüksək standartlara cavab
versin. Əlbəttə ki, bu məqsədə nail
olmaq üçün korrupsiyaya, rüşvət
xorluğa qarşı amansız mübarizə
aparılmalıdır”.
Dövlətimizin başçısı İlham Əli
yev digər çıxışlarında olduğu kimi,
son müşavirədə də ölkənin iqtisadi
inkişaf səviyyəsinin kadr hazırlığı
ilə uyğunlaşdırılmasını qarşıya
mühüm vəzifə kimi qoyaraq bu
hədəfi açıqladı: “İslahatlar aparıl
malıdır, o cümlədən kadr islahatla
rı. Müasir dünyagörüşlü, müasir

yenilikçi gənclər gələcəyə hesablan
mış inkişaf strategiyasının icrasına,
Azərbaycanın davamlı inkişafına öz
töhfələrini vermək imkanındadırlar.
Dövlətimizin siyasətində belə kadr
ların yetişdirilməsinin prioritetliyi
atılan addımlardan da aydın görü
nür. Ölkə başçısı İlham Əliyev mü
şavirədə bildirmişdir: “Biz Azərbay
canı müasir, sürətlə inkişaf edən,
şəffaflığı öz siyasətində bayraq edən
ölkə kimi görmək istəyirik və buna
nail olacağıq. Heç kim bu işdə bizə
mane ola bilməz”.
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Oqtay Əsədov:

“Çağırışlarımızda həmişə bir fikrə
əsaslanmışıq: dövlətlərin təhlükəsizliyinə qəsd
demokratiyaya və qanunun aliliyinə qəsddir”
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Avropa Şurasına üzv
dövlətlərin, eləcə də tərəfdaş, müşahidəçi qismində iştirak edən ölkələrin parlament sədr
lərinin oktyabrın 23-dən 25-dək Strasburqda keçirilən konfransında iştirak etdi. Parlament
nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli Məclisin komitə sədri, AŞPA-da nümayəndə heyətimi
zin rəhbəri Səməd Seyidov, deputatlardan Sahibə Qafarova, Xanlar Fətiyev, parlament Apa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi.
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Avropa Şurası Parlament As
sambleyasında 60 ölkənin parlament
rəhbərlərinin iştirak etdiyi konfrans
da ilk olaraq AŞPA-nın prezidenti
Lilian Mori Paskye və Avropa Şura
sının baş katibi Mariya Pesçinoviç
Buriç çıxış etdilər. Daha sonra AŞ
PA-da təmsil olunan dövlətlərin par
lament sədrlərinin “Ümumi Avropa
evimiz: qarşıdakı 70 il” mövzusu ət
rafında çıxışları oldu.
Azərbaycan Milli Məclisinin
Sədri Oqtay Əsədov konfransdakı  
çıxışında ölkəmizlə AŞPA əlaqələ
rindən söz açdı. Parlament Sədri
Azərbaycanın Avropa Şurasının
insan hüquqları və demokratiya
sahəsində prinsip və dəyərlərini
bölüşdüyünü və onların ölkəmiz
də reallaşması üçün dövlət başçısı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə məq
sədyönlü tədbirlər görüldüyünü
diqqətə çatdırdı. Qeyd olundu ki,
ölkəmiz Avropa Şurasının təsisat
ları, o cümlədən parlament as
sambleyası ilə konstruktiv dialoqa

və əməkdaşlığa hazırdır. Sədr Av
ropa Şurasının Azərbaycan üzrə
2018-2019-cu illəri əhatə edən
Fəaliyyət Planının həyata keçiril
məsi istiqamətində ardıcıl tədbirlə
rin görüldüyünü nəzərə çatdırdı.
70 il əvvəl qitəmizi sıx birləşmə
yə vadar edən problemlərin sırası
na bu gün yenilərinin əlavə olun
duğunu deyən Oqtay Əsədov bil
dirdi ki, bunlar terrorizm, qanun
suz miqrasiya, dini dözümsüzlük
və ekstremizm, ksenofobiya, isla
mofobiya, etnik separatizm, dövlət
suver enl iy in in
poz ulm as ıd ır.
Müasir dövrün çağırışları demok
ratik inkişaf problemlərini ötən
dövrdə təşəkkül tapmış paradiq
ma çərçivəsində həll etməyin
mümkünlüyünə əsaslı şübhələr
doğurur.
“Hesab edirəm ki, Avropa Şura
sının gələcək fəaliyyətində təhlü
kəsizliyin bölünməzliyi prinsipi
əsas götürülərək, məsələ bu cür
qoyulmalıdır: demokratik inkişaf

üçün çətinliklərin üst-üstə yığılma
s ını və daha da artmasını gözləmə
dən demokratik dəyərlər sistemi
üçün təhdidlər doğuran təhlükə
sizlik problemlərinə vahid yanaş
ma formalaşdırılmalıdır. Mən xü
susilə dövlətlərin suverenliyinə,
ərazi bütövlüyünə qəsdlərin, etnik
separatizmin, davakar millətçiliyin
qarşısının alınması zərurətini nə
zərdə tuturam. Məsələnin məhz bu
cür qoyuluşunu Azərbaycan parla
mentinin təmsilçiləri dəfələrlə
müxtəlif yığıncaqlarda təklif edib
lər. Bunun səbəbi aydındır: 25 il
dən artıqdır ki, Azərbaycan tor
paqlarının 20%-i, yəni Dağlıq Qa
rabağ bölgəsi və onun ətrafındakı
7 rayon Ermənistan silahlı qüvvə
ləri tərəfindən işğal edilib. İşğal
olunmuş zonada, eləcə də Ermə
nistan ərazisində dəhşətli soyqırım
əməlləri ilə müşayiət olunan etnik
təmizləmə aparılıb. Bir milyondan
çox azərbaycanlı doğma yurdların
dan qovulub, onların İnsan Hü
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quqları üzrə Avropa Konvensiyası
ilə təsbit edilən əsas hüquqları və
fundamental azadlıqları kobudca
sına pozulub”, -  deyə Oqtay Əsə
dov vurğuladı. Buna bənzər prob
lemlərin Avropanın bəzi digər
dövlətlərində də mövcud olduğunu
xatırladan parlament Sədri qeyd et
di ki, bu münaqişələrin siyasi və
humanitar fəsadları, eləcə də onla
rın yenidən alovlanması təhlükəsi
nin daim mövcud olması güclü,
demokratik və inklüziv cəmiyyətlər
formalaşdırmaq istiqamətində kol
lektiv səyləri təhlükə altına alır.
“Çağırışlarımızda həmişə bir fikrə
əsaslanmışıq: dövlətlərin təhlükə
sizliyinə qəsd demokratiyaya və qa
nunun aliliyinə qəsddir. Eyni za
manda, bu ideyanı avropalı həm
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karlarımızın diqqətinə çatdırmaq
istəmişik ki, Avropa evinin bütün
sakinləri arasında daha böyük vəh
dətə nail olmağa can atan Avropa
Şurasının üzvlərindən birinin suve
renliyinə və ərazi bütövlüyünə qəsd
olunursa, bu, bütün birliyə, ümumi
dəyərlərimizə qəsd kimi qiymətlən
dirilməlidir”, - deyə Oqtay Əsədov
diqqətə çatdırdı. Bildirildi ki, əsrlə
rin sınağından çıxmış Avropa də
yərləri, plüralist demokratiya üçün
təhdidlərin aradan qaldırılması isti
qamətində ölkələr olaraq fərdi mə
suliyyət, dünyada demokratiyanın
lokomotivi sayılan Avropa Şurası
olaraq isə kollektiv məsuliyyət da
şıyırıq.
Milli Məclisin Sədri qeyd etdi ki,
70 il öncə Avropa Şurasının təməl

daşını qoyan uzaqgörən insanlar
İkinci Dünya müharibəsi, faşizm
və stalinizm dəhşətlərinin təkrar
olunmasını istisna etməyin yolunu
Avropa xalqlarının ümumi evdə
ümumi dəyərlər ətrafında birləş
məsində görürdülər. Onlar haqlı
olaraq bəyan edirdilər ki, Avropa
da daha böyük vəhdətə nail olma
ğın ən səmərəli vasitəsi azadlıq,
demokratiya, insan hüquqlarının
müdafiəsi və qanunun aliliyi prin
siplərinin bərqərar edilməsidir.
Ötən dövrdə Avropa dəyərlərinin
qorunması və inkişafı sahəsində
böyük uğurlar əldə edilib, Avropa
xalqlarının ümumi hədəfi olan
idealların həyata keçirilməsi yo
lunda mühüm addımlar atılıb.
Möhkəm dayaqlar üzərində ucalan

Avropa evi xalqların iqtisadi və so
sial tərəqqisinə, müxtəlif sahələrdə
sıx əlaqəsinə və qarşılıqlı əməkdaş
lığına kömək göstərir.
Demokratiyanın təşviqinin, dəs
təklənməsinin və müdafiəsinin hər
bir Avropa dövlətinin hüququ və
vəzifəsi olduğunu deyən Oqtay
Əsədov   birbaşa xalqdan mandat
alan parlamentlərin üzərinə xüsusi
məsuliyyət düşdüyünü   bildirib.
Qeyd edib ki, parlament demokra
tik dəyərlərin bərqərar edilməsi və
yayılması, insan hüquqlarına və
azadlıqlarına etibarlı təminatlar ya
radılması üçün bilavasitə təbiətin
dən və təyinatından irəli gələn sə
mərəli mexanizmlərə malikdir. Cə
miyyətdə mövcud olan siyasi qüv
vələrin, cərəyanların və fikirlərin
bütün spektrini əks etdirən, etnik
müxtəlifliyi nəzərə alan, gender ba
lansı üzərində qurulan parlament
əsl demokratiya və siyasi mədəniy
yət məktəbidir. Müasir standartlara
uyğun qanunlar qəbul etməklə par
lament siyasi azadlıqların reallaş
masına, qanunun aliliyinin bərqərar
edilməsinə zəmin yaradır. Parla
mentin fəaliyyətinə siyasi partiyala
rın və qeyri-hökumət təşkilatlarının
geniş cəlb edilməsi, icra strukturları
üzərində təsirli nəzarətin həyata ke
çirilməsi, cəmiyyətin və dövlətin
ümumi maraq doğuran problemlə
rinin açıq müzakirə olunması de
mokratik təsisatları möhkəmləndi
rir və inkişaf etdirir.
“Təmsil etdiyim Azərbaycan
Respublikası haqqında onu söylə
yə bilərəm ki, bizim ölkəmiz 19 il
dir Avropa Şurasının üzvüdür və
təşkilatın müxtəlif qurumlarının
fəaliyyətində yaxından iştirak edir.
Azərbaycan Avropa Şurasına qə
bul edilərkən üzərinə götürdüyü
çoxsaylı öhdəliklərin tam əksəriy
yətini yerinə yetirib, insan hüquq

larının müdafiəsinə və qanunun
aliliyinə əsaslanan demokratik cə
miyyət quruculuğunda önəmli yol
qət edib. Bugünədək Azərbaycan
Avropa Şurasının 70-dən çox kon
vensiya və sazişinə qoşulub”, - de
yə Oqtay Əsədov vurğuladı.
* * *
Strasburqa səfər çərçivəsində
Milli Məclisin Sədri AŞPA-nın pre
zidenti Lilian Mori Paskye ilə gö
rüşdü. Görüşdə Azərbaycanla Av
ropa Şurası arasında münasibətlər
müzakirə olundu. Lilian Mori Pask
ye “Lanzarot konvensiyası” kimi
tanınan “Uşaqların cinsi istismar
dan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi
haqqında” Avropa Şurası Konven
siyasının Milli Məclisdə ratifikasiya
edilməsini alqışlayaraq Oqtay Əsə
dova təşəkkürünü bildirdi. Bu kon
vensiyanın ölkəmiz və Avropa Şu
rası arasında əlaqələrin daha da in

kişaf etdirilməsində önəmli rol oy
nayacağını vurğuladı.
Milli Məclisin Sədri ölkəmizdə
aparılan islahatlar haqqında Lilian
Mori Paskyeni ətraflı məlumatlan
dırdı. Azərbaycandakı ictimai-si
yasi vəziyyətə toxunan Oqtay Əsə
dov qeyd etdi ki, ölkəmizdə Avro
pada da bölüşülən hüquqlar, azad
lıqlar təmin edilir. Müxtəlif dest
ruktiv qüvvələr təxribatlar vasitəsi
ilə münasibətlərimizə xələl gətir
mək istəsələr də, buna nail olmaya
caqlar və əməkdaşlığımız daha da
möhkəmlənəcək.
Görüşdə AŞPA-nın prezidenti
Lilian Mori Paskye dialoqun, əla
qələrin genişləndirilməsinə töhfə
verməyə və yardım etməyə həmişə
hazır olduğunu bildirdi.
Konfrans çərçivəsində parla
ment baş katiblərinin iclası keçiril
di. İclasda Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev iştirak etdi.
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Xanlar Fətiyev:

“Almaniyanın Qafqaz ölkələri arasında ən
sıx əlaqə qurduğu dövlət Azərbaycandır”

2019-cu il sentyabrın 9-da Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov Almaniyanın pay
taxtı Berlinə səfər edib. Səfərdə parlamentin spikerini Milli Məclisin Azərbay
can-Almaniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Xanlar
Fətiyev, Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Aqiyə Naxçıvanlı, depu
tat Azay Quliyev, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi
şəxslər müşayiət ediblər. Milli Məclis Sədrinin Almaniyaya səfəri, keçirdiyi gö
rüşlər və Azərbaycan-Almaniya əlaqələri barədə Xanlar Fətiyevin “Milli Məclis”
jurnalına müsahibəsini sizə təqdim edirik.
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- Xanlar müəllim, AzərbaycanAlmaniya dövlətlərarası mü
nasibətlərini necə qiymətlən
dirirsiniz?
- Azərbaycan-Almaniya əlaqələ
ri strateji tərəfdaşlıq və tarixi əmək
daşlıq münasibətlərinə söykənir.
Almaniya 1992-ci il  yanvarın 12-də
Azərbaycanın müstəqilliyini tanı
yan ilk dövlətlərdən biridir. Həmin
il fevralın 20-də iki ölkə arasında
diplomatik münasibətlər qurulub.
1992-ci il sentyabrın 2-də Azərbay
canın Almaniyada, sentyabrın
22-də isə Almaniyanın Azərbay
canda səfirliyi açılıb. İlk diploma
tik münasibətlərin yaranmasından
sonra Azərbaycan-Almaniya əla
qələri ardıcıl şəkildə inkişaf etmə
yə başlayıb və bu gün də uğurla
davam edir.
Almaniyanın Qafqaz ölkələri
arasında ən sıx əlaqə qurduğu döv
lət Azərbaycandır. Son illər ölkə
lərarası iqtisadi, siyasi, təhsil, eləcə
də mədəni sahələrdə əməkdaşlıq
nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlən

 işdir. Bildiyiniz kimi, 2013-cü
m
ildə Almaniya-Azərbaycan Ticarət
Palatası yaradıldı. Bu, iki ölkə ara
sında uzunmüddətli qarşılıqlı mü
nasibətlər qurulmasına təkan verdi
desək, yanılmarıq. Hazırda Alma
niya-Azərbaycan arasındakı ticarət
dövriyyəsi 3 milyard dollara ya
xınlaşır ki, bu da yetərincə böyük
rəqəmdir.
2015-ci ildə   Azərbaycan Prezi
denti cənab İlham Əliyevin Alma
niyaya rəsmi səfəri sadalanan
uğurlu əməkdaşlığın davamlı ol
masına daha bir stimul verdi.  Belə
ki, səfər çərçivəsində təşkil olunan
görüşlər bir çox sahələr üzrə gələ
cək əməkdaşlığın müəyyən edil
məsində mühüm rol oynadı. O za
man Azərbaycanın həm Almaniya,
həm də digər Avropa ölkələrinin
enerji şaxələndirilməsinə böyük
töhfə verə biləcəyi ön plana keçdi.
Bu da öz növbəsində Cənub Qaz
Dəhlizi layihəsinin Almaniya tərə
findən dəstəkləndiyini bir daha
göstərdi. Təbii ki, bu, ölkə başçısı

cənab İlham Əliyevin apardığı
düzgün, məqsədyönlü xarici siya
sətin nəticəsi idi.
Xatırladım ki, 2016-cı ildə Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyev
“Cənubi Qafqaz regionunda alman
məskənlərinin salınmasının 200 illi
yi haqqında” Sərəncam imzaladı.
Dövlət və hökumət başçılarının, o
cümlədən parlamentarilərin və
dostluq əlaqələri üzrə komissiya
üzvlərinin qarşılıqlı səfərləri bu ba
xımdan ikitərəfli münasibətlərin in
kişafında əhəmiyyətli rol oynadı.
Təkcə bu faktı söyləmək kifayətdir
ki, bugünədək Azərbaycan ilə Al
maniya arasında 77 hüquqi sənəd
imzalanıb, 14 sənəd isə baxılmaq
dadır.
Almaniyanın Cənubi Qafqaz öl
kələri ilə ümumi ticarətdə Azərbay
canın payı yüksək olmaqla 70%-i
keçir. Bu isə o deməkdir ki, Avropa
nın nəhənglərindən sayılan Alma
niya Cənubi Qafqazda Azərbaycanı
daha perspektivli və inkişaf edən,
daha demokratik və qüdrətli bir
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dövlət kimi görür. Bu isə bizi öz
növbəsində çox sevindirir.
Onu da qeyd edək ki, 2004-2017ci illərdə ölkəmizdə 201 alman şir
kəti qeydiyyata alınıb. Bütün bun
lar onu göstərir ki, Azərbaycanın
həm digər Avropa ölkələri ilə, xü
susən də Almaniya ilə əlaqələri
yüksələn dinamika ilə inkişaf edir.
- Azərbaycan-Almaniya parla
mentlərarası əlaqələr bu gün
hansı səviyyədədir?
-  Ölkələrimiz arasında ikitərəfli
əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir
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desək, yanılmarıq. Təbii ki, istər
iqtisadi, istərsə də təhsil, səhiyyə
və digər sahələrdə qarşılıqlı əlaqə
lər olduğu kimi, parlamentlərimiz
arasında da səmimi münasibətlər
yaratmağa nail olmuşuq. Təsadüfi
deyil ki, Milli Məclisin Sədri cənab
Oqtay Əsədovun rəhbərliyi ilə de
putatlarımız bir neçə dəfə Almani
yada, alman parlamentariləri də
Azərbaycanda səfərdə olmuş, təc
rübə mübadilələri, müzakirələr
aparmışlar.
Sentyabrın 9-da Milli Məclisin
Sədri cənab Oqtay Əsədovun rəh

bərliyi ilə bir qrup millət vəkili, o
cümlədən parlamentlərarası əlaqə
lər üzrə işçi qrupunun rəhbəri kimi
mən də Almaniyada səfərdə olduq.
Almaniya Bundesratının birinci
vitse-prezidenti, Berlin şəhərinin
meri Mixael Müller, Almaniya
Bundestaqının prezidenti Volfqanq
Şoyble, Bundestaqın Almaniya-Cə
nubi Qafqaz parlament qrupunun
rəhbəri Yohannes Kars və qrupun
digər üzvləri ilə müxtəlif görüşlər
keçirildi. Bu görüşlərdə Almaniya
və Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli mü
nasibətlər, regional məsələlər, o
cümlədən Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı müzakirələr aparıldı.
Qeyd olundu ki, Ermənistanın hər
bi təcavüzünün nəticəsində 1 mil
yondan artıq insan öz evindən di
dərgin düşüb. Cənab Oqtay Əsə
dov Almaniya Bundestaqının
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
dəstək verən qətnamə qəbul etmə
sini məmnunluqla xatırlayaraq, bu
ölkəni  Minsk Qrupunun üzvü ki
mi münaqişənin həllinə fəal töhfə
verməyə, haqqın bərqərar olunma
sında böyük səy göstərməyə çağır
dı.
Görüşlər çərçivəsində  həmçinin
parlamentlərarası əməkdaşlığa
dair geniş fikir mübadiləsi aparıl
dı, ölkələrimizin siyasi, iqtisadi,
elmi, mədəni və digər sahələrdə
münasibətlərinin dinamik inkişaf
etdirilməsi, Azərbaycan və Alma
niya arasındakı yüksək səviyyəli
səfərlər, hər iki ölkənin parlamen
tində fəaliyyət göstərən aidiyyəti
dostluq qruplarının ikitərəfli mü
nasibətlərə verdiyi töhfələr, Milli
Məclis və Bundestaq deputatları
arasında beynəlxalq təşkilatlar sə
viyyəsində mövcud olan konstruk
tiv əməkdaşlıq bir daha müzakirə
olundu.

Səfər çərçivəsində Berlin şəhəri
nin meri Mixael Müllerlə görüş
zamanı Bakı və Berlin şəhərlərinin
əməkdaşlıq imkanları haqqında
danışıldı. Paytaxtlar arasında tu
rizm, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
nə hər iki tərəfin maraqlı olduğu
ifadə edildi. Düşünürəm ki, bu da
gələcəkdə Bakının daha da inkişaf
etdirilməsi istiqamətində müxtəlif
layihələrin həyata keçirilməsində
yardımçı olacaq.
Mən ikitərəfli əməkdaşlığın belə
yüksək səviyyədə olmasında Azər
baycanın Almaniyadakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Ramin Həsəno
vun və ümumilikdə səfirliyin fəaliy
yətini çox müsbət qiymətləndirirəm.
Hesab edirəm ki, ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin xarici siyasət qarşı
sında müəyyən etdiyi tapşırıqlara
uyğun olaraq bu gün Azərbaycanı
xarici ölkələrdə təmsil edən diplo
matlarımız səylə çalışır, ümummilli
maraqlarımızın qorunmasında və
ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndi
rilməsində böyük işlər görürlər.

Bildiyiniz kimi, Almaniya bu gün
soydaşlarımızın Avropada ən çox
yaşadıqları ölkələrdən biridir. Azər
baycan səfirliyi orada yaşayan soy
daşlarımızla müntəzəm əlaqə saxla
yır,  onlarla əməkdaşlıq edirlər. Bu
sahədə yardımçı kimi Azərbayca
nın Diasporla İş Komitəsinin fəaliy
yətini də qeyd etmək istərdim.
Bundan başqa iki ölkə arasında
böyük iqtisadi ticarət əlaqələri möv
cuddur. Təhsil və səhiyyə sahəsində
də əməkdaşlıq nəzərəçarpaçaq sə
viyyədədir. Təbii ki, bu, dövlət baş
çısı cənab İlham Əliyevin düzgün
apardığı xarici siyasətin və Azər
baycanın Almaniyadakı səfirliyinin
əməli fəaliyyətinin nəticəsidir.
Hesab edirəm ki, Prezident İl
ham Əliyevin uğurlu siyasəti bun
dan sonra da ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın daha da genişləndi
rilməsinə xidmət edəcək və Azər
baycan-Almaniya parlamentlərara
sı əlaqələr üzrə işçi qrupunun, o
cümlədən səfirliyin birgə sıx əmək
daşlığı sayəsində  ikitərəfli əlaqələr
daha da möhkəmlənəcək.

- Xanlar müəllim, gələcək plan
lar barədə məlumat verərdi
niz.
-  Ümumilikdə Azərbaycan-Al
maniya parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun tədbirlər planı
na və iş qrafikinə uyğun olaraq bi
zim millət vəkillərinin Almaniya
ya, Bundestaq parlamentarilərinin
Azərbaycana rəsmi səfərləri bun
dan sonra da mütəmadi olaraq da
vam etdiriləcək. Bu görüşlər ikitə
rəfli əməkdaşlığın genişləndirilmə
si baxımından çox önəmlidir. Okt
yabrın sonunda Almaniya Bundes
taqının millət vəkili cənab Yan
Mestlerin ölkəmizə səfəri nəzərdə
tutulub. Noyabr ayında geniş tər
kibli alman deputatlar qrupu Azər
baycanda olacaq. Əlbəttə, qarşılıqlı
olaraq dekabr ayında Azərbaycan
Milli Məclisinin üzvlərindən ibarət
böyük bir qrup Berlinə rəsmi səfər
edəcək və iş planına uyğun olaraq
ikitərəfli əməkdaşlığın səmərəsi
nin artırılması məqsədi ilə görüşlər
keçiriləcək.
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Avrasiya Ölkələri Parlament
Sədrlərinin IV Konfransı keçirildi

2019-cu il 23-24 sentyabr tarixində Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədovun başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Qazaxıstan
Respublikasının paytaxtı Nur-Sultan şəhərində səfərdə olub.
Nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli Məclisin Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli, deputatlar
dan Xanlar Fətiyev, Cavanşir Feyziyev, parlament Aparatının rəh
bəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi. Milli Məcli
sin Sədri Nur-Sultan şəhərində keçirilən Avropa və Asiyanın
müxtəlif ölkələrinin parlament rəhbərlərinin və nüfuzlu bey
nəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin də qatıldığı Avrasiya Ölkələ
ri Parlament Sədrlərinin IV Konfransında iştirak edib. “Böyük
Avrasiya: dialoq, etimad, tərəfdaşlıq” mövzusunda təşkil olun
muş konfransın əsas məqsədi Avrasiya məkanında əməkdaşlı
ğın daha da dərinləşdirilməsi üçün Avropa və Asiyanın qanun
verici orqanlarının rəhbərləri və parlamentlərarası təşkilatla
rın başçıları arasında birbaşa dialoqun qurulmasıdır.
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Naxçıvan Sazişinin
10 illiyi ilə bağlı keçirilən
dəyirmi masada
Qazaxıstan səfəri çərçivəsində
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Sədri Oqtay Əsədovun
və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Mustafa Şəntopun rəhbərliyi
ilə nümayəndə heyətləri Beynəl
xalq Türk Akademiyasında olub,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının yaradılması haqqında
Naxçıvan Sazişinin imzalanması
nın 10 illiyi münasibəti ilə keçirilən
dəyirmi masada iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Beynəlxalq
Türk Akademiyasının prezidenti
Darxan Kıdırali bildirib ki, 2009-cu
ildə türkdilli ölkələrin dövlət başçı

larının ortaq qərarı əsasında Azər
baycanın Naxçıvan şəhərində ya
radılan akademiyanın əsas məqsə
di türk xalqlarının qədim və müa
sir tarixini, dil, ədəbiyyat və mədə
niyyətini, habelə türk mədəniyyə
tinin bəşər sivilizasiyasına töhfəsi
ni tədqiq etmək, türk dünyasında
akademik fəaliyyətin əlaqələndiril
məsini həyata keçirməkdir. Bu
məqsədlə akademiya türk xalqları
nın elmi qurumlarına elm və təhsil
məsələsində yardımçı olur, türk
dilli ölkələr və xalqların ziyalıları
nın təşəbbüslərinə dəstək verir, on
ları müntəzəm olaraq bir araya gə
tirir.
Akademiyanın prezidenti Azər
baycana və Türkiyəyə türkdilli
dövlətlər arasında inteqrasiyaya
verdikləri dəstəyə görə təşəkkür
edib. O, Prezident İlham Əliyevin
2018-ci ili “Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti İli” elan etməsi ilə əlaqə
dar ötən il YUNESKO-nun baş qə
rargahında təşkil olunan beynəl
xalq forum çərçivəsində AXC-nin
100 illik yubileyinin qeyd edildiyi
ni vurğulayıb: “Bu il isə “Nəsimi
İli” çərçivəsində yenə də YUNES
KO-nun baş qərargahında keçiri
lən forumda böyük şairin 650 illik
yubileyi və Naxçıvan Sazişinin 10
illiyi qeyd olunub”, - deyə D.Kıdı
rali bildirib.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Mustafa Şəntop öz çıxışında  
türk dünyasının beynəlxalq müna
sibətlərdə güclü aktora çevrilməsi
nin vacibliyini və bu prosesdə cari
il 10 illiyi qeyd olunan Naxçıvan
Sazişi ilə qurulan ortaq regional
təşkilatların rolunu vurğulayıb.
Türk Şurası, TÜRKPA, Beynəlxalq
Türk Akademiyası kimi təşkilatla
rın qısa zamanda mühüm işlər gör
düyünü deyən M.Şəntop dəyirmi
masaya ev sahibliyi edən Beynəl
xalq Türk Akademiyasının vacib
elmi tədqiqatlar və elmi ekspedisi
yalar təşkil etdiyini, çox sayda ki
tablar nəşr etdirdiyini söyləyib və

bu istiqamətdə fəaliyyətin beynəl
xalq səviyyədə təşviqinin önəmli
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov tədbirdə çıxış edərək Naxçıvan
Sazişinin imzalanmasının böyük ta
rixi hadisə olduğunu deyib və onun
türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığın
da yeni bir səhifə açdığını bildirib.
Sədr hazırda türkdilli xalqların in
teqrasiyasına xidmət göstərən
önəmli təşkilatların -  TÜRKPA-nın
Baş Katibliyinin və Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun qə
rargahının Bakıda yerləşdiyini vur
ğulayıb. O, son illər Beynəlxalq
Türk Akademiyasının fəaliyyətinin
xüsusilə nəzərə çarpdığını, yaradıl
dığı qısa müddət ərzində türkdilli
xalqların tarixi, mədəni və mənəvi
irsinin araşdırılması və təbliği sahə
sində bir sıra uğurlara imza atdığını
qeyd edib. Parlamentin Sədri əmin
olduğunu bildirib ki, akademiya öz
fəaliyyəti ilə ümumi dəyərlərimizin
qorunmasına və inkişafına hələ çox
töhfələr verəcək.
Sonra Oqtay Əsədova və Musta
fa Şəntopa türkdilli dövlətlər və

xalqlar arasında inteqrasiyanın də
rinləşdirilməsində, təhsil, elm və
mədəniyyət sahələrində əməkdaş
lığın inkişafında xidmətlərinə görə
Beynəlxalq Türk Akademiyasının
qızıl medalı təqdim olunub.
Səfər çərçivəsində qonaqlar Bey
nəlxalq Türk Akademiyasında
fəaliyyət göstərən Türk Muzeyini
ziyarət edib, türkologiya sahəsində
50 mindən çox nadir kitabın top
landığı kitabxana ilə tanış olublar.
Avrasiya Ölkələri Parlament
Sədrlərinin IV Konfransında
Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sul
tan şəhərində “Böyük Avrasiya:
dialoq, etimad, tərəfdaşlıq” möv
zusunda təşkil olunmuş Avrasiya
Ölkələri Parlament Sədrlərinin IV
Konfransında Azərbaycan Respub
likası Milli Məclisinin Sədri Oqtay
Əsədovun başçılığı ilə nümayəndə
heyəti fəal iştirak edib. Konfransa
Avropa və Asiyanın 60-dan çox öl
kəsindən parlament rəhbərləri və
nümayəndə heyətləri, 10-dan artıq
beynəlxalq parlament təşkilatının
təmsilçiləri qatılmışlar.
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Qazaxıstan Respublikasının bi
rinci Prezidenti - Elbası Nursultan
Nazarbayev konfransda çıxış edə
rək Avrasiya ölkələrinin parla
mentlərini qanunvericilik sahəsin
də əməkdaşlığın səmərəliliyini ar
tırmağa çağırıb. O, həmçinin dün
ya dövlətlərinin nüvə silahının ya
yılmasına qarşı prosesə qoşulması
nın önəmini vurğulayıb.
Tədbirdə geniş nitq söyləyən
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
bildirib ki, bu konfrans Avrasiya
nın bu günü və gələcəyi ilə bağlı
olan mühüm məsələlərin böyük bir
kompleksini müzakirə etməyə im
kan yaradır. Burada aparılan fikir
mübadiləsi qitəmiz üçün daha yax
şı gələcək qurulması yolları ilə bağ
lı parlamentlərimizin ortaq mövqe
yinin müəyyən olunmasına kömək
edəcək.
Böyük sivilizasiyaların və mə
dəniyyətlərin beşiyi olan Avrasiya
nın Avropa və Asiya ərazilərinin
mexaniki birləşməsi deyil, spesifik
xarakteristikalara malik vahid mə
kan olduğunu vurğulayan Oqtay
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Əsədov parlamentlərarası əmək
daşlığın və onun keyfiyyətcə yeni
mərhələsi olan parlament diplo
matiyasının əhəmiyyətini qeyd
edib. O, hökumətlərin xarici siya
sət qərarlarına təsir göstərmək
üçün spesifik siyasi mexanizm və
alətlərə malik olan parlament dip
lomatiyasının dövlətlər arasında
işbirliyinin inkişafında mühüm rol
oynadığını deyib.
Oqtay Əsədov Milli Məclisin
Avrasiya məkanında yerləşən döv
lətlərin parlamentləri ilə qarşılıqlı
etimada əsaslanan dialoq və tərəf
daşlıq münasibətlərinin qurulması
üçün çalışdığını qeyd edib. Bildiri
lib ki, Avrasiya məkanında təşək
kül tapmış ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatları iqtisadi in
teqrasiyanın güclənməsinə kömək
göstərir.  Azərbaycanın fəal iştirakı
ilə həyata keçirilən transmilli layi
hələr  Avrasiya qitəsinin çox geniş
bir bölgəsində inkişafın, sülhün,
sabitliyin, təhlükəsizliyin, dialo
qun və qarşılıqlı anlaşmanın təmin
edilməsinə yönəlib.   Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəməri, Bakı-TbilisiƏrzurum, TAP və TANAP qaz kə
mərləri, eləcə də digər enerji-nəq
liyyat layihələri Avrasiya qitəsinin
firavan gələcəyinin qurulmasında
mühüm rol oynayır.
Sədr daha sonra dedi ki, qarşı
lıqlı hörmətə və etimada əsaslanan
siyasi dialoqun, tərəfdaşlığın və iş
birliyinin Avrasiya məkanında
mövcud olan problemlərin, o cüm
lədən dövlətimizin zorla cəlb edil
diyi Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
kömək göstərə biləcəyinə inanırıq.
Uzun illərdən bəri Azərbaycan
beynəlxalq birliyə çağırışlar ün
vanlayaraq ədalətin bərpa olunma
sını, məsələ ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatlarda qəbul olunan sənədlə
rin həyata keçirilməsini tələb edir.
Sədr bu münaqişənin, eləcə də di
gər oxşar münaqişə və problemlə
rin dövlətlərin sərhədlərinin toxu
nulmazlığı və ərazi bütövlüyü
prinsipi əsasında nizama salınma
sının Avrasiya qitəsində və bütün
dünyada sülhün, sabitliyin, ədalə

SƏFƏR
tin və təhlükəsizliyin təmin edil
məsi işinə xidmət göstərəcəyinə
əminliyini bildirib.
Qeyd edək ki, konfrans Qazaxıs
tanın birinci Prezidenti Nursultan
Nazarbayevin Avrasiya inteqrasi
yası ideyasının 25 illiyinə həsr olu
nub.
Parlamentin spikeri
Qazaxıstanda bir sıra
görüşlər keçirib
Səfər çərçivəsində Milli Məcli
sin Sədri Oqtay Əsədov Moldova
parlamentinin spikeri xanım Zi
naida Qreçanıy ilə görüşüb. Gö
rüşdə ölkələrimiz arasında dost
luq münasibətlərinin inkişafı mə
sələləri müzakirə olunub. Bu mü
nasibətlərin inkişafının intensiv
xarakter daşıması yüksək qiymət
ləndirilib.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov bildirib ki, Azərbaycan ilə
Moldova arasında əməkdaşlıq nü
munəvi olmaqla bərabər, xalqları
mızın maraqlarını tam şəkildə ifa
də edir.
Söhbət zamanı Azərbaycan-Mol
dova parlamentlərarası əməkdaşlı
ğının inkişafına dair müzakirələr
aparılıb.
Oqtay Əsədov Zinaida Qreçanı
yı ölkəmizə səfərə dəvət edib.
*
*
*
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov Nur-Sultan şəhərində ATƏT
Parlament Assambleyasının (PA)
Sədri Georgi Tsereteli ilə görüşüb.
Spiker Milli Məclisin ATƏT Parla
ment Assambleyası ilə əməkdaşlı
ğının inkişafından məmnunluğu
nu bildirib. O, Azərbaycanın Avro
panın enerji təhlükəsizliyinə verdi
yi töhfələrdən, beynəlxalq nəqliy
yat marşrutlarının inkişafında oy
nadığı roldan danışıb. Oqtay Əsə

dov səmərəli dialoqun davam etdi
rilməsinin önəmini vurğulayıb.
Georgi Tsereteli Azərbaycana
səfərini və ölkəmizdə keçirdiyi
məhsuldar görüşləri məmnunluq
la xatırlayıb. O bildirib ki, ATƏT
PA Cənubi Qafqazın bu bölgəsi ilə
əlaqələrin daha da dərinləşməsinə
böyük maraq göstərir.
Söhbət zamanı Azərbaycanın
ATƏT PA-nın işində məhsuldar iş

tirakı və qurumun fəaliyyətinə
mühüm töhfələr verməsi qeyd olu
nub, ATƏT məkanında parlament
əməkdaşlığının daha da inkişaf et
dirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu
ran digər məsələlərlə bağlı geniş
fikir mübadiləsi aparılıb.
Akif Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi
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TÜRKDÖVLƏTLƏRİBİRLİYİNƏ
doğru daha bir addım

Türkdünyası2019cuiloktyabrın15dəözününnövbə
tiəlamətdargününüyaşadı.Türkcoğrafiyasınınuzlaş
manöqtəsiolanAzərbaycanTürkdilliDövlətlərinƏmək
daşlıqŞurasınınVIIZirvəGörüşünəevsahibliyietdi.Bu
tədbirböyüktürkellərininbirlikvəhəmrəylikideyaları
na sadiqliyini və müstəqil türk dövlətlərinin qarşılıqlı
tərəfdaşlıqəlaqələrinigücləndirməkdəisrarlıolduğunu
dünyabirliyinəbirdahagöstərdi.

Cavanşir Feyziyev
Milli Məclisin deputatı

36

Milli Məclis

Bakışəhərindəkeçirilmişzirvəgö
rüşü həm də Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasını
nəzərdətutanNaxçıvanSazişininim
zalanmasının10cuildönümünətəsa

düf edirdi. 2009cu il oktyabrın 3də
Naxçıvan şəhərində keçirilmiş zirvə
görüşündə Azərbaycan, Qazaxıstan,
QırğızıstanvəTürkiyətəşkilatıntəsis
çiləri kimi türk dövlətləri arasında

İNTEQRASİYA
əməkdaşlığın və strateji tərəfdaşlığın
yeni formatını müəyyənləşdirdilər.
1992ciildəndavamlışəkildəkeçirilən
türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının
zirvə görüşlərindən qaynaqlanan
ümumisiyasiiradəninnəticəsiolaraq
yaradılmış Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası artıq 10 ildir ki,
müstəqiltürkrespublikalarıvəxalqla
rı arasında təhsil, elm, mədəniyyət,
iqtisadiyyat,nəqliyyat,turizmsahələ
rindətərəfdaşlıqəlaqələrinindərinləş
dirilməsinə yönəlmiş müzakirələrin
aparıldığı, təkliflərin irəli sürüldüyü
mühüm siyasi platforma kimi çıxış
edir. Bütövlükdə, şuranın fəaliyyət
məqsədlərivəvəzifələrixeylidərəcə
dəçoxşaxəlidir:tərəflərarasındaqar
şılıqlıetimadınmöhkəmləndirilmə
si; regionda və dünyada sülhün
bərqəraredilməsiyönündəbirgə
səylərin gücləndirilməsi; xarici
siyasətməsələlərinəortaqyanaş
m
 anın təşviq edilməsi; beynəl
xalqterrorizm,separatçılıq,ekst
r emizmvətransmillicinayətkar
lığaqarşımübarizəninəlaqələndi
r ilməsi;ortaqmaraqkəsbedənbü
tün sahələrdə regional və ikitərəfli
əməkdaşlığın vüsətlənməsi; ticarət
əlaqələri və investisiyalar üçün əlve
rişli şəraitin yaradılması təşkilatın
fəaliyyətindəaparıcıistiqamətlərdir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
ŞurasıyarandığıgündənAzərbaycan
bu təşkilatın türk coğrafiyasında in
teqrasiya proseslərinin avanqardına
çevrilməsi üçün mühüm addımlar
atmışdır.Şuranınindiyəqədərkeçi
rilmiş yeddi zirvə görüşündə res
publikamızyüksəksəviyyədətəmsil
olunmuş,türkdövlətləriarasındaiq
tisaditicarimünasibətlərindərinləş
dirilməsi,eləcədətəhlükəsizlikmə
sələləriüzrəortaqfəaliyyətingüclən
dirilməsi istiqamətində mühüm tək
liflərlə çıxış etmişdir. Eyni zamanda,
Azərbaycan bu siyasi platformad
 an

istifadəedərək,ErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsiüzrə
şurayaüzvdövlətlərinvahidmövqe
yininformalaşdırılmasınanailolmuş
dur. Bu səbəbdən də şuranın bütün
zirvə görüşlərində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tezliklə Azərbaycan
Respublikasınınsuverenliyi,ərazibü
tövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin
toxunulmazlığı əsasında həllinin va
cibliyi dəfələrlə qəbul olunan sənəd
lərdəözəksinitapmışdır.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
ŞurasınınVIIZirvəGörüşüərəfəsində

başvermişənmühümtarixihadisəisə
Özbəkistanın bu təsisata qoşulmaq
haqqında qərar qəbul etməsi oldu.
2019cu il sentyabrın 14də Özbəkis
tan Respublikası Naxçıvan Sazişinin
ratifikasiyasınıtamamladı.Buəlamət
darhadisəyəAzərbaycanRespublika
sınınPrezidentiİlhamƏliyevBakışə
hərində keçirilmiş zirvə görüşündə
xüsusiyerverərəkÖzbəkistanındöv
lət başçısı Şavkat Mirziyoyevə min
nətdarlığını bildirdi. Bu münasibətlə
AzərbaycanRespublikasınınXariciİş
lərNazirliyidəözbəyanatında2009
cuildəNaxçıvanSazişiiləəsasıqoyu
lan və indiyə qədərAzərbaycan, Qa

zaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin
üzv olduğu Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasına daha bir türk
dilliölkəninÖzbəkistanınqoşulmaq
qərarınıntürkxalqlarıarasındaçoxəsr
likköklərəəsaslananmədənivətarixi
qardaşlığıdahadamöhkəmləndirəcə
yindənəminliyiniifadəetdi.
AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiİlhamƏliyevzirvəgörüşündəki
çıxışında türk dövlətləri və xalqları
arasındasiyasimədənibağlarınmöh
kəmləndirilməsinə və Azərbaycanın
bu yöndə siyasi mövqeyinə dair bir
neçəmühümməqamatoxundu.Qar
şılıqlı tərəfdaşlıq əlaqələrinin güclən
dirilməsinəyenibaxışbucağındanya
naşan ölkə başçısı qeyd etdi ki, bizi
birləşdirən ortaq soykök, tarix, mə
dəniyyətvəmillidəyərlərqarşılıqlı
səmərəli fəaliyyətimiz üçün mü
hüməsasdır.
 Azərbaycan Prezidenti türk
dövlətləri ilə konstruktiv əmək
daşlıq münasibətlərinin qurulma
sının ölkəmizin xarici siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən biri ol
duğunu vurğuladı. Bu müəyyənləş
diricimövqeAzərbaycanıntürkdöv
lətləriarasındainteqrasiyaəsaslıtərəf
daşlıq əlaqələrinin yaranmasında,
müstəqiltürkrespublikalarınıniqtisa
disiyasibirliyinəaparanbütüntəşəb
büslərin dəstəklənməsi və həyata ke
çirilməsində maraqlı olduğunu bir
dahanümayişetdirir.
Qazaxıstanın birinci Prezidenti və
Türk Şurasının fəxri sədri Nursultan
Nazarbayevinzirvəgörüşündəiştira
kı,onuntürkdünyasındainteqrasiya
nınvacibliyinivəbuistiqamətdəprak
tikiaddımlarınatılmasınıözündəeh
tivaedəntəkliflərixüsusilədiqqətəla
yiqdir.NursultanNazarbayevçıxışın
da dedi: “Bizim hamımızın növbəti
səviyyəyə, yəni ümumtürk gələcəyi
ninyeniüfüqlərininformalaşdırılma
sına başlamağa keçmək vaxtıdır. Bu
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nunla əlaqədar, mənim iki təklifim
var.Birincisi,“Türkbaxışı2040”proq
ramını hazırlamaq. Bu proqramda
türkdilli birliyin uzunmüddətli məq
sədləri və onlara nail olmaq yolları
əksinitapmalıdır.Beləliklə,bizxalqla
rımıza göstərilən dövr üçün türk in
teqrasiyasınıntəxminiobrazınıncizgi
lərini təqdim edərik. Bununla da biz
həmçinin xarici siyasət və ticarətin
yumşaq gücü, tranzit və turizm, in
vestisiya,energetika,“yaşıl”iqtisadiy
yat,kiçikvəortabizneskimiprioritet
sahələrdəölkələrinqarşılıqlıfəaliyyə
tinə yeni impuls verərik. Proqrama
həmçininmədəniyyətvətəhsil,gənc
lərsiyasətivəsəhiyyə,rəqəmsallaşdır
mavəsüniintellekt,eləcədətürkbe
şiyiTürkistanşəhərinininkişafıböl
mələrini daxil etmək zəruridir”. Bu
təklifmahiyyətetibarilətürkdövlətlə
ribirliyinəaparanyolunperspektivlə
rinidahadaaydınlaşdırmaq,konkret
ləşdirmək,türkdövlətlərininvəxalq
larının mədəni, iqtisaditicari, siyasi
inteqrasiyasınızamanınyeniçağırışla
rınauyğunlaşdırmaqzərurətiniözün
dəəksetdirir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasına sədrliyin Azərbaycana keç
məsiölkəmizinüzərinətürkdövlətləri
vəxalqlarıarasındamünasibətləriye
nisəviyyəyəyüksəltməkistiqamətin
dəmühümvəzifələrqoyur.Azərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevzirvəgö
rüşündəkiçıxışındabuməqamatoxu
naraq, Azərbaycanın şuraya sədrliyi
dövründə ölkələrimiz arasında həm
ikitərəfli,həmdəçoxtərəfliəməkdaşlı
ğın daha da dərinləşməsi yönündə
səylərinidavametdirəcəyinivurğula
dı. Cənab Prezident Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyüçərçivəsindəədalətlihəllini
dəstəkləyən türkdilli dövlətlərin baş
çılarınatəşəkküretməkləyanaşı,indi
kigərginbeynəlxalqşəraitdətürkres
publikalarınınmillitəhlükəsizliyimə
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sələsinədəxüsusidiqqətyetirdi:“Öl
kələrimizarasındatəhlükəsizliksahə
sində əməkdaşlıq genişlənir. Ötən ay
Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi Xidmət
OrqanlarıKonfransının22ciİclasıBa
kıda keçirilib. Ölkələrimizin təhlükə
sizliyinin möhkəmləndirilməsi və re
gionalsabitliyintəminolunmasıbaxı
mından bu sahədə əməkdaşlıq mü
hüməhəmiyyətkəsbedir”.
Eyni zamanda, dövlət başçımız
AzərbaycanınQarabağınıbütünətrafı
ilə işğal etmiş Ermənistanın təcavüz
karvəməkrliniyyətlərinibudəfədə
başqayöndəndarmadağınedənəsaslı
məntiqi ortaya qoydu: “Bildiyiniz ki
mi, Azərbaycanın ən ağrılı problemi
olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində Er
mənistanındestruktivsiyasətinəgörə
irəliləyişyoxdur.Ermənistan30iləya
xındırki,beynəlxalqhüququnnorma
və prinsiplərini kobud şəkildə poza
raq,Azərbaycanaqarşıişğalçılıqsiya
sətini davam etdirir. İşğal olunmuş
ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti
aparılıb,birmilyondanartıqsoydaşı
mızqaçqınvəməcburiköçkünvəziy
yətinədüşüb.HəminərazilərdəAzər
baycan xalqına məxsus tariximədəni
irs, İslam abidələri və məscidlərimiz
dağıdılıbvəməhvedilib.Ermənistan
çalışır ki, müsəlman ölkələri ilə sıx
əməkdaşlıqqursun.Ancaqdünyamü
səlmanlarıüçünmüqəddəsolanməs
cidləridağıdanErmənistanmüsəlman
ölkələri ilə dost ola bilməz. Dinimizə
qarşı edilən bu vandallıq Ermənista
nın islamofob xislətini nümayiş etdi
rir”.Doğrudanda,İslammədəniyyə
tinin bütün izlərini, hətta müsəlman
qəbiristanlıqlarını belə həm Ermənis
tan ərazisindən, həm də işğal etdiyi
Azərbaycan ərazisindən düşməncəsi
nə yox edən cinayətkar bir rejimlə
əməkdaşlıqetməktürkvəİslamdün
yasına mənsub dövlətlər üçün yolve
rilməzdir.

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasında sədrliyin Qırğızıstandan
Azərbaycanaötürülməsiregiondaol
duqcamürəkkəbsiyasihərbiproses
lərin baş verdiyi dövrə təsadüf edir.
ŞuranınBakıdakeçirilənVIIzirvəgö
rüşündəTürkiyəninterrorhücumları
və təhdidləri ilə üzüzə qaldığı dö
nəmdə qardaş ölkə tərəfindən başla
dılan “Sülh çeşməsi” əməliyyatına
türkdövlətləritərəfindənyekdildəs
təyinifadəedilməsiböyüktarixiəhə
miyyət daşıyır. Türkiyənin beynəl
xalq hüquq normalarına əsaslanaraq
öztəhlükəsizliyinitəminetməkməq
sədi ilə başlatdığı “Sülh çeşməsi”
əməliyyatınatürkdövlətlərininməhz
Bakıdanverdiyibugüclüdəstəkdöv
lətlərimizarasındayenisiyasimüttə
fiqliyə özül yaradır. Artıq intensiv
hərbi fazaya keçmiş bir prosesin ən
gərginçağındaimperialistiddiaların
dan hələ də əl çəkməyərək Yaxın və
OrtaŞərqölkələrindəmüharibəocaq
larını alovlandırmaqla buradan qa
zancgötürməyəçalışanbirsıraQərb
dövlətlərinin Türkiyəni təkləmək və
oyundankənarvəziyyətəsalmaqniy
yətlərini açıq hədələrlə ortaya qoy
duqlarıbirvaxtdatürkdövlətlərita
riximəsuliyyətlərinidərkedərək,Ba
kıdaözlərininortaqsiyasimövqeyini
dünya birliyinə bəyan etmək əzmi
nümayişetdirdilər.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının VII Zirvə Görüşü, eyni za
manda, şuranın statusunun və fəaliy
yətdairəsiningenişləndirilməsinədair
bir sıra mühüm təkliflərin irəli sürül
məsi ilə də yadda qaldı. Qazaxıstanın
birinci Prezidenti Nursultan Nazarba
yev şuranın Türk Dövlətləri Təşkilatı
adlandırılmasıtəklifiiləçıxışetdi.“Şu
ra”dan “təşkilat”a doğru atılacaq ad
dımTürkDövlətləriBirliyinintəşəkkü
lündə təsisatlanma prosesini sürətlən
dirən bir addımdır. Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham Əliyev

türk xalqları arasında mədəni-mənəvi bağların möhkəmləndiril
məsinin, turist axınını təşviq etmək üçün ortaq təşəbbüslərin güc
ləndirilməsinin, Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Sooronbay
Jeenbekov informasiya-telekommunikasiya texnologiyaları sahə
sində və “yaşıl” iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində türk dövlətlə
ri arasındakı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini, Türki
yə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan şuranın BMT
Baş Assambleyasında və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahi
dəçi statusuna sahib olmasının önəmini qeyd etdilər.
Avropa İttifaqının üzv dövlətlərindən ənənəvi-tarixi münasi
bətlər zəminində türk respublikalarına həmişə xüsusi simpatiya
ilə yanaşan Macarıstanın Baş Naziri Viktor Orbanın zirvə görü
şündəki iştirakı və çıxışı şuranın məzmununu zənginləşdirən fakt
idi. Cənab Orban Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxdığı,
Aİ-nin ümumi ticarət siyasətindən imtina edəcəyi təqdirdə Böyük
Britaniya ilə Azərbaycan, Qazaxıstan və digər dövlətlər arasında
yeni ticarət sazişləri barədə danışıqlara başlamağı təklif etdi.
Ümumiyyətlə, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Ba
kı şəhərində keçirilmiş VII zirvə görüşündə dövlət başçılarının
çıxışları, ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlərdə səsləndirilən fikirlər
onu deməyə əsas verir ki, müstəqil türk respublikaları dərin tari
xi, etnik, dini-mənəvi bağlılığa söykənən potensial inteqrasiya
imkanlarını gerçəkləşdirmək əzmindədirlər. Ümumtürk inteqra
siyasının reallaşması eyni dil, mədəniyyət və din daşıyıcısı olan
türk xalqlarının bir araya gəlməsinə, ortaq dəyərlər təməlində
sülhpərvər birgəyaşayış ənənələrinin möhkəmlənməsi ilə yanaşı,
həm də bütün Avrasiya məkanında təhlükəsizliyin və sabitliyin
bərqərar edilməsinə böyük töhfə verəcəyi şübhəsizdir.
Müstəqil türk dövlətləri arasında iqtisadi-ticari inteqrasiyanın
məqsədyönlü axarda davam etməsi, eyni zamanda, Avrasiyanın
geosiyasi mərkəzində yeni iqtisadi gücün yaranması baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda müstəqil türk dövlətləri
nin toplam ümumi daxili məhsulunun həcmi təqribən 1,5 trilyon
dollara bərabərdir. O cümlədən Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizinin
türk coğrafiyasından keçməsi çoxşaxəli inkişafa stimul yaradan
digər mühüm amildir. Türk dövlətləri arasında inteqrasiya pro
seslərinin sürətlənməsi qeyd etdiyimiz iqtisadi potensialı daha da
artırmağa, Şərqlə Qərbi birləşdirən nəqliyyat dəhlizindən daha
səmərəli istifadə etməyə imkan verir.
Beləliklə, türk dövlətlərinin sarsılmaz birliyinə doğru aparan
bu proseslərin bütövlükdə dünya siyasət meydanında yeni key
fiyyət dəyişiklikləri yaradacağı şübhəsizdir. Dezinteqrasiya və
bölücülük meyillərinin getdikcə gücləndiyi müasir dünyamızda
özünəməxsus tarixi-siyasi ənənələri, dövlətçilik təcrübəsi, milli
koloriti və ümumbəşəri dəyərlərə sədaqəti ilə meydana çıxacaq
Türk Dövlətləri Birliyi dünya siyasi sistemində konstruktiv-hərə
kətverici qüvvə rolunu oynayacaq, beynəlxalq həyatı canlandıra
caq, qlobal problemlərin həllinə kömək edəcək, mövcud konflikt
ləri dayandırmağa qadir siyasi birliyin əvəzsiz örnəyi olacaqdır.
Müasir dünyada hadisələrin bugünkü inkişafı bütün məntiqi və
qanunauyğun prosesləri ilə türk respublikalarının belə bir müttə
fiqliyinə yol açır.
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azərbaycan Prezidentindən
Ermənistana tarix və diplomatiya dərsi
YAXud RƏSMİ YEREvAn üçün SEY tnOt
Prezident İlham Əliyevin “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubu kimi nüfuzlu
platformanın tribunasından səsləndirdiyi cəsarətli fikirlər həm işğalçı
Ermənistana, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanan ismarıc oldu.

Hikmət Babaoğlu
Milli Məclisin deputatı,
“Yeni Azərbaycan”
qəzetinin baş redaktoru

“Valday”BeynəlxalqDiskussiya
Klubudünyasiyasətinəyeni
rakursdanbaxmağaimkanyaradır
Müasir dövrdə olduqca mürəkkəb
xarakterdaşıyan,özündəmühümgeosi
yasivəgeoiqtisaditendensiyalarıehtiva
edən beynəlxalq münasibətlər sistemi
ninhazırkıvəziyyətivəgələcəyiiləəla
qədar intensiv müzakirələr aparılır,
müxtəlif proqnozlar səsləndirilir. Prak
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tik əhəmiyyətli və əməli fəaliyyət üçün
səmərəli müzakirələr daha çox intellek
tual,stratejixarakterliplatformalarvasi
təsi ilə davam etdirilir. Belə beynəlxalq
platformalardan biri də “Valday” Bey
nəlxalqDiskussiyaKlubudur.
Məlumat üçün qeyd edək ki, 2004cü
ildəyaradılanklubunilkkonfransıRusi
yanınVelikiNovqorodşəhərində,Valday
gölününsahilindəkeçirilib.Eləklubadını
da buradan götürüb. Ötən illər ərzində
dünyanınaparıcıekspertləriningörüşye
rinəçevrilənklubtədqiqatlarındaregional
vəqlobalproblemlərin,geoiqtisadi,geosi
yasiproseslərvətendensiyaların,beynəl
xalqmünasibətlərdəyenitrendlərinaraş
dırılmasınaxüsusiyerverir.
Bu,birhəqiqətdirki,“Valday”Beynəl
xalqDiskussiyaKlubundabaştutanmü
zakirələrböyükmarağasəbəbolur,iclas
lardasəsləndirilənfikirlərbeynəlxalqsiya
sigündəliyimüəyyənləşdirənaktualmöv
zulara çevrilir. Elə bu günlərdə klubun
RusiyaFederasiyasınınSoçişəhərindəke
çirilən XVI illik iclasının plenar sessiyası
dabeynəlxalqmiqyasdadiqqətləizlənildi,
mühümmüzakirəpredmetinəçevrildi.
Həmintoplantınındiqqətmərkəzində
olmasını şərtləndirən çox mühüm amil
lərdən biri Azərbaycan Respublikasının

PrezidentiİlhamƏliyeviniclasdaiştirakı,
regionalvəbeynəlxalqəməkdaşlıq,təhlü
kəsizlik məsələləri ilə əlaqədar xüsusi
əhəmiyyətə malik olan fikirlər səsləndir
məsioldu.Dövlətbaşçısınınçıxışıböyük
maraqla qarşılandı və mühüm siyasi is
marıclarlayaddaqaldı.Bukontekstdəbir
sıraməqamlaraxüsusinəzərsalmaqməq
sədəmüvafiqdir.
Əvvəla, Prezident İlham Əliyev “Val
day” klubunun fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirərək onu dünyanın ən mühüm
məsələlərininmüzakirəolunduğuplatfor
ma kimi qiymətləndirdi. Doğrudan da,
qlobal çağırışlar kontekstində bu klubun
fəaliyyətidünyasiyasətinəyenirakursdan
baxmağaimkanyaradanbəlkədəyeganə
intellektualplatformadır.Budəfəkitədbir
də dünyanın 40a yaxın ölkəsindən çox
saylıdövlətxadimlərinin,nüfuzluictimai
xadimlərin və media nümayəndələrinin,
tanınmış ekspertlərin iştirakı bu platfor
manın əhəmiyyətini, bütövlükdə, klubun
nüfuzunuaşkarşəkildəəksetdirir.
AzərbaycanPrezidentindən
Paşinyanatutarlıvəqətiyyətlicavab!
Digər tərəfdən, belə mühüm bir plat
formada Azərbaycan Prezidentinin səs
ləndirdiyifikirlərölkəmizbarədəhəqiqət

lərin bir daha dünya ictimaiyyətinin diq
qətinə çatdırılmasına xidmət etdi. Prezi
dent İlham Əliyev, ilk növbədə, Ermənis
tanın baş naziri Nikol Paşinyana və onun
sərsəm bəyanatlarına elə qətiyyətli və tu
tarlı cavab verdi ki, bu, işğalçı ölkənin başı
üstündə ildırım kimi çaxdı. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sindən danışan, bu ölkənin işğalçılıq siya
sətinin nəticələrinə diqqət yetirən, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin ni
zamlanmasına dair qəbul etdiyi 4 qətna
mənin 25 ildən çoxdur yerinə yetirilmədi
yini vurğulayan Prezident İlham Əliyev
Ermənistanın baş nazirinin “Qarabağ Er
mənistanın bir hissəsidir və nöqtə” bəya
natının yalan olduğunu vurğulayaraq,
“Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpa
ğıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır
və nida işarəsi”, -deyə bildirdi. Bu, Azər
baycan xalqına öz ərazi bütövlüyünü ye
nidən bərpa etmək üçün bir çağırış nidası,
Ermənistan üçün isə 2016-cı ildə baş verən
Aprel döyüşləri kimi bir mesaj nidasıdır.
İşğalçı, aqressor
məhz Ermənistandır!
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Ermə
nistanın baş naziri, xarici siyasət idarəsi

Azərbaycan Prezidentinin bu qətiyyətli
mövqeyi qarşısında bir müddət susdular,
münasibət bildirə bilmədilər. Bir neçə gün
sonra isə Ermənistan XİN-in mətbuat xid
mətinin rəhbəri Anna Naqdalyanın vasitə
si ilə ümumi münasibət bildirdilər və səs
ləndirilən fikirlər olduqca tutarsız, əsas
landırılmamış və şantaj xarakterli idi. Hər
şeydən əvvəl qeyd etmək vacibdir ki, Er
mənistan qarşı tərəfi ittiham edərkən öz
davranışlarını və bəyanatlarını unudur:
işğalçı ölkənin heç bir dövləti aqressiv ad
landırmağa haqqı yoxdur, ona görə ki,
aqressor, işğalçı məhz Ermənistanın özü
dür! Bu ölkə Azərbaycan torpaqlarının
20%-ni - Dağlıq Qarabağı və onun ətrafın
dakı 7 rayonu işğal edib. Ermənistan əgər
aqressiv olmayan mövqe istəyirsə, öz baş
nazirinin, müdafiə nazirinin bəyanatlarına
diqqət yetirsin. Qonşu ölkənin ərazisi haq
qında danışan zaman necə demək olar ki,
bu, Ermənistanındır?! Aqressiya məhz bu
radadır. Bu ölkənin müdafiə naziri qeyd
edir ki, bizim məqsədimiz heç də proble
min həlli üçün torpaq mübadiləsinə get
mək deyil, yeni torpaqlar işğal etməkdir - 
budur, daha bir aqressiya nümunəsi! Belə
olan halda, öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etmək haqqında qətiyyətli, əsaslandırıl

mış, beynəlxalq hüquqa söykənən fikirlər
səsləndirən Azərbaycan Prezidentinin
mövqeyi haqqında “aqressiv” ifadəsini iş
lətmək sadəcə olaraq cəfəngiyyatdır.
“Dağlıq Qarabağ xalqı”
məfhumu mövcud deyil...
Digər mühüm məqama nəzərə salaq.
Azərbaycan Prezidenti haqlı olaraq qeyd
etdi ki, “Dağlıq Qarabağ xalqı” məfhumu
yoxdur, Dağlıq Qarabağ əhalisi var. Bun
lar azərbaycanlılardan və ermənilərdən
ibarətdir. Münaqişə başlayan zaman bu
demoqrafik proporsiya 75-25% nisbətində
azərbaycanlıların lehinə idi. Ancaq bu ifa
dəni ermənisayağı təhrif edərək Azərbay
can Prezidentinin radikal, aqressiv bəya
natı kimi təqdim etmək yalnız ermənilərin
ağlına gələ bilərdi ki, məhz işğalçı ölkənin
Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında da
məsələ bu cür təqdim olunur. Məsələyə
istər beynəlxalq hüquq, istər dövlətlərara
sı münasibətlər, istərsə də tarixi reallıq
konteksində yanaşdıqda Azərbaycanın
haqlı və ədalətli mövqeyi bütün aşkarlığı
ilə özünü göstərir. Dağlıq Qarabağ əhali
sinin 75%-i azərbaycanlılardan ibarət
olub. Məhz Qarabağ münaqişəsi nəticə
sində Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayo
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nun bütün azərbaycanlı əhalisi qovulub,
yəni azərbaycanlılara qarşı etnik təmizlə
mə siyasəti həyata keçirilib; hazırda da iş
ğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlı əhali
yoxdur. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsi Azərbaycanın humanitar fəlakət
lə üzləşməsinə səbəb olub. Belə ki, Dağlıq
Qarabağ və işğal olunmuş ətraf rayonlar
dan 700 mindən çox, həmçinin Ermənis
tan ərazisində yaşayan 250 min azərbay
canlı öz tarixi torpaqlarından qovulub. İş
ğal olunmuş, azərbaycanlı əhalinin qovul
duğu ərazilərin böyük hissəsinin yandırıl
mış torpaqlardan, dağıdılmış evlərdən,
məktəblər və ictimai obyektlərdən ibarət
olması konkret reallıq kimi ortadadır.
Azərbaycanın prinsipial mövqeyi
İlham Əliyevin bəhs olunan qətiyyətli
bəyanatının səsləndirildiyi məkan və za
man da xüsusi əhəmiyyətlidir. Çünki
Azərbaycan Prezidenti bu bəyanatı birinci
növbədə Rusiya Federasiyasında, ikincisi,
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubu
kimi tanıdığımız mühüm platformanın
tribunasından və ATƏT-in Minsk Qrupu
nun həmsədrlərindən biri olan Rusiya
Federasiyasının Prezidentinin iştirak etdi
yi bir tədbirdə səsləndirdi. Eyni zamanda,
Rusiya XİN tərəfindən də həmin diskussi
ya klubunda Paşinyanın fikirlərinə qarşı
qətiyyətli mövqe nümayiş etdirdi, işğalçı
ölkənin baş nazirinin sərsəm bəyanatları
nın problemin həllinə kömək etmədiyini
bildirən fikirlər səsləndirildi.
Bütövlükdə, dövlət başçısı bir daha bə
yan etdi ki, problem BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələri, Helsinki
Yekun Aktının prinsipləri və Azərbayca
nın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olunmalıdır. Bu, bir daha Azərbaycanın
mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdı
rılması idi. Bütün bu mənzərəni təhlil et
dikdə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, cə
nab İlham Əliyev qətiyyətli mövqe nüma
yiş etdirməklə bərabər, eyni zamanda,
beynəlxalq ictimaiyyətə, BMT-nin Təhlü
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kəsizlik Şurasına, ATƏT-in Minsk Qrupu
nun həmsədrlərinə çağırış etdi ki, prob
lem həll olunmalıdır, əks təqdirdə, Azər
baycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələ
yə Azərbaycan özü nida işarəsi qoymağı
bacaracaq!
Azərbaycan işğalçı ölkənin
status-kvonu legitimləşdirmək cəhd
lərinə heç vaxt imkan verməyəcək
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici si
yasətinin ən mühüm strateji prioriteti Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hü
ququn norma və prinsipləri əsasında, yəni
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllidir. Bunun üçün Azərbaycan ötən illər
ərzində mühüm, dərin strateji diplomatiya
siyasəti həyata keçirməklə, ilk növbədə,
problemin həlli ilə bağlı yeni şərtlər forma
laşdırmağa nail olub. Bu isə mühüm stra
teji istiqamətlər üzrə müəyyən edilmiş ar
dıcıl və məqsədyönlü siyasət sayəsində
başa gəlib. İlk növbədə, beynəlxalq aləm
də Azərbaycanın nüfuzunun artırılması,
regional və beynəlxalq təşkilatlarla ölkə
mizin bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa nail
olması, ikincisi isə regionda ermənilərlə
ənənəvi əlaqələri olan və daha çox Ermə
nistanın tərəfdaşı kimi tanınan ölkələri öz
tərəfdaşına çevirməsi siyasəti həyata keçi
rilib. Eyni zamanda, Azərbaycan regional
əməkdaşlığı prinsipial mövqe olaraq
müəyyənləşdirməklə tərəfdaş ölkələrin
milli maraqlarını da öz milli maraqları ilə
uzlaşdırmağı bacarıb.
Hazırda Ermənistan həm regionda,
həm də beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın
nüfuzu qarşısında küncə sıxışdırılmış və
ziyyətə düşüb, ənənəvi müttəfiqlərini də
itirib. Bu gün çıxılmaz vəziyyətdə olan,
dərin sosial-iqtisadi tənəzzül və kəskin
ictimai-siyasi böhranla qarşı-qarşıya qalan
Ermənistan yaxşı bilir ki, Azərbaycan iş
ğalçı ölkənin status-kvonu legitimləşdir
mək cəhdlərinə heç vaxt imkan verməyə
cək. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
təmin etmək qüdrətindədir. Ermənistanın
isə yeganə çıxış yolu işğalçı siyasətdən əl

çəkməkdir. Bu ölkənin rəhbərliyi dərk et
məlidir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti
heç vaxt işğalla barışmayacaq, Azərbay
can bütün hallarda öz ərazi bütövlüyünü
bərpa edəcək!
Azərbaycan beynəlxalq
hüququn zəruriliyinə təkid edir
BMT, ATƏT-in Minsk Qrupu kimi  ins
titutlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normaları əsasında,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsin
də həll olunması üçün əlavə tədbirlər hə
yata keçirməli, Ermənistana qarşı konkret
addımlar atılmalıdır. Beynəlxalq ictimaiy
yətə yaxşı məlumdur ki, Ermənistan bey
nəlxalq hüquq normalarını kobud surətdə
pozaraq işğalçı siyasətini davam etdirir,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrə mə
həl qoyulmur. Ona görə də bu ölkəyə
qarşı təsir və təzyiqlər göstərilməli, işğalçı
siyasətə son qoyulmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, Azərbaycan beynəlxalq hüququn
prinsiplərinə riayət olunmamasından zə
rər çəkən ölkə kimi, o cümlədən ərazilə
rimizin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə
əlaqədar, əlbəttə ki, bütün beynəlxalq
tədbirlərdə beynəlxalq hüququn zərurili
yinə təkid edir. BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasının bəzən qətnamələri bir neçə gü
nə yerinə yetirildiyi halda, Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə
bağlı qətnamələr 25 ildən artıqdır ki, ka
ğız üzərində qalıb. Təcavüzkar Ermənis
tanla yanaşı, beynəlxalq təşkilatlar və ən
əsası, dünyanın aparıcı ölkələrinin güc
mərkəzlərinin üzərinə bu məsələdə bö
yük məsuliyyət düşür.
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri
strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır
Azərbaycan Prezidentinin Rusiya Fe
derasiyasına işgüzar səfəri çərçivəsində,
həmçinin “Valday” Beynəlxalq Diskussi
ya Klubunun XVI illik iclasının plenar
sessiyasında diqqət mərkəzində olan, mü

zakirə predmetinə çevrilən mühüm məsə
lələrdən biri də iki ölkə arasında münasi
bətlərin hazırkı səviyyəsi və inkişaf dina
mikası oldu. Əlbəttə, hazırkı mürəkkəb
beynəlxalq münasibətlər şəraitində Rusi
ya-Azərbaycan əlaqələri hər iki ölkənin
strateji maraqları kontekstində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyası
na işgüzar səfəri və Soçidə Vladimir Pu
tinlə keçirdiyi görüşdə müzakirə olunan
məsələlər bir daha ondan xəbər verir ki,
bu münasibətlərin strateji əməkdaşlıq sə
viyyəsində olması iki ölkənin mənafeyinə
tamamilə uyğundur. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycan Prezidenti tərəflər arasında
münasibətlərdən danışarkən bildirdi ki,
prezidentlərin görüşləri strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafına təkan verir.
Digər tərəfdən, strateji tərəfdaşlıq xa
rakteri daşıyan Azərbaycan-Rusiya əlaqə
ləri çoxşaxəlidir. Tərəflər arasında nəqliy
yat, humanitar, hərbi-texniki və turizm
sahələrində əməkdaşlıq uğurla davam
edir. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr
nəqliyyat və enerji sektorlarında da mü
vəffəqiyyətlə inkişaf edir. Rusiya Azərbay
canın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir.
Onun Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət
əlaqələrinin təxminən yarısı Azərbaycanın
payına düşür. Bu ölkə qeyri-neft məhsul

larımızın ixracı üzrə ilk yerdədir. Cari ilin
yanvar-avqust ayları ərzində respublika
mızdan Rusiyaya 427,1 milyon ABŞ dolla
rı dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac
olunub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 14% artım deməkdir.
Azərbaycanda 700-dək Rusiya kapitallı
şirkət fəaliyyət göstərir. Ölkələrimiz ara
sında uğurlu investisiya əməkdaşlığı hə
yata keçirilir, Rusiyadan Azərbaycana,
Azərbaycandan Rusiyaya çoxmilyardlı in
vestisiyalar qoyulur. Rusiya şirkətləri
Azərbaycan iqtisadiyyatına 4,7 milyard
ABŞ dolları sərmayə yatırıb. Hər iki tərə
fin təsdiq etdiyi “Yol xəritələri”nin reallaş
dırılması isə, heç şübhəsiz, qarşılıqlı-fay
dalı əməkdaşlığın dərinləşməsi, bütün sa
hələrdə inteqrasiyanın intensiv xarakter
alması baxımından böyük önəm daşıyır.
Dövlətimizin başçısı oktyabrın 3-də Soçi
də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə gö
rüşü zamanı bu məqamlara toxunaraq
deyib: “Ticari-iqtisadi sahədə müsbət di
namikanı da qeyd etmək istərdim. Əmtəə
dövriyyəsi artır - keçən il də, bu il də. Biz
də olan məlumata görə, avqust ayına qə
dər artım 20%-dən çox olub. Sizinlə bizim
təsdiq etdiyimiz “Yol xəritələri”nin real
laşdırılması da, əlbəttə, daha sıx qarşılıqlı
fəaliyyətə, bütün sahələrdə inteqrasiyaya
və əməkdaşlığa gətirib çıxaracaq”.

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri hər iki
ölkənin beynəlxalq müstəvidə bir-birini
dəstəkləməsidir. Hər hansı xarici siyasi
gündəlikdən asılı olmayan AzərbaycanRusiya münasibətləri beynəlxalq təşki
latlar çərçivəsində də uğurla davam və
inkişaf edir.
AŞPA-nın iyun sessiyasında Rusiya nü
mayəndə heyətinin qayıdışı məsələsi həll
olunarkən Azərbaycan nümayəndə heyə
tinin tam tərkibdə Strasburqda Rusiyanın
Avropa Şurası Parlament Assambleyasına
qayıtmasına səs verməsi bunu göstərən
bariz nümunələrdən biridir.  İki ölkə, eyni
zamanda, BMT, ATƏT, MDB məkanında
sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Azərbaycan
ilə Rusiya arasında münasibətlərin belə
yüksək səviyyəsi hazırda mövcud olan
mürəkkəb geostrateji çağırışlar konteks
tində iki dost və qonşu ölkənin təhlükəsiz
lik maraqları baxımından da aktualdır.  
Nəticə etibarilə, strateji tərəfdaşlığa,
dostluq və mehriban qonşuluq prinsip
lərinə əsaslanan, uğurla inkişaf edən
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri yaxşı
perpsektivlərə malikdir, regional inteq
rasiyanın sürətlənməsinə, bölgədə və
beynəlxalq miqyasda qarşılıqlı-faydalı
əməkdaşlığın dərinləşməsinə fundamen
tal töhfələr verir.
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Allaha və vətənə
həsr olunan ömür
Mənalı ömrünü İslam dininin əsl mahiyyətinin təbliği
və təşviqinə, dünyada davamlı sülhün, əmin-amanlığın,
tolerantlığın, humanizm prinsiplərinin bərqərar olma
sına həsr etmiş Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin
anadan olmasının 70, şeyxülislamlıq fəaliyyətinin 40
illik yubileyi Prezident İlham Əliyevin sərəncamına
əsasən ölkədə geniş şəkildə qeyd olunur. Bu yaxınlar
da isə cənab Prezident Allahşükür Paşazadəni “Heydər
Əliyev” ordeni ilə təltif etdi. Biz də “Milli Məclis” jurnalı olaraq Şeyx həzrətlərinin Allaha, xalqa xidmətə
həsr etdiyi ömrünün bəzi məqamlarına işıq tutmaq
üçün ona bir neçə sualla müraciət etdik.

- Şeyx həzrətləri, deyirlər 70 yaş
elə bir zirvədir ki, insanı dö
nüb keçdiyi ömür yoluna nə
zər salmağa və daxilən özünə
hesabat verməyə vadar edir.
Dayandığınız zirvədən ömrü
nüzü süzgəcdən keçirərkən nə
lərə sevinirsiniz, nələrə heyif
silənirsiniz?
- Bismillahir-rəhmanir-rəhim! Bu
böyük bir şərəfdir ki, möhtərəm
dövlət başçımız həyatımın və fəaliy
yətimin önəmli ildönümlərinə özəl
diqqət və ehtiram nümayiş etdirir.
Milli-mənəvi dəyərlərə ali himayə
və qayğısını əsirgəməyən cənab Pre
zidentin Dünya Dini Liderlərinin II
Bakı Sammitinin paytaxtımızda ke
çirilməsi haqqında tarixi qərarını, 70
illik yubileyim və şeyxülislam kimi
fəaliyyətə başlamağımın 40 illiyi

44

Milli Məclis

münasibəti ilə sərəncamını möhtə
rəm dövlət başçımızın milli, dini və
ümumbəşəri dəyərlərə verdiyi önə
min təzahürü, həmçinin şəxsimə
olan hörmət və etimadın göstəricisi
kimi yüksək dəyərləndirirəm və bü
tün bunlara görə Zati-alilərinə həd
siz minnətdaram.
İldönümləri münasibəti ilə Zatialiləri tərəfindən dövlətin ən yüksək
ali təltifinə - “Heydər Əliyev” orde
ninə layiq görülməyim şəxsimə və
Azərbaycan dindarlarına olan yük
sək hörmət və etimadın göstəricisi
dir. Bu ordenlə məni təltif etməklə
Azərbaycan Prezidenti nümunəvi
dövlət-din birliyinin, yüksək səviy
yəli dövlətçilik təfəkkürünün, hü
quqi-demokratik, dünyəvi dövlətin
milli-dini dəyərlərə ən ali diqqətinin
bariz nümunəsini nümayiş etdirdi.

Şükürlər olsun ki, yaşadığım hər
il dönüb geriyə alnıaçıq, üzüağ baxa
bilmişəm. Allaha, vətənə, millətə
xidmətdə bacardığım səyləri əsirgə
məmişəm. Allahın Kəraməti ilə ötən
40 il ərzində bu işləri görmüşəm.
Millətimizin, müstəqil dövlətimizin
qazandığı hər bir uğur məni sevindi
rib və bu gün də sevindirməkdədir.
Dini, milli dəyərlərə qayıdışımız, 17
məscidi fəaliyyət göstərən ölkədən
2000-dən artıq məscidə sahib ölkəyə
çevrilməyimiz, İslam irsimizə sahib
çıxan, dünyaya multikulturalizm ör
nəyi nümayiş etdirən, islami həm
rəyliyə çağıran, ümumbəşəri dəyər
lərə ehtiramla yanaşan dövlətimizin
varlığı məni qürurlandırır.
Geriyə baxanda əsas təəssüf do
ğuran məqam 20 Yanvar faciəsidir.
Allah Qarabağ müharibəsinin,      

20 Yanvar faciəsinin çoxsaylı qur
banlarına rəhmət eləsin! Şəhidləri
mizin bizim hamımızın boynunda
haqqı var. Bir şeyxülislam olaraq o
qanlı faciənin dünyaya çatdırılma
sı, şəhidlərin adlarına layiq şəkildə
torpağa tapşırılması üçün əlimdən
gələni əsirgəməmişəm. Lakin bir
insan olaraq qəlbimi üzən bu hadi
səni unutmaq mümkün deyil.
Mənim üçün çox dəyərlidir ki, iki
əsrin şeyxülislamı olaraq, ölkəmizin
taleyüklü məqamlarında xalqımın,
vətənimizin ən mürəkkəb, həmçinin
sevincli dövrlərində din xadimi kimi
Uca Allahın buyurduqlarını çatdır
maq, xeyir-duasını diləmək şərəfinə
nail olmuşam. Xalqımın haqq səsini
dünyanın ən mötəbər tribunaların
dan eşitdirmək imkanım olub.
- Hörmətli Şeyx, həyatınızın əv
vəlindən başlamaq istərdik.
Bildiyimizə görə, hələ doğul
mamışdan ananız sizi Allah
yolunda nəzir deyib. Sizə ad
qoyulmanın da öz hekayəsi

var... Çoxuşaqlı ailədə böyü
müsünüz - 9 bacı, 2 qardaş ol
musunuz. Dəcəl uşaq olmusu
nuz, yoxsa sakit? Ümumiyyət
lə, uşaqlığınız necə keçib?
-  Bəli, çoxuşaqlı, olduqca səmi
mi, mehriban, ailə dəyərlərinə bö
yük önəm verilən bir ailədə doğu
lub, boya-başa çatmışam. Təbii ki,
ardıcıl qız övladlarından sonra oğ
lan uşağının doğulması ailəmizdə
böyük sevinclə qarşılanıb. Oğul
gözləyən anamın dua və niyyətləri
mənim doğulmamışdan bir mənə
vi məsuliyyət payım olmuşdur.
Allah anam Kafiyə xanıma rəhmət
eləsin! O, özümü dərk etdiyim
dövrdən bu əhdini mənə hər an xa
tırladırdı və bu, gələcək həyat seçi
mimi müəyyən etdi. Beləcə, ana
mın məni dünyaya gətirərkən nə
zir-niyaz etdiyi kimi, əhdinə mü
vafiq olaraq bu yolu tutdum.
Adımı isə bütün kənd əhli, el-oba
yığılaraq ailəmizin sevinci ilə həm
rəy şəkildə seçmişdir. Doğrudur, bu
adı yazdırmaq dərhal alınmamışdır,

ateist dövrün reallıqları buna xeyli
mane olmuşdur. Lakin atamın israrı
nəticəsində, bir neçə cəhddən sonra
nəhayətdə adımın Allahşükür ola
raq yazılmasına nail olublar.
Uşaqlığım sadə həyat tərzində
keçib. Zəhmətkeş valideynlərim, se
vimli bacılarım və qardaşımla mü
təvaze bir kənd həyatı yaşamışam.
Dəcəlliyim o qədər də olmayıb. Belə
ki, anamın niyyətinə uyğun olaraq
erkən yaşlarımdan dini təhsil alma
ğa başlamışam. Bu, mənim davranı
şıma bir təmkinlik gətirib. Digər
uşaqlar kimi vaxtımı əylənməyə,
oynamağa deyil, Quran öyrənməyə
həsr edirdim.
- Quran və İslam elmləri ilə ilk
tanışlığınız necə başladı? So
vet dövrü idi və İslam elmləri
ni öyrənərkən hansı çətinliklər
və maneələrlə üzləşirdiniz?
- Kiçik yaşlarımdan Quran oxu
mağı öyrənmək üçün doğulduğum
Cil kəndindən xeyli uzaqda olan
qonşu rayonun kəndinə gedər,
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jimin mahiyyətindən doğan cəhət
lər özünü göstərirdi. İstənilən halda,
dinimizə məhəbbətdən, onun dərin
liklərinə vaqif olmaq istəyindən irəli
gələn coşqu ilə bu görünən və gö
rünməyən maneələri dəf etməyi ba
carırdıq.
Özbəkistanda tələbəlik illəri öm
rümün ən maraqlı, unudulmaz
dövrlərindəndir. O illərdə çətinlik
lərim də yox deyildi - qərib məkan
da kasıb tələbə həyatı o qədər də
asan keçmirdi. Evdən elə bir maddi
yardım olmadığından gecələr işlə
yir, gündüzlər təhsil alırdım. Lakin
qonaqpərvər özbək xalqının səmi
miliyi mənə tələbəlik illərinin xoş
xatirələridir. Ən əsası, mən orada
müqəddəs İslam dininə elmi şəkil
də vaqif olmuşam. Özbəkistanda
dini təhsil o vaxtkı sovet gəncləri
üçün yeganə imkan olmaqla yana
şı, həm də çox dərin, məzmunlu
təhsil idi. Həmin illərdə özbək tor
pağında təhsil alan gənclərdən on
larla böyük din xadimi yetişdi və
onların əksəriyyəti bu gün postso
vet məkanında tanınmış din xadi
mi kimi fəaliyyət göstərir və ya dini
idarələrdə rəhbər vəzifələrdə çalı
şırlar. Mənim tələbəlik dostlarımla
hazırda da yaxın əlaqələrim var.
Bizə təhsil verən müəllimlərimizi
hər zaman ehtiramla xatırlayıram.

Şeyx Qüdrətdən dərs alardım. So
vet dövründə Cənub bölgəsində
Şeyx Qüdrət, Şeyx Qələm, Molla
Müzəffər, Molla İzzət, Molla Mu
qeyib, Molla Məzlum Hüseyn,
Molla Baba Rüdəkəranlı, Molla Rə
fi kimi fədakar alimlər, fəzilətli in
sanlar dinin işığını sönməyə qoy
madılar. Allah onlara qəni-qəni
rəhmət eləsin!
Məktəbi bitirdikdən sonra Bakı
ya gəldikdə əvvəlcə dünyəvi təhsil
olaraq tarix fakültəsinə daxil ol
maq fikrim var idi. Bakıda ikən
Təzəpir məscidinə ibadətə gedir
dim və orada Buxarada təhsil haq
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qında elanla rastlaşdım. Anama bu
barədə dedikdə, heç bir tərəddüd
süz getməyimə xeyir-dua verdi.
Hətta bir qədər də israrla bildirdi
ki, bu, mənim Allah qarşısında əh
dimdir. Beləliklə, anamın istəyi,
qəlbimin rizası, ən əsası Allahın iz
ni ilə Özbəkistana yola düşdüm.
- Buxarada ali təhsil almağınız,
qəriblikdə keçən tələbəlik illə
ri barədə danışın.
-  Buxarada mədrəsədə oxumu
şam, universitet təhsilimi Daşkənd
İslam Universitetində almışam.
Dövrün özəlliklərindən yaranan, re

- Din xadimləri təkcə xalqla bir
yerdə olmur, həm də insanlara
yol göstərir, lazım olsa ağır
günlərdə cəmiyyətin önündə
gedirlər. Cənab Şeyx, siz 1990cı ilin yanvar günlərində də
Bakıda törədilən dövlət cinayə
tinə öz hiddət və etirazını bil
dirən, dünya ictimaiyyəti qar
şısında SSRİ-nin imperiya xis
lətini kəskin bəyanatla ifşa
edən Ulu öndər Heydər Əliye
vin səsinə səs verərək sovet
dövlətinin başçısı M.Qorboço
va ittiham və kəskin etiraz do
lu məktub yazdınız. Sizi Azər
baycanın dövlət müstəqilliyi

HƏMSÖHBƏT
nin bərpa olunması uğrunda
ən mübariz qəhrəmanlardan
birinə çevirən bu böyük cəsa
rəti haradan alırdınız?
-  Bu, mənim din xadimi olaraq
borcumdur və mən bu borcu o za
man da şərəflə yerinə yetirməyə
çalışdım. Əlbəttə, çökməmiş bir
dövlətin rəhbərinə elə bir açıq mü
raciət məktubunun yazılması əs
lində özünə ölüm hökmü imzala
maq anlamı verirdi. Bu cəsarəti
Uca Allahdan və xalqıma, vətəni
mə olan məhəbbətdən alırdım.
1990-cı ilin 20 Yanvarında baş
verən hadisələrin təfsilatını yəqin
ki, hamı xatırlayır, lakin baş vermiş
faciəni törədən səbəbləri, qanlı qır
ğına aparan yolları, bu siyasi təca
vüz aktının əsl ssenarilərini hələ də
əksəriyyəti bilmir. Əslində bu, “bö
yük Ermənistan” xülyası ilə yaşa
yan aqanbekyanların, şahnazarov
ların, balayanların əlində oyuncağa
çevrilmiş Qorbaçov kimi ləyaqət
siz dövlət rəhbərinin xalqımıza
qarşı öncədən hazırlanmış planı
idi. Onlar hələ 1987-ci ildə xalqımı
zın böyük oğlu Heydər Əliyevi Si
yasi Büro üzvlüyündən kənarlaş
dırarkən Azərbaycanı başsız qoy
maq, yenilməz nüfuza malik rəh
bərdən məhrum etmək niyyətində
idilər. Beləliklə, ölkədəki hakimiy
yətin siyasi simasızlığına arxala
nan imperiya rejimi Azərbaycanın
sahibsiz və arxasız qaldığına dair
tam əminlik əldə etdi və 20 Yanvar
qırğınını həyata keçirdi. Ölkədə
tam bir hakimiyyət boşluğu yaran
mış, xalq və dövlət arasında dəh
şətli uçurum əmələ gəlmişdi. Mər
kəz vəziyyətdən istifadə edərək
baş verənləri milli və dini münaqi
şə kimi qələmə verməyə çalışır,
xalqımızın istibdada qarşı mübari
zəsini dünya ictimaiyyətinə İslam
fundamentalizmi, ekstremizm ki

mi təqdim edirdi. Ölkəmizin tale
yi, hətta xəritədəki varlığı şübhə
altında idi.
Həmin günlərdə ölkədə vətən
daşların yeganə ümid yeri Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsi, Təzəpir məs
cidi idi. Qafqaz Müsəlmanları İda
rəsi hadisələrin ilk dəqiqəsindən
qərargaha çevrildi; fövqəladə və
ziyyətə baxmayaraq, yanvarın 21-də
Təzəpir məscidinin həyətində min
lərlə insanın iştirak etdiyi mitinq
keçirildi. Yanvarın 22-də İctimai
Dəfn Komissiyası ilə birlikdə şəhid
lərin çox izdihamlı dəfn mərasimi
nin təşkilati rəhbərliyi, yaralılara
dərman və maddi yardım göstəril
məsi, şəhid ailələrinə ərzaq paylan
ması, 40 gün ərzində dini xidmətin
təşkili bizim fəaliyyətimizin yalnız
görünən tərəfi idi. Əslində, o mə
qamda idarə bütün şərəf və ləyaqəti
ilə imperiya siyasətinin riyakarlığı
na meydan oxudu, informasiya blo
kadasını yararaq baş verənləri dün
yaya bəyan etdi və yalançı “qəhrə
manlardan” fərqli olaraq xalqa hə
qiqi mənəvi dəstək oldu. Əgər o
zaman keçmiş SSRİ rəhbərliyinin

siyasi avantüralarına aldanıb haki
miyyət təklifləri qəbul edilsə idi,
sonra xalqımızın, dövlətimizin başı
na nə müsibətlər gələcəyini təsəv
vür etmək belə çətindir.
O qanlı dönəmdə belə məsuliy
yətin altına girməyin nə dərəcədə
ağır və təhlükəli olduğunu çoxları
nız xatırlayırsınız. Yanvarın 22-də
tarixdə görünməmiş milyonluq iz
dihama başçılıq edərək dəfn məra
siminin önündə durduq və ilk dəfə
olaraq allahsız sovet rejimini “mən
fur imperiya” ifadəsi ilə lənətlədik.
Dəfn prosesində bir nəfər belə hərb
çinin iştirakına və müdaxiləsinə im
kan verilmədi. Ölkədə bütün infor
masiya agentliklərinin nəzarətdə
olduğu bir vaxtda biz “Vətən” cə
miyyətinin teleksi ilə gizli şəkildə
BMT-nin Baş katibliyinə, dünyanın
dövlət başçılarına və dini rəhbərlə
rə, ən əsası isə əli xalqımızın qanına
batmış Mixail Qorbaçova bəyanatı
mızı ünvanlaya bildik.
Həmin günlərdə -  bu çətin mü
cadilədə bizim mənəvi dəstəyə, yol
göstərən rəhbərə, zülməti işıqlan
dıran bir insana böyük ehtiyacımız
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var idi. Bu insan yenə də Heydər
Əliyev oldu. Onun Moskvada ver
diyi kəskin bəyanat 20 Yanvar ha
disələrinə ilk obyektiv siyasi qiy
mət olmaqla yanaşı, həm də fa
ciənin əsl mahiyyətini, səbəbkarla
rını, günahkarlarını tam çılpaqlığı
ilə aşkar göstərdi. Əgər o faciəli
dünənimizdə Heydər Əliyevin bi
zə və xalqımıza mənəvi dəstəyi ol
masaydı, bugünkü sabitliyi, əminamanlığı, xalq və dövlət birliyini
görmək bizə nəsib olmazdı.
Elə buna görə də 4 il ərzində
düzgün siyasi qiymətini ala bilmə
yən 20 Yanvar hadisələri sonralar
məhz onun hakimiyyətə yenidən
qayıdışı dönəmində SSRİ dövləti
nin Azərbaycan xalqına qarşı törət
diyi hərbi təcavüz aktı kimi siyasi
qiymətini aldı.
Biz şəhidlərə münasibətdə haqqədalətin tam yerini tutması üçün
geniş və hərtərəfli araşdırmalar
aparacaq yeni istintaq komissiyası
nın yaradılmasını, bu hadisələri
törədənlərin, başda Qorbaçov ol
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maqla ona rəvac verənlərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmasını,
Beynəlxalq Haaqa məhkəməsinə
çıxarılmasını vacib hesab edirik.
- Şeyx həzrətləri, siz nəinki Azər
baycanın, ümumilikdə dünya
nın ictimai-siyasi həyatına da
töhfə vermək üçün mümkün
vasitələrdən maksimum istifa
də edirsiniz. Necə düşünürsü
nüz, dini liderlərin aktivliyi
nəticəsində münaqişələrin həl
linə daha tez nail oluna bilər
mi?
-  Münaqişə vəziyyətində olan
dövlətlərin din xadimlərinin üzə
rinə hər zaman böyük məsuliyyət
düşür. Bu məramla ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsi başlayan zamandan - 
1988-ci ildən bəri məhz sülhün
bərqərarı naminə vasitəçilərin səy
ləri sayəsində müxtəlif erməni di
ni liderləri ilə bir masaya oturmu
şam. Rus Pravoslav Kilsəsi bu gö
rüşlərin ənənəvi vasitəçisi kimi çı

xış edib və mövqeləri uzlaşdırma
ğa çalışmışdır. Bundan əlavə,
Ümumdünya Kilsələr Şurasının
vasitəçiliyi ilə Montredə görüşmü
şük, Ümumgürcüstan KatolikosPatriarxı II İliyanın qatıldığı dörd
lük formatında da danışıqlarımız
olub. Hər dəfə görüşlərin nəticələ
rinə dair birgə bəyanatlar imzala
mışıq, lakin təəssüf ki, erməni tə
rəfi bu bəyanatların ruhuna uyğun
davranış nümayiş etdirmir, o cüm
lədən əsirlərlə bağlı məsələdə ar
dıcıllıq olmadı.
Erməni ekstremistlərinin din
amilini qabartmaq, bununla təəs
sübkeşlər qazanmaq istəyi olub və
var. Lakin biz bu qüvvələrin Ermə
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinə dini don geyin
dirmək, konflikti dinlərarası toq
quşma müstəvisinə daşımaq niy
yətlərini puç edə bildik. Buna məhz
dini liderlərin görüşləri sayəsində
nail olduq; münaqişəyə dini səciy
yə verilməsi böyük faciələrə gətirib
çıxara bilərdi.
Bütün dünya, o cümlədən ermə
nilərin özləri də Qarabağın Azər
baycan torpağı olduğunu gözəl bi
lir. Bizə ədalətli sülh lazımdır.
Dövlətimizin də mövqeyi belədir,
dünya birliyinin qəbul etdiyi qə
rarlar -  BMT-nin 4 məlum qətna
məsi yerinə yetirilməli, ərazi bü
tövlüyümüz bərpa olunmalıdır. Bu
həqiqət nə qədər tez qəbul edilər
sə, sadə erməni xalqı da müsibət
lərdən daha tez qurtular, bölgədə
sülh və tərəqqi bərqərar olar.
Dini lider, din xadimi kimi mən
hər zaman sülhün tərəfdarıyam və
insan qanının axıdılmasının qarşı
sının alınması, müqəddəs dəyər
olan insan həyatının xilası yolunda
bütün imkanlardan istifadə edil
məsini vacib sayıram. Lakin ən
gözəl vasitə bu münaqişələrin ön

lənməsi, qarşısının alınmasıdır ki,
bu işdə də dini liderlərin töhfəsi
ola bilər. Bununla bağlı MDB Din
lərarası Şurasının həmsədri olaraq,
illər öncə BMT yanında din xadim
lərinin yüksək səviyyəli məşvərət
qurumunun yaradılması zəruriliyi
barədə təklifim olub. Siyasilərin
səhv addımları səbəbindən yara
nan münaqişələrin bir çox hallarda
dini liderlərin tövsiyələri sayəsin
də qarşısını almaq mümkündür.
Bir məqamı vurğulamaq istər
dim. Şeyxülislam olaraq, fəaliyyət
illərim ərzində qəlbimi fəxarətlə
döyündürən məqamlar sırasında
ilk yerlərdən birini Azərbaycanın
ümumbəşəri önəm kəsb edən ide
yaların bütün dünya ictimaiyyəti
nə xitabən ucaldığı ənənəvi mə
kan statusunu qazanması tutur.
Şeyxülislam olaraq, bu böyük
miqyaslı işlərdə dövlət başçımızın
siyasi iradəsini görmək məni ol
duqca məmnun edir. Dünya iqti
sadi böhran, siyasi gərginlik, mə
nəvi səciyyəli problemlər yaşadığı
bir dövrdə bizim Prezidentimiz
bütün bunların fövqündə dayan
maq qüdrəti nümayiş etdirir,
Azərbaycan həm milli-mənəvi,
həm də bəşəri dəyərlərin hamisi
olaraq çıxış edir, millətlər, din
lərarası dialoqu təşviq edir, ədalə
tə və beynəlxalq hüquqa söykənən
dünya düzəninə çağırışlarını bə
yan edir. Dünya miqyasında bir
çox digər uğurlarımızla yanaşı,
Uca Allahın bəyəndiyi multikul
tural yolumuzla tanınırıq, dövlət
başçımızın müəllifi olduğu qlobal
əhəmiyyətli ideyalarla beynəlxalq
müstəvilərə çıxırıq, Mehriban xa
nım Əliyevanın ümumbəşəri hu
manitar layihələri, mənəvi irsimi
zi dövlətçilik təfəkkürü ilə ali sə
viyyədə təqdim etməsinə şahidlik
edirik. Kəskin ziddiyyətlər, terror,
dini və milli zəmində ekstremizm,
ksenofobiya, xristianofobiya, anti
semitizm və islamofobiyanın tüğ
yan etdiyi, dini-mədəni dəyərlərə

savaş açıldığı narahat dünyamıza
Azərbaycan öz nadir təcrübəsini - 
multikulturalizm modelini təklif
edir ki, dini lider olaraq bundan
böyük fəxr duyuram. Din, mənə
viyyat sahəsində Azərbaycan adı
na qazanılan uğurlarda, dünya ça
pında nüfuzumuzun yüksəlmə
sində mənim də dini lider olaraq
bir töhfəm olubsa, çox xoşbəxtəm.
Amma görüləsi işlər hələ çoxdur.
İrəlidə bizim fəaliyyət istiqamətlə
rimiz üzrə yeni layihələr, tədbirlər
planlaşdırılıb. Uca Allahın yardı
mı ilə öz məramımızı həyata ke
çirməkdə davam edəcəyik.
- Şeyx həzrətləri, bildiyimiz ki
mi, sizin parlamentdə də fəaliy
yətiniz olmuşdur. Bir qədər bu
barədə məlumat verərdiniz.
-  1989-cu ildə SSRİ Ali Sovetinə
deputat seçilən ilk müsəlman din
xadimiyəm. 1990-1995-ci illərdə
Azərbaycan parlamentinin depu
tatı olmuşam. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana xi
laskar kimi qayıdışının, parlament
də müdrik, dəyərli çıxışlarının bi
lavasitə şahidi olmuşam.

Milli Məclisin bu gün də xalqı
mız və dövlətimizin rifah və tərəq
qisi yolunda həyata keçirdiyi qa
nun yaradıcılığını yüksək dəyər
ləndirir, qabaqcıl dünya təcrübəsi
ənənələrində qurulan işinə, xarici
dövlətlərlə dostluq qruplarının
fəaliyyətlərinə böyük önəm veri
rəm. Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisinin Sədri hörmətli Oqtay
Əsədovun bu işdə rolu və fəaliyyə
ti danılmazdır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi
Milli Məclisin müxtəlif komitələri,
özəlliklə Dini qurumlar və ictimai
birliklər komitəsi ilə uğurlu, mütə
madi əməkdaşlıq edir. Bütün bun
lar ümumdövlət, ümummilli ma
raqlara, dini-mənəvi dəyərlərin
mənafeyinə xidmət göstərir.
Jurnalınızın yaratdığı fürsətdən
istifadə edərək, Milli Məclisimizə,
hörmətli millət vəkillərinə uğurlar
arzulayır, Uca Allahdan səy və
fəaliyyətlərinə xeyir-dualar diləyi
rəm.
Vəs-səlamu əleykum və rəhmə
tullahi bərəkatuhu!
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
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İ.ə.Həbibbəylinin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin23-cübəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:
AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınavəelmin
inkişafında xidmətlərinə görə İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli 1-ci dərəcəli “Vətənə
xidmətəgörə”ordeniilətəltifedilsin.
İlHam əlİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakışəhəri,15oktyabr2019-cuil

İSAHƏBİBBƏYLİ70
Hörmətliİsamüəllim!
Sizi - Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədrini, filologiya elmləri doktorunu, professoru,
AMEA-nın həqiqi üzvünü, Əməkdar elm xadimini anadan olmağınızın 70 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz gənclik illərindən elm və təhsilə marağınızla fərqlənmiş, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmisiniz. Müəllim kimi
çalışdığınız dövrdə elmə olan həvəsiniz sayəsində namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya
elmləri namizədi, sonra isə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcələrini almısınız. Alim kimi Sizin
fəaliyyətiniz beynəlxalq elm ocaqlarının da diqqətini cəlb etmiş, BMT nəzdində Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının, Türkiyə Cümhuriyyətinin Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Yüksək
Qurumunun üzvü seçilmisiniz.
Siz fəaliyyətiniz dövründə tələbələrə qayğıkeş münasibətiniz və idarəetmə bacarığınızla müəllimtələbə kollektivinin rəğbətini qazanmış, əvvəlcə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, 1996-cı ildən 2013-cü ilədək isə həmin təhsil ocağının rektoru vəzifələrində çalışmısınız.
2013-cü ildən bugünədək AMEA-nın vitse-prezidenti kimi mühüm bir vəzifədə Azərbaycan elminin
inkişafına öz töhfələrinizi verirsiniz.
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Siz həm də maraqlı monoqrafiyaların, onlarca kitabın, dərsliyin, 450-yə yaxın elmi məqalənin və
metodik vəsaitlərin müəllifi kimi tanınırsınız. Sizin elmi məqalələriniz Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Rusiya, İran, Fransa, Gürcüstan, Misir, Pakistan, Bolqarıstan və başqa ölkələrdə müxtəlif dillərdə nəşr olunmuşdur.
Xidmətləriniz dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilmiş, ölkəmizin ali mükafatları olan
“Şöhrət” və “Şərəf” ordenləri ilə təltif edilmisiniz.
Siz həm də ölkəmizdə aparıcı siyasi partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, cəmiyyətdə
gedən proseslərə həmişə prinsipial vətəndaş mövqeyi ilə seçilən ziyalı kimi rəğbət qazanmısınız.
Əldə etdiyiniz hörmət və ehtiram Sizə Naxçıvan MR-in I və II çağırış Ali Məclisinə, sonra isə
Azərbaycan Respublikasının III, IV və V çağırış Milli Məclisinə seçkilərdə deputat mandatı qazandırmışdır. Bu gün müstəqil Azərbaycan parlamentinin deputatı, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri olaraq qanun yaradıcılığı işində, eləcə də Azərbaycanın Belçika, Çin, İran, Estoniya,
Qazaxıstan, Qətər, Türkmənistan və Yaponiya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının
üzvü kimi parlament diplomatiyasının inkişafında yaxından iştirak edirsiniz.
Hörmətli İsa müəllim!
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, yaşınızın bu müdriklik çağında Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı və çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,21sentyabr2019cuil
sentyabr-oktyabr 2019
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N.Q.Cəfərovun “şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin23-cübəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:
AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınavəelmin
inkişafındaxidmətlərinəgörəNizamiQuluoğluCəfərov“Şöhrət”ordeniilətəltif
edilsin.
İlHam əlİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakışəhəri,20sentyabr2019-cuil

NİZAMİCƏFƏROV60
HörmətliNizamimüəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını və ictimai xadimi, görkəmli dilçi-ədəbiyyatşünas alimi, professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvünü, Əməkdar elm xadimini, Atatürk Mərkəzinin rəhbərini, Dünya Alpaqut Federasiyasının prezidentini anadan olmağınızın 60 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Ömrünü elmin inkişafına, müqəddəs Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasına və yaşadılmasına
həsr etmiş ziyalı, istedadlı alim kimi Siz Azərbaycanı geniş bir coğrafiyada - bütün türk dünyasında
layiqincə təmsil edirsiniz. İlk gənclik illərindən meyil saldığınız elmi-tədqiqatlar milli dilçilik elminin
və türkologiyanın inkişafına dəyərli töhfələr vermişdir. Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının tarixinə,
ədəbi tənqidə və ədəbi-estetik fikrin nəzəri məsələlərinə, azərbaycanşünaslığın inkişaf tarixinə, ümumi
türkologiyaya, qədim türklərin və türk xalqlarının ədəbi abidəsinə çevrilmiş eposlara, ölkəmizdə gedən
müasir ədəbi proseslərə dair əsərləriniz elmi-ədəbi ictimaiyyət tərəfindən yüksək dəyərləndirilmişdir.
Siz 500-dən çox elmi məqalənin, o cümlədən sanballı monoqrafiyaların müəllifisiniz. Xarici ölkələrdə
keçirilən beynəlxalq konfranslarda oxuduğunuz məruzələr hər zaman böyük maraq doğurur.
Nizami müəllim, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda, Bakı Dövlət Universitetində, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti redaksiyasında çalışdığınız illər elmi tapıntılar baxımından
məhsuldar olmuşdur. BDU-da elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərdiyiniz onilliklər, Filologiya fakültə52
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sinin dekanı olduğunuz dövr tələbələrin yaddaşına unudulmaz səhifələr yazmışdır. Siz tanınmış
akademik, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nüfuzlu üzvü kimi bir sıra dövri mətbu nəşrlərin, elmiədəbi orqanların redaksiya heyətlərinin üzvüsünüz. 19 ildir ki, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinə
uğurla rəhbərlik edir, türk xalqları arasında inteqrasiyanın genişlənməsinə töhfələr verirsiniz.
Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan YAP-ın sıralarında hər zaman cəmiyyətdə gedən
ictimai-siyasi proseslərdə prinsipiallıq nümayiş etdirirsiniz. Xalq Sizə əsl ziyalı, vətənpərvər-alim
kimi böyük etimad bəsləyir. Dörd seçkidə dalbadal Milli Məclisə üzv seçilməyiniz, deputat mandatı qazanmağınız el məhəbbətinin təcəssümüdür. Hazırda parlamentin İctimai birliklər və dini
qurumlar komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığına dəyərli töhfələr verirsiniz. Toponimiya komissiyasında dilçi-alim mövqeyinizlə fərqlənirsiniz. Siz Bəhreynlə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri, Türkiyə, Küveyt, Qazaxıstan və Qırğızıstanla analoji qrupların üzvü kimi
Milli Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində yaxından iştirak edirsiniz. TÜRKPA-da
Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin üzvü kimi fəaliyyətiniz də təqdirəlayiqdir.
Hörmətli Nizami müəllim!
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, görkəmli alim və fəal ictimai xadim kimi fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyir, Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı,
xoşbəxtlik arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,21sentyabr2019cuil
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ADİLƏLİYEV50
HörmətliAdilmüəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını anadan olmağınızın 50 illiyi münasibəti ilə səmimi
qəlbdən təbrik edirəm.
Siz qədim Naxçıvan torpağında dünyaya göz açsanız da, orta təhsilinizi Bakı şəhərində almış, idman təmayüllü orta məktəbi bitirmisiniz. Rusiya Federasiyasının
Sankt-Peterburq şəhərindəki Ali Hərbi Dənizçilik Akademiyasında təhsilinizi başa vuraraq, vətənə döndükdən sonra Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələrində zabit
kimi ilk əmək fəaliyyətinə başlamısınız.
Uşaqlıqdan xəyalını qurduğunuz polis sistemində çalışmaq, insanların asayişi
keşiyində durmaq arzusu ilə 1994-cü ildən etibarən Daxili İşlər Nazirliyinin tabeçiliyində olan müxtəlif idarələrdə çalışmısınız. Bu sahədəki biliklərinizi təkmilləşdirmək
üçün 1998-ci ildə Polis Akademiyasını bitirmisiniz.
Uzun illər Bakı şəhərində Səbail RPİ-nin 39-cu polis bölməsində cinayət-axtarış üzrə baş əməliyyat müvəkkili, rəis müavini, Bakı-Bərə keçidində Xətt polis şöbəsinin rəisi,
Brokonyerliyə qarşı mübarizə və balıq ehtiyatlarında mühafizə bölməsinin inspektoru,
Binəqədi RPİ-nin Narkotiklərlə mübarizə bölməsinin rəisi, Yasamal RPİ-nin Cinayət-axtarış şöbəsinin rəisi, Nərimanov RPİ-nin 16-cı polis bölməsinin rəisi kimi məsul işlərdə
çalışmısınız. Həmişə öz işinizə vicdan və məsuliyyətlə yanaşmış, ədalətli və obyektiv mövqe nümayiş etdirərək polkovnik-leytenant rütbəsinə qədər yüksəlmisiniz.
Heç də təsadüfi deyildir ki, Sizin bu sahədəki fəaliyyətiniz diqqətdən kənarda qalmamış, 2005-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə polis əlaçısı kimi “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif olunmusunuz. Siz həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin magistraturasını bitirmiş, həmin fakültədə “Kütləvi iğtişaşlarla mübarizənin
cinayət hüququ və kriminoloji problemləri” mövzusunda elmi iş müdafiə edərək hüquq
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüsünüz.
Siz eyni zamanda ölkədə tanınmış idman ustası kimi ad-san qazanmısınız. Gənc
yaşlarınızdan idmanın cüdo güləş növü ilə aktiv məşğul olmuş, müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanı layiqincə təmsil etmiş, müqəddəs bayrağımızı yüksəklərə qaldırmış, vətənə çoxsaylı mükafat və medallarla dönmüsünüz. 20 ildir ki, Azərbaycan Kikboksinq Federasi54
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yasının prezidenti kimi bu idman növü ilə məşğul olan gənc nəslə böyük diqqət və
qayğı ilə yanaşır, idmanın inkişafına öz layiqli töhfələrinizi verirsiniz.
Heç də təsadüfi deyil ki, 3-cü dəfədir ki, Nərimanov rayon seçicilərinin etimadını
qazanaraq müstəqil Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı seçilirsiniz. Bu gün parlamentin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü kimi qanun
yaradıcılığı işində, ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində yaxından iştirak edirsiniz. Azərbaycan-Qazaxıstan parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Avstraliya, Yeni Zellandiya, Belarus, Türkiyə, Çexiya, Çin, Litva, Niderland işçi qruplarının üzvü kimi parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında səylərinizi əsirgəmirsiniz. Seçicilərinizlə mütəmadi olaraq görüşür, onların qayğı və problemlərinin həllində əlinizdən gələni edirsiniz. Siz MDB Parlamentlərarası Assambleyasında Milli Məclisi təmsil edən fəal deputatlardansınız.
Hörmətli Adil müəllim!
Sizi yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, işinizdə və fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,25sentyabr2019cuil
sentyabr-oktyabr 2019
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Qüdrətli müstəqilliyin,
güclü dövlətin və
möhtəşəm inkişafın təməli
sa, sosialiqtisadi islahatları başla
maq mümkün olmayacaq. O, mi
silsizsiyasisəylərgöstərərək1995
ci ilin sonunadək ölkədə daxili si
yasi sabitliyin təmin edilməsinə
nailoldu.Buvəziyyətitəsdiqləyən
ilk hadisə 25 il öncə  1994cü il
sentyabrın 20də dünyanın ən iri
neftşirkətləriilə“Əsrinmüqavilə
si”adınıalmışbirincineftmüqavi
ləsininimzalanmasıoldu.
g  h

Hüseynbala Mirələmov
Milli Məclisin deputatı,
texnika elmləri doktoru, professor

1969cu ildən başlayaraq Hey
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycandaçoxşaxəlivəelmitutum
lu nəhəng sənaye potensialı yara
dılmış, aqrar sənaye kompleksi
sürətlə inkişaf etmiş, respublikanı
özünün istehsal etdiyi elektrik
enerjisi ilə təmin edən energetika
sistemi formalaşmış, çoxsaylı inf
rastrukturvəsosialobyektlərtikil
mişdir.
Müstəqil Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti seçiləndə Hey
dər Əliyev müdrikcəsinə və uzaq
görənliklə bilirdi ki, ölkədə sabit
iqtisadisiyasi vəziyyət yaradılma
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Uzun illər neftqaz sənayesində
çalışdığımdan və o prosesləri bö
yükdiqqətləizlədiyimdənbumü
qavilə ilə bağlı bir çox detalları
dəqiqliklə xatırlamaq imkanım
var…
Heydər Əliyevdən əvvəl iqti
darda olan AXCMüsavatın səriş
təsiztəmsilçilərininapardıqlarıda
nışıqlar nəticəsində hazırlanmış
müqavilə Azərbaycanın milli ma
raqlarına zidd məqamlarla “zən
gin” idi. Bu da SSRİnin süqutun
dansonraiqtisadipotensialınagö
rə müstəqil yaşamaq imkanlarına
malikrespublikalardanbirisayılan
Azərbaycanınistiqlaliyyətqazana
raqtəbiisərvətlərinəsahibçıxmaq
və Xəzərin özünə aid sektorunda
siyasiiqtisadimənafeyinitəminet
məkbaxımındanciddiproblemlər
ləüzləşməsindənirəligəlirdi.1991
1993cü illərdə daxildə ictimaisi

yasi sabitliyin pozulması, xaos və
anarxiya mühitinin formalaşması,
iqtisadi tənəzzül prosesinin dərin
ləşməsiQərbinnüfuzluneftşirkət
lərini Azərbaycanla hər hansı sər
bəst əməkdaşlıqdan çəkindirirdi.
Kreml Xəzərin hüquqi statusunun
qeyrimüəyyənliyiniəsasgətirərək
beləbirmüqaviləninimzalanması
na qarşı çıxırdı və regionu nüfuz
dairəsində saxlayan imperiyanın
bumövqeyiQərbintransmillikor
porasiyalarının tərəddüdlərini ar
tırırdı.
Buqədərgərginziddiyyətlərvə
getdikcə ölkəni öz girdabına alan
sosialiqtisadi böhran durumunda
AXCMüsavatiqtidarıözhakimiy
yətinin ömrünü süni yolla uzat
maqüçünQərbinirəlisürdüyüis
tənilənşərtərazıidi.Bunanümunə
kimitəkcəbirfaktıgöstərək:AXC
Müsavat hakimiyyəti ilk neft mü
qaviləsində ümumi payın düz
60%ni yalnız bir şirkətə  Böyük
Britaniyanın BP şirkətinə ayrılma
sınarazılıqvermişdi.Sazişlayihə
sində bir tərəfdən Azərbaycanın
payı yolverilməz dərəcədə aşağı
həddə göstərilmişdi, eyni zaman
da, hasil olunacaq səmt qazının
respublikamıza satışı nəzərdə tu
tulmuşdu.
İllər sonra “Əsrin müqavilə
si”nin imzalanmasının beşinci il
dönümü ilə bağlı keçirilən məra

simdəozamanAzərbaycanDövlət
Neft Şirkətinin birinci vitseprezi
denti vəzifəsini tutan cənab İlham
Əliyev o müqaviləni belə xarakte
rizə edirdi: “1993cü ilin yazında
Azərbaycanın əvvəlki rəhbərliyi
tərəfindəneləbirmüqaviləvarian
tıhazırlanmışdıki,əgəroimzalan
saydı, ölkə iqtisadiyyatına böyük
zərərgətirmişolardı.XalqCəbhəsi
rejimiözacınacaqlıvəziyyətiniheç
olmasa bir qədər yaxşılaşdırmaq
üçün müqaviləni hər cür şərtlərlə,
ən yararsız, hətta milli mənafeyə
ziddolanşərtlərləimzalamağaha
zıridi.Onlaranlamırdılar,heçan
lamaqbeləistəmirdilərki,müqavi
ləninşərtləriAzərbaycanıniqtisadi
inkişafıüçünnədeməkdir”.
Birsözlə,beləbirmüqaviləAzər
baycan xalqının halal sərvətlərinin
yadlarayedirdilməsi,yenicəmüstə
qillik əldə etmiş dövlətin müstəm
ləkə siyasətinin qurbanına çevril
məsiməqsədinəxidmətedirdi.
Heydər Əliyevin apardığı haqq
davasındakıənyaxınsilahdaşıİl
hamƏliyevbeləçətinbirməqam
da da yenə onun yanından ayrıl
madı…
Ulu öndərin ən etibarlı, işgüzar
və bacarıqlı köməkçisi kimi yeni
neft strategiyasının hazırlanması
prosesində öz töhfələrini verməyə
başladı…
Azərbaycan Respublikası Döv
lət Neft Şirkətinin beynəlxalq əla
qələr üzrə vitseprezidenti vəzifə
sinə təyinatından cəmi iki həftə
sonraHeydərƏliyevonuneftmü
qaviləsi layihəsinin hazırlanması
məqsədiiləəvvəlTürkiyəyə,daha
sonraisəABŞınHyustonşəhərinə
göndərdi.
Elmi fəaliyyəti Qərb siyasətinin
tədqiqiiləbağlıolanİlhamƏliyev
nəzəri bilgilərinin və peşəkar dip
lomatik bacarıqlarının səfərbərliyi
ilə Qərb şirkətlərində inam və eti
mad formalaşdırmağa nail oldu.
Onları məhz Azərbaycanın milli
maraqlarına və siyasiiqtisadi mə

nafeyinə uyğun müqaviləni imza
lamağarazısaldı…
Xatırlayandaindihərşeyadama
oqədərheyrətamizgəlirki…
Müstəqilliyini cəmi 3 ildir əldə
etmiş,odövrəqədərdünyadaolsa
olsasovetlərölkəsininkeçmişəya
lətlərindənbirikimitanınanbalaca
bir dövlətin gənc məmuru dünya
nın iqtisadi mənzərəsini müəyyən
edən enerji nəhənglərinin rəhbər
ləriiləüzüzədayanıbAzərbaycan
davasıaparır…
Onları həmin illərdə taleyi hələ
qeyrimüəyyənolan,müharibədən
yenicəçıxmış,gülləsəslərihələdə
kəsilməmiş bir ölkənin gələcəyinə
inandırır…
Onlarınenerjilayihələriiləbağlı
müsbət qərar vermələrinə nail
olur…
AmmabütünbunlaraİlhamƏli
yevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
qazandığı nailiyyətlərin bu üzün
dənnəzərsalarkənheçbirheyrətə
yer olmadığının da fərqinə varır
san…
İlham Əliyev Azərbaycan tarixi
üçünkimolduğunu,kimolacağını
hələ onda təsdiqləmişdi. Hələ on
da göstərmişdi ki, o, ən çətin, ən
mürəkkəb şəraitlərdə belə Azər
baycan davasını zəfərlə başa çat
dırmaqəzmindədir.
g  h
İllərsonraİlhamƏliyeveyniqə
tiyyəti BakıTbilisiCeyhan, Bakı
TbilisiƏrzurum, BakıTbilisiQars
kimi qlobal enerjikommunikasiya
layihələrinin reallaşdırılmasında
dagöstərəcək,HeydərƏliyevinar
zularını birbir reallığa çevirəcək,
əfsanələri həqiqətlərlə qovuşdura
caqdı.
1994cü ildə onlarla danışıqlar
aparmaqüçünABŞınHyustonşə
hərinə gəlmiş ucaboylu, gülümsər
çöhrəli,gəncazərbaycanlıməmuru
birqədərtərəddüdlünəzərlərləsü
zənQərbdünyasıdaonuzamanla
tanıyacaqdı…

Onunkimolduğunuanlayacaq
dı!..
Biləcəkdiki,onainanmaqolar!..
Onungələcəkləbağlıverdiyihər
bir sözü tutacağına ümid etmək
olar!..
Onunla birgə xeyirli sabahlara
doğru addımlamaq, Azərbaycan
üçün, region üçün, ümumilikdə
dünya üçün xoş bir gələcək yarat
maqolar!..
Amma onu Azərbaycanın milli
maraqları ilə bağlı tutduğu qətiy
yətli mövqeyindən heç bir vəhclə
döndərməkolmaz!..
g  h
Qlobal enerji siyasətində İlham
Əliyev faktorundan danışarkən,
bir məqamı da unutmayaq. Ulu
öndər Heydər Əliyev hələ sovet
Azərbaycanına rəhbərliyi dövrün
də ölkəmizdə nəhəng sənaye inf
rastrukturu qurmuşdu. Respubli
kamızın kənardan heç bir dəstək
almadan özünü təmin etməsinə,
özü öz taleyinin sahibi olmasına
şəraityaratmışdı.Müstəqillikdöv
ründə o, yeni neft strategiyasını
uğurla reallaşdıraraq ölkənin so
sialiqtisadi yüksəlişi üçün milli
məqsədlərmüəyyənləşdirdi.
Və cənab İlham Əliyev bu məq
sədlərinhərbirinənailoldu.O,əf
sanələrireallığaçevirdi,BakıTbili
siCeyhan neft, BakıTbilisiƏrzu
rum qaz, BakıTbilisiQars dəmir
yolukimidünyanınsiyasimənzərə
sinimüəyyənləşdirənnəhəngener
jikommunikasiya layihələrini ger
çəkləşdirdi.AzərbaycanCənubQaz
DəhlizilayihəsiiləAvropanınener
jitəhlükəsizliyininəsastəminatçısı
na çevrildi. Bütün bunlar müstəqil
dövlətimizi mütərəqqi dünya ilə
bağlayan, qlobal inkişaf prosesləri
ilə əlaqələndirən elə möhkəm bağ
lardırki,bundansonradahaheçbir
təhdid,təzyiqAzərbaycanıözinki
şafyolundansapdırabilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanda
mövcud olan sənaye infrastruktu
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runu büsbütün modernləşdirdi. Bu
sistemi müasir dünya standartları
na uyğunlaşdırdı. Özəl sektorun
bu prosesdə iştirakına, azad sahib
karlıq təşəbbüslərinə geniş mey
dan verdi. Hətta ən ucqar kəndləri
mizə də abad yollar, qaz, su, elekt
rik, rabitə xətləri çəkdirməklə,
Azərbaycanın bütün bölgələrinə
rifah, torpaqlarımıza bərəkət, zəh
mət adamının süfrəsinə halal ruzi
gətirdi. İnkişaf prosesləri, irili-xır
dalı biznes ideyaları bütün bölgə
lərimizi əhatə etdi. İşləyib daha
çox qazanmağa təpəri, bacarığı
olan insanlarımız bu şəraitdən bolbol faydalanmağa başladılar. Və
bütün bunların nəticələrini indi, az
qala yollara sığmayan avtomobillə
rin sayında, şəhərlərimizdə, kənd
lərimizdə, qəsəbələrimizdə inşa
olunan imarətlərin şahanə görkə
mində, istehlak edilən müasir
məişət avadanlıqlarının statistika
sında, Azərbaycan insanının get
dikcə dəyişən geyimində, estetik
görkəmində, artıq dolanışıq, bir ti
kə çörək qayğılarından çıxıb geniş
lənən, yüksələn gündəlik tələbatla
rında hiss etmək mümkündür...
g  h
İndi -  2019-cu ildə -  XXI əsrin
ikinci onilliyinin sonlarına doğru
bütün bunlar haqqında danışmaq
çox rahatdır. Bu nəticələrin əldə
edilməsi adama asan görünür. Am
ma 25 il əvvəl vəziyyət bambaşqa
idi. Bir anlıq keçmişə qayıtsaq,
Azərbaycanın indiki günlərə hansı
çətinliklərdən, əzab-əziyyətlərdən,
tarixin ağır sınaqlarından keçib
gəldiyini görərik. İxtisaslı mühən
dis kimi ömrümün yarıdan çoxunu
neft-qaz sənayesinə həsr etmişəm.
Bu çətinliklərin, əzab-əziyyətlərin,
sınaqların hamısı gözlərimiz qarşı
sında baş verib.
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Tarixdə isə hələ 1994-cü il idi…
…Müzakirələrin İstanbul və
Hyustondakı son mərhələləri xü
susilə ağır keçdi. Həmin günləri
İlham Əliyev sonralar belə xatırla
yacaqdı: “Biz xarici şirkətlərə de
yirdik: siz ayrı-ayrı şirkətlərin ma
raqlarını müdafiə edirsiniz. Biz isə
ölkənin və Azərbaycan xalqının
maraqlarını müdafiə edirik. Əgər
siz səhvə yol versəniz, bu, sizin şir
kətin yalnız bir layihəsində öz ək
sini tapacaq, əgər biz səhv etsək,
bu səhv bütün Azərbaycan xalqı
nın mənafeyinə xələl gətirəcəkdir.
Başqa sözlə, biz heç cür heç bir səh
və yol verə bilmərik”.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq,
müqavilə Azərbaycanın milli mə
nafeyinə uyğun hazırlandı. Bey
nəlxalq iqtisadiyyatın, maliyyəkredit sisteminin, biznes mühitinin
qanunlarını, milli təbii ehtiyatların
kəşfiyyatı və işlənilməsində xarici
şirkətlərin cəlb edilməsinin hüqu
qi, idarəetmə əsaslarını mükəmməl
bilən, yüksək iqtisadi menecment
səriştəsinə malik İlham Əliyev əsl
Qərb siyasi təfəkkürü üslubunda
formalaşdırdığı təkzibolunmaz ar
qumentləri ilə danışıqlar prosesin
dəki çətinlikləri ustalıqla aradan
qaldırdı və sərmayə layihəsinin
Azərbaycanın milli maraqlarına
uyğun imzalanmasına nail oldu.
g  h
Həmin dövrdə ölkənin özündə
də vəziyyət qaydasında deyildi.
“Əsrin müqaviləsi”nə mane olmaq
üçün Azərbaycana təzyiq cəhdləri
ara vermirdi. Ölkə daxilində o za
man hələ kökü tam kəsilməmiş
müəyyən mənfur ünsürlərdən isti
fadə edərək dövlət çevrilişlərinə
cəhd göstərilir, siyasi qətllər törədi
lir, prosesi əngəlləməkdən ötrü
mümkün hər bir vasitəyə əl atılırdı.

Amma bütün bu cəhdlər heç bir
nəticə vermədi. 1994-cü il sentyab
rın 20-də dünya Bakıdakı “Gülüs
tan” sarayında öz müstəsna əhə
miyyətinə görə “Əsrin müqaviləsi”
adını almış müqavilənin imzalan
masına şahid oldu.
Əgər bu müqavilə “Əsrin müqa
viləsi” adlandırılmışdısa, xalqımı
zın Ümummilli lideri Heydər Əli
yevin bu müqavilənin imzalanma
sı mərasimindəki çıxışını da “Əsrin
nitqi”, böyük bir xalqın, dövlətin
gələcək taleyinə görə məsuliyyəti
öz üzərinə götürmüş müdrik döv
lət xadiminin yalnız öz müasirləri
nə deyil, həm keçmişə, həm bu
günə, həm də gələcəyə ünvanlan
mış tarixi müraciəti kimi qəbul et
mək olardı.
25 il əvvəl bu çıxışı müqavilənin
imzalanma mərasimindən hazır
lanmış telereportajlardan dinləyər
kən, mətnini qəzetlərdən oxuyar
kən, bəlkə də bu, çoxumuza qeyriadi dərəcədə yüksək natiqlik iste
dadına malik Heydər Əliyevin adi
bir nitqi kimi görünürdü. Amma
aradan 25 il keçəndən sonra o çıxı
şın tezislərini bir-bir, ən yeni tarix
işığında təhlil etdikcə, çıxışın da
imzalanan o müqavilə kimi nə qə
dər tarixi mahiyyət kəsb etdiyini,
fundamental əhəmiyyət daşıdığını
və əhatəli elmi tədqiqatlar üçün
geniş material verdiyini görürsən.
Bu nitqdə Heydər Əliyevin niyyət
və qərarlarının şərhi üçün zəngin
dil və dünyagörüşü imkanları öz
əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev ilk növbədə
Azərbaycanda neft sənayesinin in
kişafından və bu sahənin Bakının,
ümumiyyətlə, Azərbaycanın inki
şafına böyük təkan verməsindən
danışır, 1918-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin timsalında
demokratik dövlətin yaradıldığını,

bu dövlətin xalqımıza məxsus sər
vətlərdən onun rifahı üçün istifa
dəsinə səylər göstərməsini diqqətə
çatdırırdı.
Ulu öndər daha sonra sovet so
sialist hakimiyyətinin qurulduğu
tarixi dövrdən söhbət açır, Azər
baycanın uzun illər Sovet İttifaqının
tərkibində olduğunu, ölkəmizin ən
böyük sərvətlərindən olan neftdən
Sovet İttifaqının mənafeyi naminə
istifadə edildiyini bildirir, eyni za
manda, bu illərdə Azərbaycan hə
yatındakı dəyişiklikləri, ölkə iqtisa
diyyatının inkişaf etdirilməsini, res
publikada nəhəng sənaye poten
sialının yaradılmasını, neft sənaye
mizin böyük tarixi yol keçməsini də
göstərirdi: “Mən bütün bu məlu
matları qonaqlarımıza çatdırmağı,
bunları Azərbaycan xalqına bir da
ha xatırlatmağı lazım bilirəm. Çün
ki bunların hamısı Azərbaycan xal
qının fəxridir, şöhrətidir; xalqımı
zın, neftçilərimizin dünya iqtisadiy
yatına göstərdikləri böyük xidmət
lərdən xəbər verir... Azərbaycan
müstəqil respublika olmuşdur...
Azərbaycanın həyatında yeni dövr
başlanmışdır. Neft sənayemizin ta

rixində də şərti olaraq üçüncü mər
hələnin bünövrəsi qoyulmuşdur...
Biz yeni mərhələdə Azərbaycan
Respublikasının iradəsini ifadə edə
rək, onun öz təbii sərvətlərindən
istifadə etməsi üçün lazımi tədbir
lər görürük. Azərbaycan iqtisadiy
yatı ağır böhran içərisindədir. Neft
sənayesində də böyük çətinliklər
yaranmışdır. Bu böhrandan çıxmaq,
Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək, xalqın rifahını qısa müd
dətdə lazımi səviyyəyə qaldırmaq
üçün hamı əl-ələ verib müqavilənin
həyata keçirilməsinə çalışmalıdır”.
Heydər Əliyevin müəllifi oldu
ğu yeni neft strategiyasının əsas
bazasını təşkil edən “Əsrin müqa
viləsi”nin imzalanması mərasimin
dəki bu çıxışda tarixi dövrlər ara
sındakı belə mükəmməl rabitəlilik
heç də təsadüfi olmayıb; müstəqil
Azərbaycan dövlətinin milli döv
lətçilik irsimizə varislik hüquqları
nı həyata keçirməsi, Azərbaycan
tarixinin bütün dövrləri üçün mə
suliyyəti öz üzərinə götürməsi ide
yasını əks etdirirdi. Eyni zamanda,
xalqın, cəmiyyətin bu tarixi missi
yaya hazırlanması, milli vəhdətin

təmin olunması, dəqiq məzmuna
malik həyati əhəmiyyətli vəzifələ
rin yerinə yetirilməsi məqsədi da
şıyırdı. Bu mənada tədqiqatçılar
tam haqlıdırlar ki, Ulu öndər Hey
dər Əliyevin 1994-cü il sentyabrın
20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imza
lanma mərasimində söylədiyi nitq
geniş məna tutumlu tarixi sənəd
olub, təkcə siyasi maraqlar dilində
deyil, həm də siyasi təhlil dilində
danışmağa imkan verir.
g  h
“Əsrin müqaviləsi” 400 səhifə
dən ibarət olmaqla 4 dildə tərtib
edilmişdi. Burada 8 ölkədən (Azər
baycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Ru
siya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya,
Səudiyyə Ərəbistanı) 13 şirkət
(Amoko, BP, MakDermott, Yuno
kal, ARDNŞ, LUKoyl, Statoyl, Ek
son, Türkiyə Petrolları, Penzoyl,
İtoçu, Remko, Delta) iştirak edirdi.
Bu müqavilə sonradan 19 ölkəni
təmsil edən 41 neft şirkəti ilə daha
26 sazişin imzalanmasına yol açdı.
“Əsrin müqaviləsi” imzalanan
dan sonra onun iştirakçıları işçi st
rukturlar -  Rəhbər Komitə, Azər
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ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ - 25
baycan Beynəlxalq Əməliyyat Şir
kəti (ABƏŞ) və Məsləhət Şurası
yaratdılar. Həmin strukturlar hü
quqisəlahiyyətqazandıqdan,yəni
1994cü il dekabrın 2dəAzərbay
can Prezidenti xüsusi fərman im
zalayandansonrafəaliyyətəbaşla
dılar. 1994cü il dekabrın 12də
Milli Məclis “Əsrin müqaviləsi”ni
ratifikasiyaetdi.
g  h
Amma problemlər bununla da
bitmirdi. Azərbaycanın uğurlarını
istəməyən,müəyyənsiyasimaraq
larını, hakimiyyət ambisiyalarını
reallaşdırmağa can atan bəzi bəd
xahlarUluöndərinneftstrategiya
sına qarşı qərəzli kampaniyaya
başlamışdılar. Belələri Azərbayca
nın proqnozlaşdırıldığı qədər neft
ehtiyatlarınamalikolmadığını,in
şasınəzərdətutulmuşneftkəmər
lərinin boş qalacağını əsaslandır
mağa çalışır, əli işdən soyutmağa
cəhdgöstərirdilər.
“AzəriÇıraqGünəşli” yataqları
üzrə yeni sazişin imzalanması mə
rasimindəki çıxışında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev bu məqamı bir daha
yada saldı: “Mən xatırlayıram,
1994cüildə“Əsrinkontraktı”im
zalanandabiziistəməyənbəziqüv
vələr  həm ölkə daxilində, həm
xariciqüvvələrdeyirdilərki,Azər
baycanda kifayət qədər neft yox
dur, “AzəriÇıraqGünəşli”də neft
azdır.Heçbirneftkəmərinintikin
tisinəehtiyacyoxdur,çünkibukə
mərboşqalacaq.İndi20ildirki,biz
“AzəriÇıraqGünəşli”dən neft və
qaz hasil edirik. Burada hasilat
1997ci ildən başlamışdır. 20 ildən
sonra yeni kontrakt imzalanır ki,
2050ci ilə qədər “AzəriÇıraqGü
nəşli”dənlazımisəviyyədəneftha
sil ediləcək. Bu, həm o bədbin və
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qərəzli fikirlərə bir cavabdır, eyni
zamanda,onugöstərirki,ölkəmizin
çoxböyükenerjipotensialıvar”.
Tarix ən ədalətli münsifdir. Cə
nab İlham Əliyevin səsləndirdiyi
bufikirlərvaxtiləhəminqərəzlifi
kirləri dilə gətirənlərə, belə kam
paniyalar vasitəsi ilə təzyiq göstə
rib müəyyən məkrli niyyətlərini
həyatakeçirməyəçalışanlaraAzər
baycan Prezidentinin, Azərbaycan
xalqınınvəbuvəhdətinmüəllifliyi
iləyaradılanmöhtəşəmtarixintu
tarlıcavabıdır.
Bu,25illiktarixmüstəqilliyinilk
illərində neftin Azərbaycan üçün
vədetdiyiperspektivlərbarədəcə
miyyətdə dolaşan tərəddüdlərin
də aydınlığıdır. Neftin bizim fəla
kətimiz, yoxsa qalibiyyətimiz ola
cağıbarədəbelətərəddüdlərimüs
təqilliyin ilk illərində çox eşidər
dik.Busualıtəbiətinbirxalqabəxş
etdiyi istənilən imkanlara, istəni
ləntəbiisərvətlərəaidetməkmüm
kündür. Tarix eyni mahiyyətin bir
coğrafiyadaxalqlarınfaciəsinə,di
gərində isə zəfərinə, rifahına çev
rilməsinəçoxşahidolub.Azərbay
canın1993cüildənbərikeçibgəl
diyiyolbuziddiyyətindəsəbəbini
dəqiq şəkildə izah edir. Bu səbəb
xalqarəhbərlikedənliderinşəxsiy
yətidir,ideallarıdır.
Bunun hansı birinin üstünlük
qazanmasıxalqarəhbərlikedənli
derinfəhmindənasılıdır.
UluöndərHeydərƏliyev“qara
qızıl”ıAzərbaycanın bəxtinə, qali
biyyətinə,inkişafyolunaçevirdi.
İlham Əliyev bu yolun aydınlı
ğında Azərbaycan xalqını milli
dövlətçilik tarixinin ən qüdrətli
mərhələsinəyetirdi.
g  h
“Əsrinmüqaviləsi”bütünpara
metrlərüzrəAzərbaycanınqurtu

luş,davamlıinkişafvəəbədimüs
təqillikdoktrinasıidi.Azərbaycan
keçmişsovetməkanındaQərbşir
kətləriiləirineftmüqaviləsiimza
layan ilk dövlət olmaqla, Xəzər
dən iz i reg ionunda beynəlxalq
əməkdaşlığın bünövrəsini qoy
muşoldu.Bumənada“Əsrinmü
qaviləsi” təkcə Azərbaycan üçün
deyil, Qərb dövlətləri, habelə Cə
nubiQafqazvəMərkəziAsiyaöl
kələriüçünstratejiəhəmiyyətda
şıyırdı.Ümumdünyaneftsənayesi
tarixində yeni bir mərhələ başla
nırdı.
“Əsrinmüqaviləsi”Azərbaycan
xalqınınrifahınınyaxşılaşdırılma
sı,firavanlığı,cəmiyyətdədemok
ratik normaların bərqərar olması,
hüquqi dövlət quruculuğu istiqa
mətindəyenidövrünəsasınıqoy
du. “Əsrin müqaviləsi”nin imza
lanması ilə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin tarixində milli neft st
rategiyasıhəyatakeçirilməyəbaş
ladı.Məhzbumüqavilədənsonra
dünya dövlətlərinin Azərbaycan
iqtisadiyyatınamarağıartdı,ölkə
mizin beynəlxalq əlaqələrinin ge
nişlənməsinə güclü təkan verildi.
Müqavilənin imzalanması ilə xal
qımızınözsərvətləriüzərindəsa
hiblik hüququ bir daha təsdiq
edildi,eynizamanda,Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünyaya açıq ol
ması nümayiş etdirildi. “Əsrin
müqaviləsi” Azərbaycanın bir
dövlət kimi tanınmasına, dünya
iqtisadisisteminəqoşulmasınavə
beynəlxalq aləmdə mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə şərait ya
ratdı. Beynəlxalq neft sazişlərinin
imzalanması ilə neft sazişlərində
iştirak edən dövlətlərlə səmərəli
və qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlığın
inkişafı üçün əsaslı təməl qurul
du,ölkəningeosiyasimövqeyinin
daha da möhkəmlənməsi, dünya

iqtisadiyyatına inteqrasiya prose
sininsürətlənməsiüçünşəraitya
randı.
Neft strategiyasının həyata ke
çirilməsinin ilk illərində əvvəlcə
BakıNovorossiysk və BakıSupsa
boru kəmərləri yenidən quruldu,
dahasonraneftinvəqazınetibarlı
və irimiqyaslı ixracını təmin et
mək məqsədi ilə Heydər Əliyev
adına BakıTbilisiCeyhan əsas
neftixracvəBakıTbilisiƏrzurum
qazixracborukəmərləritikilərək
istismaraverildi.BakıTbilisiCey
han və BakıTbilisiƏrzurum əsas
ixrac boru kəmərlərinin fəaliyyət
göstərməsi və bu kəmərlərlə nef
tin və qazın nəqlinin ildənilə ge
nişlənməsi neft strategiyasının
mühümqələbəsiidi.Xəzərdənizi
ilə Aralıq dənizini birləşdirən bu
yenienerjidəhlizininfəaliyyətisa
yəsindəAzərbaycan neftinin bey
nəlxalq bazarlara genişmiqyaslı
nəqli və ölkədə çoxvariantlı ixrac
strategiyasının həyata keçirilməsi
üçünəlverişliimkanyarandı,eyni
zamanda, ölkənin tranzit poten
sialıbirneçədəfəartdı.BakıTbili
siCeyhan və BakıTbilisiƏrzu
rum əsas ixrac boru kəmərlərinin
fəaliyyət göstərməsilə Azərbay
can, Gürcüstan, Türkiyə ilə Mər
kəziAsiyaregionuarasındaidxal
ixrac münasibətlərinin və iqtisadi
əlaqələrin inkişafına təkan veril
di.
g  h
“Əsrin müqaviləsi”nin müddə
tinin 2050ci ilə qədər uzadılması
qərarı da Azərbaycanda və ümu
mən regionda yeni bir intibah
mərhələsininbaşlanğıcıdır.Bu,ilk
növbədə dünyanın fövqəlgücləri
nin, transmilli korporasiyaların
Azərbaycanınetibarlıtərəfdaşlığı
na, Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənetdiyikursun,Prezident
İlham Əliyevin bu kursa uyğun
olaraq həyata keçirdiyi məqsəd
yönlü siyasətin düzgünlüyünə

verdikləri qiymət və dəstək nü
mayişidir.
BusazişləAzərbaycangeosiya
si məkandakı yüksək statusunu,
Avropanınenerjitəhlükəsizliyinin
təminatçısı statusunu qorumuş
olur, davamlı inkişafın etibarlı
əsaslarını formalaşdırır, beynəl
xalqmüttəfiqlərininsayınıartırır;
ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin
təminolunması,xaricitəhdidlərin
dəf edilməsi üçün yeni imkanlar
qazanır. Eyni zamanda, Azərbay
canın tranzit potensialı daha da
genişlənir.Yenimüqaviləiləümu
mən Şərqi Avropa, MDB, həmçi
ninQərbiAsiyaməkanınınaparıcı
iqtisadisiyasigüclərindənbiriki
mi çıxış edən Azərbaycan həm
geosiyasimövqeyi,həmsosialiq
tisadiimkanları,ənəsasıisəordu
sununqüdrətiiləişğalçıErmənis
tanüzərindəyeniüstünlüklərqa
zanmaqla Dağlıq Qarabağ müna
qişəsininhəllinədahadayaxınla
şır.
Xaricisərmayədarlartərəfindən
bonus olaraq 3,6 milyard dollar
danartıqvəsaitindövlətbüdcəsi
nə ödənilməsi, yeni sazişdə SO
CARın payının 2,5 dəfə artırıla
raq 25%ə çatdırılması, Azərbay
cana çatan mənfəət neftinin həc
minin 75%ə yüksəldilməsi ölkə
mizdə illərdən bəri davam edən
inkişaftədbirlərininyenədəəzm
ləyerinəyetirilməsi,vətəndaşları
mızınsosialrifahhalınındahada
yaxşılaşdırılmasıölkədəqeyrineft
sektorunun inkişafı üçün əlavə
imkanlardeməkdir.
Bugünədək neft hasilatından
140milyarddollarqazananAzər
baycanın qarşıdakı illərdə hasil
ediləcək 500 milyon tondan artıq
neftdən200milyarddollarayaxın
vəsaitqazanacağıgözlənilir.İndi
yədək bu yataqlara 33 milyard
dollar sərmayə qoyulubsa, bun
dan sonrakı dövrdə daha 40 mil
yard dollar investisiya yatırılması
planlaşdırılır. Azərbaycanda iqti

sadiyyatın şaxələndirilməsi məq
sədiiləhəyatakeçirilənlayihələri
və onların ilkin nəticələrini, ölkə
rəhbərliyinin gələcəyə baxışını,
aparılan davamlı islahatları nəzə
rəalsaq,bütünbuiqtisadiimkan
larhesabına30ilsonrakıAzərbay
can dövlətinin qüdrətini, cəmiy
yətimizdəki inkişaf gözləntilərini
təsəvvüretməkçətinolmaz.
XXIəsrinmüqaviləsi,bumüqa
vilənin yaratdığı perspektivlər
təkcəAzərbaycanın deyil, mahiy
yət etibarilə ümumilikdə bəşəriy
yətin faydasına olan tarixi sənəd
dir.Bu,odeməkdirki,sononillik
lərdə bütün bəşəriyyət üçün mə
dəniyyətlərin dialoqu məkanına,
tolerantlıq nümunəsinə çevrilən,
xalqların birbirinə yaxınlaşması,
sevgi və hüzur içində yaşaması,
bütün dünyada sülhün, sabitliyin
bərqərarolmasıüçünçalışanAzər
baycanbəşəriyyətinxilasınaminə
tarixi missiyasını yenə də şərəflə
davametdirəcək.
PrezidentİlhamƏliyevindəstə
yi, Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitseprezidenti, YUNES
KO və İSESKOnun xoşməramlı
səfiriMehribanxanımƏliyevanın
gərgin zəhməti sayəsində bu isti
qamətdə dünyaya böyük nailiy
yətlər bəxş etmiş Azərbaycan öl
kəmizin gələcəyinə olan inamın
gücü, sarsılmaz ruhu ilə növbəti
onilliklərdə bu töhfələrin sırasını
qatqatgenişləndirəcək.
Nəzamansagələcəknəsillərin
dikigünlərimizdəbaşverənlərisa
dəcə bir tarix kimi oxuyacaqlar.
Onlaraeləgələcəkki,bütünbunlar
çox asan, rahatlıqla əldə olunub.
Necəki,“Əsrinmüqaviləsi”nin25
illikçətinvəşərəflitarixihaqqında
danışmaqindibizərahatdır.
Gələcək nəsillərə bu rahatlığı,
bu əminliyi bəxş etmək, indikin
dəndəböyükhədəflərigörübona
canatmaqdanötrüonlarınyoluna
işıq salmaq bizim zamandakı ən
böyükuğurumuzdur.
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PRİORİTET

azərbaycanda sosial sferada
həyata keçirilən davamlı siyasət

Aytən Mustafazadə
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın
Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun
direktoru, hüquq üzrə elmlər
doktoru, professor

HazırdaAzərbaycandahəyatake
çiriləndövlətsiyasətindəsosialsfera
mərkəziyertutur.Məlumolduğuki
mi, son illər bu sahədə mütəmadi
olaraq islahatlar həyata keçirilmək
dədir. Onlar əhalinin müxtəlif təbə
qələrinin, xüsusilə də aztəminatlı
ailələrin və sosial cəhətdən həssas
qrupların layiqli həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, insanlar üçün cə
miyyətdə bərabər imkanlar yaradıl
masınaxidmətedir.
Həyata keçirilən sosial siyasət il
dəniləyeniçalarlarqazanmaqlada
ha da genişləndirilməkdədir. Qeyd
etməklazımdırki,uğurlusosialsiya
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s ətin reallaşdırılması kifayət qədər
maliyyətələbedir.Hazırdaölkəiqti
sadiyyatının müxtəlif sahələrində
aparılan islahatlar, şəffaflaşdırma
tədbirləriölkəninmaliyyəimkanları
nınartmasıilənəticələnmişdir.Buisə
dövlətin sosial sahəyə daha çox və
sait ayırmasına imkan yaratmışdır.
Bunu Prezident İlham Əliyev də öz
çıxışlarında qeyd etmişdir. O, sosial
sahəninəsasprioritetlərdənolduğu
nubildirməkləvurğulamışdırki,öl
kənin gəlirləri artdıqca əhalinin so
sialproblemlərininhəlliistiqamətin
dədahaçoxvəsaitayrılır.
Eynizamanda,sosialsiyasətsahə
sindətətbiqolunanyeniyanaşmalar
da bu istiqamətdə uğurların əldə
edilməsinəöztöhfəsiniverməkdədir.
Məsələn,əhalininsosialmüdafiəsini
gücləndirmək məqsədi ilə ünvanlı
sosial yardımın məşğulluqla əlaqə
ləndirilməsi siyasətinin uğurları bu
nabariznümunədir.Bugüninamla
söyləmək olar ki, sosial yardımın
məşğulluqlaəlaqələndirilməsistrate
giyasıuğurlahəyatakeçirilməkdədir.
“ABAD” (Ailə Biznesinə Asan Dəs
tək) mərkəzlərinin yaradılması bu
nun bariz nümunələrindən biridir.
“ABAD” Azərbaycan Respublikası
nın sosialiqtisadi inkişafında vətən
daşların fəal iştirakına, kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafına, əhalinin
məşğulluqsəviyyəsininartırılmasına
vərəqabətqabiliyyətliailətəsərrüfat
larının formalaşdırılmasına dəstək

vermək məqsədi ilə sosialyönümlü
layihələrhəyatakeçirməkdədir.
“ABAD” mərkəzləri tərəfindən
dekorativtətbiqixalqsənətkarlığıvə
kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət
göstərənailəbizneslərinədəstəklayi
hələri həyata keçirilir. Azərbaycan
RespublikasıPrezidentiİlhamƏliye
vin 23 sentyabr 2016cı il tarixli fər
manındaqeydedildiyikimi,“ABAD”
mərkəzləri,həmçininailətəsərrüfat
larına biznesplanlaşdırma, marke
tinq, brendinq və dizayn, maliyyə
mühasibat,hüquqiyardımxidmətlə
rigöstərirlər.
Sosial yardımın məşğulluqla əla
qələndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
‘‘Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış’’
İnkişafKonsepsiyasındadaözəksini
tapmışdır.Beləki,konsepsiyadagös
tərilir ki, müasir sosial texnologiya
lardanistifadəyoluiləsosialyardım
larınsəmərəliliyiartırılacaq,mövcud
ünvanlıdövlətsosialyardımsistemi
ilə yanaşı, fəal sosial yardım proq
ramları(özünədəstək,güzəştlisosial
kreditləşmə)datətbiqolunacaqdır.
Azərbaycan dövlətinin həyata
keçirdiyisosialsiyasətinəsasistiqa
mətləri sırasında şəhid ailələri və
onların problemlərinin həlli mü
hümyertutur.Bugünşəhidailələri
dövlət vəsaiti hesabına mənzillərlə
və minik maşınları ilə təmin olu
nur;minlərləmüharibəəlilinədər
man preparatlarının verilməsi, sa
natoriyakurort müalicəsi göstəril

məsi ilə əlaqədar hər il birdəfəlik
maliyyə yardımı göstərilir.
Bu istiqamətdə atılmış ən diqqət
çəkən addımın isə 2018-ci ildə prezi
dent seçkilərindən sonra dövlət baş
çısının imzaladığı ilk fərmanın şəhid
ailələrinin sosial müdafiəsi ilə bağlı
olması qeyd edilə bilər. Fərmanın ic
ra edilməsi ilə 12 mindən çox şəhid
ailəsinə dövlət tərəfindən 11 min ma
nat məbləğində vəsait ayrılmışdır.
Ümumilikdə şəhid ailələri və Qara
bağ müharibəsi əlilləri daimi olaraq
dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə
edilmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli Azərbaycan
dövlətinin sosial siyasətinin prioritet
ləri sırasında vacib yer tutur. Prezi
dent İlham Əliyevin 1 avqust 2018-ci
il tarixdə Qarabağ, Böyük Vətən mü
haribələri, Çernobıl əlillərinə və şə
hid ailələrinə mənzillərin və avtomo
billərin verilməsi mərasimindəki nit
qində qeyd etdiyi kimi, son iyirmi il
ərzində şəhid ailələrinə, müharibə
əlillərinə 5900-dən çox fərdi ev və
mənzil, 6 mindən çox minik maşını

verilmişdir. Son illərdə 100-ə yaxın
qəsəbə salınıb. 300 minə yaxın köç
kün evlərlə, mənzillərlə təmin edilib.
Bundan başqa, məcburi köçkün
lər və onlara bərabər tutulan və şə
hid ailəsindən olan, habelə vali
deynlərini itirmiş və valideyn hi
mayəsindən məhrum olmuş şəxslər
dövlət təhsil müəssisələrində təhsil
haqqını ödəməkdən azad edilmiş
dir; həmçinin ümumilikdə məcburi
köçkünlərin mənzil-məişət şəraiti
nin yaxşılaşdırılması və digər sosial
problemləri dövlət tərəfindən həll
olunmaqdadır.
Ölkədə həyata keçirilən sosial si
yasətin əsas istiqamətlərindən biri
də əhalinin məşğulluğunun təmin
edilməsindən ibarətdir. Azərbay
can Respublikasında məşğulluqla
bağlı dövlət siyasəti 2018-ci ildə qə
bul edilmiş “Məşğulluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu
na əsasən həyata keçirilir.
Qeyd edək ki, ölkədə həyata keçi
rilən məşğulluq strategiyasında ink
lüzivliyin təmin edilməsi vacib mə
qamlardandır. Bu çərçivədə əlillərin

məşğulluq problemləri dövlət məş
ğulluq siyasətində mühüm yer tutur.
“Məşğulluq haqqında” Qanunun
1.1.8-ci maddəsində kvota anlayışı
verilmişdir. Bu anlayış müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları tərəfindən işə
götürənlərə sosial müdafiəyə xüsusi
ehtiyacı olan və işədüzəlməkdə çə
tinlik çəkən şəxsləri işlə təmin etmək
üçün müəyyən edilmiş iş yerlərinin
(işçilərin) minimum sayıdır.
Əlillərin məşğulluğunun təmin
edilməsi ilə bağlı “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiya
sında da xüsusi tədbirlər nəzərdə tu
tulmuşdur. Konsepsiyaya görə, “Əlil
liyi olan şəxslərin cəmiyyətdən təcrid
olunmasının qarşısının alınması və
sosial infrastrukturdan maneəsiz isti
fadəsi üçün müvafiq layihələr hazır
lanacaq və həyata keçiriləcək, habelə
həmin şəxslərin bacarıq və qabiliy
yətlərinin inkişaf etdirilməsi, onlar
üçün məşğulluq imkanlarının artırıl
ması məqsədi ilə sosial və peşə reabi
litasiya müəssisələrinin sayı artırıla
caqdır. Əlilliyi olan şəxslərin infor
masiya və kommunikasiya texnolo
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giyalarından faydalanmaq, kommu
nikasiya sistemləri vasitəsi ilə infor
masiya əldə etmək imkanları artırıla
caqdır”.
Ölkədə səmərəli sosial siyasətin
həyata keçirilməsi, o cümlədən məş
ğulluq sahəsində problemlərin həlli
istiqamətində görülmüş institusional
tədbirlər sırasında Prezident İlham
Əliyevin 9 avqust 2018-ci il tarixli
“Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial
müdafiə və təminat sahələrində ida
rəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı
da mühüm yer tutur. Fərmana əsa
sən təşkil edilmiş DOST Agentliyi və
onun müvafiq mərkəzləri əmək, məş
ğulluq, sosial təminat, ünvanlı dövlət
sosial yardımı, əlillik, pensiya, sosial
sığorta və digər aidiyyəti sahələrdə
xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi
üzrə təkmil və sistemli, sadələşdiril
miş, eyni zamanda, bir-biri ilə əlaqə
ləndirilmiş şəkildə, tam şəffaf, opera
tiv və vətəndaşlarla açıq iş şəraitində
əhaliyə təqdim etməyə imkan verə
cək.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazım
dır ki, Dünya Bankının hesabatına
görə, həyata keçirilən uğurlu sosial
siyasət nəticəsində Azərbaycan Res
publikasında işsizlik səviyyəsi 5%-ə
enmişdir.
Ölkəmizdə tətbiq olunan sosial
siyasətin uğurlarında müxtəlif sahə
lərdə həyata keçirilən ayrı-ayrı döv
lət proqramlarının da mühüm rolu
vardır. Məsələn, “2003-2005-ci illər
üçün Azərbaycan Respublikasında
yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi
inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” və
həmçinin “2008-2015-ci illərdə Azər
baycan Respublikasında yoxsullu
ğun azaldılması və davamlı inkişaf
Dövlət Proqramı” bu istiqamətdə
mühüm rol oynamışdır. Təsadüfi
deyildir ki, bu dövlət proqramları
nın reallaşdırılması nəticəsində öl
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kəmizdə yoxsulluq 2015-ci ilin sta
tistikasına görə, 5% təşkil etmişdir.
Halbuki Azərbaycanın da qoşuldu
ğu BMT-nin “Minilliyin İnkişaf
Məqsədləri”ndə 2015-ci ilə qədər
yoxsulluğun 15%-dək azaldılması
nəzərdə tutulurdu. Aparılan uğurlu
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ac
lıq deyilən məfhum isə ölkəmizdə
tamamilə aradan qaldırılmışdır.
Sosial sahədə əldə olunan uğurlar
da artıq dördüncüsünün icrasına
başlanan regionların sosial-iqtisadi
inkişafı dövlət proqramlarının mü
hüm rolu vardır. Bu dövlət proqram
larının icrası regionlarda sosial inf
rastrukturun keyfiyyətinin yüksəl
dilməsinə, sahibkarlıq mühitinin da
ha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya
qoyuluşlarının artmasına, yeni müəs
sisələrin açılmasına şərait yaratmış
dır. Bu isə özlüyündə yeni iş yerləri
nin yaradılmasına və beləliklə də
əhalinin məşğulluğunun artırılması
na, sosial rifah halının yüksəlməsinə
imkan vermişdir.
“Azərbaycan Respublikası region
larının 2019-2023-cü illərdə sosial-iq
tisadi inkişafı Dövlət Proqramının
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbay
can Respublikası Prezidentinin Fər
manında göstərilir ki, dövlət proq
ramlarının icra olunduğu 2004-2018ci illər ərzində ümumi daxili məhsul
3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sek
toru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6
dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə
artmışdır. Bu müddətdə həyata keçi
rilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticə
sində ölkədə 1,5 milyonu daimi ol
maqla 2 milyondan çox yeni iş yeri,
100 mindən artıq müəssisə yaradıl
mış, işsizlik 5%-ə, yoxsulluq səviy
yəsi isə 5,1%-ə enmişdir. Dövlət
proqramları çərçivəsində görülmüş
genişmiqyaslı işlər regionların qarşı
dakı illərdə də inkişafı üçün möh
kəm zəmin yaratmışdır.

Azərbaycanda sosial sahədə apa
rılan islahatlar baxımından 2019-cu il
xüsusilə diqqətçəkən olmuşdur. Belə
ki, hələ ilin əvvəlindən Prezident İl
ham Əliyev ölkədə böyük sosial pa
ketin icrasına başlandığını elan et
mişdir. Bu çərçivədə minimum əmək
haqqı cari il martın 1-dən 130 manat
dan 180 manata qaldırılmışdır. Bu
artım 600 minədək insanı əhatə edir
di ki, burada dövlət sektorunda çalı
şan 450 min nəfərin əmək haqqı 30%,
özəl sektorda çalışan 150 min nəfərin
əmək haqqı isə 25% artmışdı. Mini
mum əmək haqqının 180 manata
çatdırılması ilə bağlı dövlət büdcə
sindən illik 400 milyon manat, 2019cu il üzrə isə (10 ay ərzində) 335 mil
yon manata qədər əlavə vəsait yönəl
diləcəkdir.
19 iyun 2019-cu il tarixdə imzalan
mış sərəncamla isə minimum əmək
haqqı 250 manat olmuşdur, yəni  
2019-cu il ərzində minumum əmək
haqqı iki dəfə, özü də ikiqat artırıl
mışdır. Belə ki, 2019-cu il   martın
1-dən minimum əmək haqqı 130 ma
natdan 180 manata, sentyabrdan isə
250 manata qədər artırılmışdır.
O da vurğulanmalıdır ki, təkcə mi
nimum əmək haqqının artırılması ilə
kifayətlənilməmişdir. Əhalinin sosial
rifahının yüksəldilməsi çərçivəsində
dövlət büdcəsindən maliyyələşən
müxtəlif sahələrdə əmək haqlarının
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ilə
bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən bir gündə - 19 iyun 2019-cu il ta
rixdə 18 sərəncam imzalanmışdır.
Beləliklə də, 2019-cu il   sentyabrın
1-dən  1 milyondan çox insanın əmək
haqqı əhəmiyyətli dərəcədə artmış
dır.
2019-cu ili sosial sahədə xüsusi
uğurlarla zəngin il kimi xarakterizə
edən məqamlardan biri də Preziden
tin fərmanı ilə 2015-ci il devalvasiya
larından əziyyət çəkən vətəndaşlara

dəstək üçün xarici valyutada kredit
götürən600minnəfərdənartıqşəxsə
dövlət büdcəsindən kompensasiya
ödənilməsigöstərilməlidir.
Ümumilikdə bu ilin əvvəlində
elan olunmuş sosial paket 3 milyon
nəfərə yaxın insanı əhatə edib. İndi
yədək atılan addımların icrası üçün
büdcədən 2 milyard manatdan çox
vəsaitayrılıb.İmzalanmışsərəncam
larbirdahaölkərəhbərliyininyürüt
düyüsosialsiyasətinəhalininbütün
təbəqələrinin mənafeyinə cavab ver
diyinigöstərir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan
Respublikasında sosial siyasət
uğurla həyata keçirilməkdədir. Bu
siyasətsahəsindəqəbuledilmişva
cibidarəetməqərarlarıölkədəəha
lininrifahhalınınyüksəldilməsinə,
məşğulluğunun təmin edilməsinə
və beləliklə də, insanların layiqli
həyatsəviyyəsinintəminolunması
na gətirib çıxarmaqdadır. Qeyd et
mək lazımdır ki, sosial sahədə atı
lan həm normativ, həm də institu
sionaladdımlarbirbirinitamamla
maqdadır. Həyata keçirilən sosial
siyasətcəmiyyətdəinsanlarınbəra

bər inkişafına təminat verməkdə
dir.
Bugündünyadaneftinqiymətinin
qeyristabil olduğu bir şəraitdə neft
ölkəsi olan Azərbaycanda sosial sa
hədə dövlətin xərclərinin artırılması
(əməkhaqlarının,pensiyavəmüavi
nətlərinartırılmasıvəs.)analoquol
mayanprosesdir.Budaondanxəbər
verir ki, artıq ölkə iqtisadiyyatının
neftdən asılılığı azalmaqdadır. Res
publikadabirtərəfdənqeyrineftsek
torununinkişafıistiqamətindəmisil
siz işlər görülür, digər tərəfdən isə
aparılan struktur islahatları, iqtisa
diyyatın şəffaflaşdırılması siyasəti
dövlətin gəlirlərini artırır. Gələn gə
lirlər isə əsasən sosial sahəyə ayrılır
ki,budasonnəticədəəhalininrifahı
nınyüksəlməsinəxidmətedir.
Odaqeydolunmalıdırki,həyata
keçirilənuğurlusosialsiyasətcəmiy
yətdə də müsbət reaksiyalar doğur
maqdadır. Bunu aparılan sosioloji
sorğular da təsdiqləyir. Məsələn,
2019cu ilin fevralmart aylarında
Azərbaycan ərazisində Fransanın
“Opinyon Vey” şirkətinin keçirdiyi
rəy sorğusu zamanı “Prezident İl

ham Əliyevin son bir ildə gördüyü
işləri necə qiymətləndirirsiniz?”
sualını respondentlərin 85,1%i bü
tövlükdəmüsbətcavablandırıb.Pre
zidentinseçkiqabağıvədlərininyeri
nəyetirilməsininqiymətləndirilməsi
nədair“OpinyonVey”insualınada
respondentlərin 75,6%i müsbət ca
vab verib. İlham Əliyevin kadr isla
hatları da 78,8% respondent tərəfin
dənuğurluqiymətləndirilib.
Bu,birdahaPrezidentinyürütdü
yü  siyasətin doğruluğunu, alterna
tivsizliyinitəsdiqedirvəgöstərirki,
vətəndaşlar,ölkəəhalisidövlətbaşçı
sınınsiyasikursunudəstəkləyir,ona
böyüketimadgöstərirlər.
AzərbaycanRespublikasınınPre
zidenti cənab İlham Əliyev vətən
daşlarla görüşlərində çıxışları za
manı dəfələrlə qeyd etmişdir ki,
sosialsahədəaparılanislahatlarhə
lə başlanğıcdır, nəticələr onu tam
qane etmir, vətəndaşların yaşayış
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün
yeni addımlar atılacaqdır. Bundan
da aydın olur ki, sosial siyasət cə
nabPrezidentüçünprioritetistiqa
mətolaraqqalmaqdadır.
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mərkəZİ BaNklarDa DÖVlət
auDİtİNİN BEYNəlXalQ təCrÜBəSİ

Vüqar Gülməmmədov
Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının sədri

AzərbaycanRespublikasındadövlət
auditini həyata keçirən Azərbaycan
RespublikasıHesablamaPalatasıdöv
lət vəsaitinin və digər dövlət əmlakı
nın qanunauyğun, məqsədyönlü və
səmərəli istifadəsinə dövlət nəzarəti
nin təmin edilməsi sahəsində kənar
dövlətmaliyyənəzarətihəyatakeçirir.
“Hesablama Palatası haqqında”Azər
baycan Respublikası Qanunu Azər
baycan Respublikasının Mərkəzi Ban
kında kənar dövlət maliyyə nəzarəti
ninAzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiilərazılaşdırılmaqlahəyatakeçir
məsinimüəyyənedir.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankıpublikhüquqişəxsolub,dövlətin
pul və valyuta siyasətinin müəyyən
edilməsivəhəyatakeçirilməsi,nağdpul
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dövriyyəsinin təşkil edilməsi, valyuta
tənzimlənməsivənəzarəti,qızılvalyuta
ehtiyatlarınınsaxlanmasıvəidarəolun
ması, manatın rəsmi məzənnəsinin
müəyyənedilməsi,ödənişsistemlərinin
təşkilivətənzimlənməsi,tədiyəbalansı
nıntərtibolunması,eləcədəölkəninic
mal(dövlətvəqeyridövlət)xariciborc
statistikasınınvəbeynəlxalqinvestisiya
balansınıntərtibedilməsinitəminedir.
“AzərbaycanRespublikasınınMərkə
ziBankıhaqqında”AzərbaycanRespub
likasıQanununaəsasən,MərkəziBankın
əsas məqsədi səlahiyyətləri daxilində
qiymətlərinsabitliyinintəminolunması
dır.Məhzbuməqsədinəsaskimiseçil
məsi inflyasiyanın stabil səviyyəsinin
əhalinin alıcılıq qabiliyyətini saxlaması,
iqtisadi qeyrimüəyyənliyi azaltması,
uzunmüddətli investisiyaların artımını
şərtləndirməsivəbununladamakroiqti
sadi stabilliyin dəstəklənməsinə şərait
yaratmasıiləizaholunabilər.
MərkəziBankınkapitalıonunnizam
namə fondundan və kapital ehtiyatla
rından ibarətdir. Kapital ehtiyatları ni
zamnaməfondundanazolmamaqşərti
iləhesabatilininmənfəətindənayırma
larhesabınaformalaşdırılır.Kapitaleh
tiyatlarıformalaşdırıldıqdanvəMərkəzi
Bankın illik maliyyə hesabatı auditor
rəyiilətəsdiqləndikdənsonrareallaşdı
rılmış mənfəətin sərbəst qalığı dövlət
büdcəsinə,ocümlədənmüvafiqqayda
daDövlətborcuvəzəmanətiüzrəöhdə
liklərinTəminatFondunaköçürülür.
SonillərərzindəMərkəziBankınak
tivləri üzrə azalma müşahidə edilmiş,
2018ciildəazalmatempinisbətənsən

giyərək2,5%əbərabərolmuşdur.
2018ciildəaktivlərinəsashissəsini
borcqiymətlikağızlarıtəşkiletmiş,pul
vəsaitlərivəonlarınekvivalentləriüz
rə də böyük pay qeydə alınmışdır.
Borc qiymətli kağızları 2018ci ildən
aktivlərin strukturuna daxil edilmiş
dir.Maliyyəhesabatlarıüzrəqeydlərə
əsasən,əvvəlkidövrdəticarətvəinves
tisiya qiymətli kağızları kimi tanınan
aktivlər 2018ci ildə borc qiymətli ka
ğızlar kateqoriyasında təsnifləşdiril
mişdir.2018ciildəaktivlərinarasında
böyükçəkisinəgörəfərqlənənaktivlə
rincəmistrukturdapayı96,2%əbəra
bərdir.2017ciildəisəpulvəsaitlərivə
onlarınekvivalentləri,ticarətvəinves
tisiyaqiymətlikağızlarıcəmiaktivlərin
95,9%initəşkiletmişdir.
Məlumatüçünbildirəkki,“Aqrar
kredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
BankolmayanKreditTəşkilatınaməx
susqiymətlikağızlar9482,1mln.ma
nat təşkil edir ki, bu da Mərkəzi Ban
kıncəmiaktivlərinin43%ə,cəmiborc
qiymətli kağızlarının isə 58%ə bəra
bərdir.Ümumilikdəisənominalifadə
də 16337,9 mln. manat olan borc qiy
mətli kağızları Mərkəzi Bankın cəmi
aktivlərinin74%nitəşkiledir.Mərkə
ziBankın31dekabr2018ciiltarixinə
maliyyə hesabatları üzrə qeydlərində
bildirilirki,“Aqrarkredit”QSCBOKTa
məxsus, bank tərəfindən 20152016cı
illərərzindəalınmış10000mln.manat
nominaldəyərinəvə0,15%faizdərəcə
sinəmalik,2045ciildəödənilməliolan
qiymətli kağızların 517,9 mln. manat
lıqhissəsini“Aqrarkredit”QSCBOKT

Mərkəzi Bankdan geri almışdır.
31 dekabr 2018-ci il tarixinə bu qiy
mətli kağızların qalığı 9482,1 mln. ma
nat təşkil etmişdir. Bu qiymətli kağızla
rın ödənişinə dövlət zəmanəti verilir.
Həmin qiymətli kağızların alınması
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASCnin dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləş
dirilməyə hazırlanması ilə bağlı sağlam
laşdırılma tədbirləri haqqında” və “Aq
rarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Bank olmayan Kredit Təşkilatı tərəfin
dən dövlət zəmanəti əsasında emissiya
ediləcək istiqrazların buraxılması, həc
mi, müddəti və ödənilmə şərtlərinin
təsdiq edilməsi haqqında” fərmanların
icrası ilə əlaqədar olmuşdur.
Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın ma
liyyə hesabatları maliyyə hesabatları
nın beynəlxalq standartlarına uyğun
tərtib edilir və qanuna əsasən, Mərkəzi
Bankın illik maliyyə hesabatlarının təs
diq edilməsi Mərkəzi Bankın İdarə
Heyətinin səlahiyyətlərinə daxildir.
Son 3 ildə Mərkəzi Bankın audit
yoxlaması “PraysvoterhausKupers
Audit Azərbaycan” MMC tərəfindən  
icra edilmişdir.
Müxtəlif ölkələrin praktikasına nə
zər salarkən məlum olur ki, ali audit

Cədvəl. 2016-2018-ci illərdə Mərkəzi Bankın aktivlərinin strukturu
2016
Aktivlər

2017

2018

mln.
manat

payı,
%

mln.
manat

payı,
%

mln.
manat

payı,
%

Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

5885,2

23,0

5389,6

23,8

4894,6

22,2

BVF ilə hesablaşmalar

364,4

1,4

370,8

1,6

361,8

1,6

Ticarət qiymətli kağızları
(yalnız müqayisəli
məlumatlar üçün)

4212,2

16,5

6250,5

27,6

-

-

Törəmə maliyyə alətləri

2,2

0,0

0,1

0,0

0,4

0,0

İnvestisiya qiymətli
kağızları (yalnız müqayisəli
məlumatlar üçün)

10522,6

41,2

10063,2

44,5

-

-

Dövlətin borc öhdəlikləri

244,2

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

16337,9

74,0

Banklara verilmiş kreditlər

4061,4

15,9

400,9

1,8

310,9

1,4

Torpaq, tikili və avdanlıqlar

55,1

0,2

50,4

0,2

69,7

0,3

Qeyri-maddi aktivlər

43,6

0,2

44,4

0,2

51,2

0,2

Sair maliyyə aktivləri

121,2

0,5

8,1

0,0

3,8

0,0

Sair aktivlər

51,9

0,2

57,5

0,3

38,8

0,2

25564,1

100,0

22069,0

100,0

Borc qiymətli kağızları
(yalnız cari dövr üçün)

Cəmi aktivlər

orqanları mərkəzi banklarda audit təd
b irlərini müxtəlif miqyaslarda həyata
keçirirlər. Qeyd edək ki, əksər ölkələr

22635,6 100,0

də maliyyə hesabatlılığının auditi mü
sabiqə əsasında təyin olunmuş müstə
qil auditorlar tərəfindən yoxlanılır.
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MALİYYƏ
Almaniya
Almaniyanın mərkəzi bankı olan
Bundesbank illik hesabatlarını bankın
İcra Heyətinin ölkənin ali audit quru
mu(AAQ)olanFederalAuditorlarPa
latası (Bundesrechnungshof) ilə razı
laşdırdığı bir və ya bir neçə auditora
təqdim edir. Hesabat İcra Heyətində
təsdiqləndikdən sonra direktorluq tə
rəfindəndərcolunur.
İllik hesabatlar palatanın şərhləri ilə
birgə Maliyyə Nazirliyinə göndərilir,
lakinonlardannəbusənədintəsdiqi,nə
dəbusənədənəzarəttələbolunmur.
Audit uyğunluq və qənaətlilik me
yarlarına əsaslanmaqla həyata keçirilir.
İqtisadi qənaətliliyin auditi zamanı isə
xərclərinvəəldəedilmişeffektinnisbəti
araşdırılır.
FederalAuditorlarPalatasıişçiheyə
tin saxlanması xərclərinə və tapşırıqla
rın yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət
etməlidir.
Estoniya
EstoniyanınmərkəzibankıolanEesti
PankınhesablarınınauditiAvropaMər
kəziBankınınİdarəetməŞurasıtərəfin
dən təklif edilmiş vəAvropa Birliyinin
Şurasıtərəfindəntəsdiqlənmişmüstəqil
kənarauditorlartərəfindənhəyatakeçi
rilir.
Estoniya AAQı olan Estoniya Milli
AuditOfisi(Riigikontroll)EestiPankda
iqtisadinəzarəttədbirlərini,ocümlədən
dövlət satınalmalarının qanunauyğun
luğununauditinikeçirir.Bununlayana
şı,tematiknəzarəttədbirlərini,məsələn,
dövlətin stabillik ehtiyatlarının forma
laşmasımənbələrinindaxilolmasısahə
sinə nəzarət tədbirlərini reallaşdırır ki,
bumənbələrdənbiridəMərkəziBankın
mənfəətindənayırmalardır.
Bolqarıstan
Bolqarıstan Milli Audit Ofisi Bolqa
rıstan Milli Bankının büdcə xərcləri və
onların idarə olunmasının auditini,
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həmçininMilliBankınbüdcəyəayırma
lar etməli olduğu mənfəətin formalaş
masının və büdcə ilə əlaqədar digər
əməliyyatların da auditini həyata keçi
rir. Milli Audit Ofisinin sədri Bolqarıs
tan Milli Bankının baş yoxlayıcısını tə
yinedir.AAQtərəfindənkeçirilənaudi
tinnəticələrinəəsasən,zərurətyarandığı
halda Milli Assambleyaya təqdimat
göndərilir.
Audit dövrü ərzində “Bolqarıstan
Milli Bankının büdcəsinin planlaşdırıl
ması,icrasıvəhesabatlılığıproseslərinin
idarəolunması”və“Satınalmalarınida
rəolunmasıprosesi”sahələrindəhüqu
qi bazanın tələblərinə uyğunluğun və
daxilinəzarətsisteminincarivəziyyəti
ninauditivəqiymətləndirilməsihəyata
keçirilir.

vafiqhüquqinormalara,özününxüsusi
nizamnaməsinə və Baş Assambleyanın
qətnamələrinəuyğunfəaliyyətgöstərib
göstərmədiyinənəzarətedir.
Auditin məqsədi Milli Bankın ida
rəetmə,qərarqəbuletməvənəzarətsis
teminintənzimlənənyollafəaliyyətgös
tərməsinin,MilliBankınvəmərkəzihö
kumətin hesablarının idarəetməsinin,
maliyyə, nəzarət və rəsmi fəaliyyətinin
tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsin
dənibarətdir.

İsveç
İsveç Milli Audit Ofisi (Riksrevi
sionen)İsveçinmərkəzibankıolanRiks
bankınmaliyyəhesabatlılığınınauditini
həyatakeçirir.Auditstandartlarauyğun
olmalı, mühasibatlıq və sənədləşmə iş
lərinin etibarlı olubolmadığını müəy
yənetməlidir.Riksbankınauditimüha
sibatbalansı,mənfəətvəzərərhesabla
rınınqəbulolunması,bankınBaşŞurası
və İcra Heyətinin məsuliyyəti barədə
rəyi özündə ehtiva etməlidir. Riksban
kınmaliyyəauditiüzrəauditorhesabat
larıİsveçparlamentinətəqdimolunur.

ABŞ
ABŞAAQıolanDövlətHesabatlılıq
OfisihərilFederalEhtiyatlarSisteminin
maliyyəauditinihəyatakeçirir.Həreh
tiyatbankhərilbirbaşaİdarəçilərŞura
sına tabe olan müstəqil baş auditorlar
tərəfindənyoxlanır.Buyoxlamalarma
liyyəhesabatlılığıauditlərinivəmaliyyə
nəzarətininsəmərəliliyiicmallarınıözü
nədaxiledir.Şurahərilauditproqramı
nın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
üçünkənarauditorşirkətləriiləmüqa
viləbağlayır.Yalnız2011ciildəilkdəfə
olaraq, AAQ FESin 19212011ci illəri
əhatəedəngenişsəmərəlilikauditinike
çirmişdir. Audit ümumi qəbul edilmiş
audit standartlarına (GAAS) müvafiq
aparılmışdır.
AAQ özəl audit təşkilatları tərəfin
dənkeçirilmişauditinnəticələriniqəbul
edir.

Macarıstan
Macarıstan Milli Bankının (Magyar
Nemzeti Bankı) sədri bankın auditoru
nunvəzifəyətəyinedilməsivəyavəzi
fədənazadolunmasıbarədəMacarıstan
Dövlət Audit Ofisinin prezidenti ilə
məsləhətləşməlidir. Macarıstan AAQı
Milli Bank tərəfindən həyata keçirilən
maliyyəidarəetməsini,ocümlədənMa
carıstan Milli Bankı haqqında qanuna
müvafiq olaraq həyata keçirdiyi istəni
lən fəaliyyəti yoxlayır. Macarıstanın
dövlətnəzarətorqanıMilliBankınmü

Rusiya
RusiyaFederasiyasınınMərkəziBan
kındafederalbüdcəvəbüdcədənkənar
dövlət fondu vəsaitlərinin hərəkətinin
qanuniliyinə nəzarət etmək RFin He
sablamaPalatasınınvəzifələrinəaidedi
lir və aşağıdakı sahələr kənar dövlət
auditininobyektidir:
•Mərkəzi Bankın federal büdcə və
büdcədənkənardövlətfondlarının
büdcələrinə xidmət sahəsində
fəaliyyəti;
•RFindövlətborcunaxidmətsahə

sindəMərkəziBankınfəaliyyəti;
•MərkəziBankın“Dövlətsirrihaq
qında” Qanunun tətbiq olunduğu
bütünhesabvəəməliyyatları.
PalataRusiyaBankınınmənfəətihe
sabınayaradılmışfondlarınformalaşdı
rılmasıvəistifadəsisahəsində,ocümlə
dənRusiyaBankı,onunstrukturbölmə
ləri və idarələrinin xərclər smetasının
icrası sahəsində RF Mərkəzi Bankının
maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin yoxla
masınıhəyatakeçirir.
Gürcüstan
Milli Bankın hesabatlarının kənar
auditininkeçirilməsiməqsədiiləGür
cüstanparlamenti1noyabrtarixindən
gecolmayaraq,ənazı2il,lakin4ildən
çox olmayan müddətə dünyanın ən
böyük4auditşirkətindənbirinikənar
auditor kimi seçir. Maliyyə ili bitdik
dənsonra4aydangecolmayaraq,Mil
li Bank əvvəlki ilin auditi keçirilmiş
maliyyə hesabatlarını Gürcüstan par
lamentinə təsdiq üçün təqdim edir və
dərcedir.
GürcüstanAAQıolanDövlətAudit
OfisiisəMilliBankınyalnızinzibativə
kapital xərclərinin auditini həyata ke
çirəbilər.
Türkiyə
TürkiyəaliauditqurumuolanSayış
tayBaşkanlığıtərəfindənMərkəziBan
kınauditionunbütünfəaliyyətsahələ
rində deyil, yalnız fəaliyyətlə əlaqədar
əməliyyatlarvəhesablarlaməhdudlaşır.
Mərkəzi Bankın auditini üzvləri Türki
yəBöyükMillətMəclisitərəfindənseçi
lən Audit Komitəsi həyata keçirir. Bu
komitə bankın bütün əməliyyatlarının
auditini keçirmək səlahiyyətinə malik
dir.İnzibatigücüolmayanAuditKomi
təsinin fikirləri İdarə Heyətinə, həmçi
ninrespublikaPrezidentinəyazılışəkil
də təqdim edilir. Bununla yanaşı, ilin
sonundaəməliyyatlarvəhesablaşmala
radairhesabatınıBöyükMillətMəclisi
nədətəqdimedir.MərkəziBankbalans
cədvəli və gəlirlər barədə hesabatın
auditinimüstəqilauditorlaradahəvalə
edəbilər.

Qazaxıstan
Qazaxıstan Respublikasının Milli
Bankı dövlət orqanıdır və Milli Bankın
aktivlərinin istifadəsinin uyğunluq
auditi Respublika Büdcəsinin İcrasına
nəzarətüzrəHesablamaKomitəsitərə
findən həyata keçirilir. Bundan əlavə,
bankın maliyyə hesabatlılığının auditi
MilliBankınİdarəHeyətitərəfindəntə
yin olunmuş müstəqil auditor şirkəti
tərəfindənyerinəyetirilir.
Beləliklə də, beynəlxalq təcrübənin
nəzəri əsaslarının öyrənilməsinin nəti
cələriaşağıdakıfikirvətəklifləriforma
laşdırmağaimkanverir:
•Araşdırılmış ölkələrdə mərkəzi
banklarda auditin keçirilməsinin
xüsusi metodoloji alətləri yoxdur.
Mərkəzi banklarda dövlət auditi
nin ali orqanları tərəfindən keçiri
lənauditdəmillistandartvətövsi
yələr,beynəlxalqstandartlar,eləcə
də AAQ orqanları və bankların
fəaliyyətini tənzimləyən qanunve
riciliyəuyğunyerinəyetirilir.
•Mərkəzi bankların tam auditi
AAQlartərəfindənicraedilir.
•Maliyyəhesabatlarınınauditibaxı
lanölkələrdəmüstəqilauditorların
müsabiqə əsasında cəlb edilməsi
yolu ilə həyata keçirilir. Auditor
hesabatlarıAAQatəqdimedilirvə
onların əsasında AAQ bankın
fəaliyyətininqiymətləndirməsiba

rədəyekunrəyverir.
•Beynəlxalqtəcrübəonugöstərirki,
dövlətauditininaliorqanlarımər
kəzi bankların auditi zamanı uy
ğunluqauditiiləmüqayisədədaha
çox bu bankların fəaliyyətinin sə
mərəliliyinin və təşkilatın idarəçi
ləri tərəfindən aktivlərin idarə
olunmasının səmərəliliyinin qiy
mətləndirməsinəüstünlükverirlər.
Xaricitəcrübədəuyğunluğunyox
lanılması bir qayda olaraq, kənar
auditindeyil,daxiliauditinxidmə
tininsəlahiyyətlərinəaidedilir.
•Dövlətauditininmövcudorqanla
rınınçoxhissəsimüstəqildir,onla
rınfəaliyyətidəkifayətqədərnəti
cəlivəsəmərəlidir.
Onudaqeydedimki,Azərbaycanda
mövcud qanunvericiliyə əsasən, Mər
kəziBankınauditininkeçirilməsisahə
sindəHesablamaPalatasınınfəaliyyəti
ninçərçivələriqanunvericilikləkonkret
olaraqmüəyyənedilməmişdir.Qanun
da bu auditin yalnız Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti ilə razılaşdırıl
maqlahəyatakeçirilməsiqeydedilmiş
dir. Hesablama Palatası kənar dövlət
maliyyə nəzarəti orqanı olaraq, Mər
kəzi Bankın fəaliyyətinə nəzarət kimi
yuxarıda qeyd edilən təcrübələrindən
istifadə edə bilər. Fikrimcə, bu sahədə
Gürcüstan və Bolqarıstan təcrübəsin
dənfaydalanmaqolar.

sentyabr-oktyabr 2019

69

İNKİŞAF

azərbaycan növbəti
bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində

Kamran Bayramov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan tarixinin müxtəlif
dövrlərində bələdiyyə və ya yerli
seçkili idarəetmə qurumları möv
cud olsa da, dövlət müstəqilliyi
bərpaedildikdənsonraölkəmizəsl
demokratik dəyərlərə malik bələ
diyyələri yaratmaq imkanı qazan
mışdır. Bələdiyyələrin hüquqi sta
tusununqanunçərçivəsindəmüəy
yənləşdirilməsi ilk dəfə olaraq
məhz Ümummilli lider Heydər
Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə
hazırlanmış və 12 noyabr 1995ci
ildəümumxalqsəsverməsiyoluilə
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qəbuledilmişAzərbaycanRespub
likasının Konstitusiyasında öz ək
sini tapmışdır. Dövlətçilik tarixinə
mühümhadisəkimidaxilolanbu
tarixi gündən sonra, 1999cu ilin
dekabrındailkbələdiyyəseçkiləri
nin keçirilməsi ilə Azərbaycanda
yerli özünüidarəetmə qurumları
formalaşmağa, onların hüquqi ba
zasınıtəkmilləşdirənnormativakt
lar qəbul edilməyə başlandı. Bu
aktlarda bələdiyyələrin bir qurum
olaraq hüquqi statusunun müəy
yən edilməsi, onların fəaliyyətinin
əsas prinsipləri, maliyyəiqtisadi
təminatları və digər məqamlar öz
əksinitapdı.
Beləliklə də, Azərbaycanda sə
mərəlidövlətidarəetməsisteminin
formalaşdırılması strategiyasının
əsasprinsiplərindənbirikimiyerli
özünüidarəetmə sisteminin yara
dılmasıyoluilədövlətfunksiyala
rının əksmərkəzləşdirilməsi xətti
müəyyənləşdirildi. Respublika
mızda həyata keçirilən əksmər
kəzləşdirmə prosesinin əsas məq
sədi dövlət idarəetməsinin əsasla
rının demokratikləşdirilməsindən,
ölkənin sosialiqtisadi inkişafının
həmcari,həmdəperspektivməsə
lələrininhəllizamanımüvafiqida
rəetmə səviyyələrində dövlətin öz
funksiyalarınısəmərəlişəkildəye

rinə yetirməsinə şərait yaratmaq
dan,demokratikdövlətinəsasıki
mi yerli özünüidarəetmənin tətbi
qindən və onun inkişaf etdirilmə
sindənibarətidi.
Azərbaycanda idarəetmə siste
minin əksmərkəzləşdirilməsi yolu
iləyerliözünüidarəetməsisteminin
formalaşdırılması prosesi ölkədə
demokratiyanın inkişafı, hüquqi
dövlətvəvətəndaşcəmiyyətiquru
culuğu,dövlətinvəcəmiyyətinida
rəolunmasınınsəmərəliliyininartı
rılmasıistiqamətindəatılanənəhə
miyyətliaddımlardanbiridir.
Respublikamızda yerli özü
nüidarəetməsistemininyaradılma
sının əhəmiyyəti və bunun yerli
məsələlərin həllinin demokratik
prinsip olması Azərbaycan xalqı
nınÜmummillilideriHeydərƏli
yevin 12 dekabr 1999cu il tarixdə
ilk bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar
xalqa müraciətində öz əksini tap
mışdır: “Bələdiyyə seçkiləri Azər
baycandagedəndemokratiyapro
sesininböyükbirhissəsi,böyükbir
qoludur.Demokratik,hüquqidöv
lət,dünyəvidövlətqurmaqprose
sinin bir hissəsi, bir sahəsidir. Biz
Azərbaycanda tam müstəqil yerli
özünüidarəetmə orqanları yaradı
rıq. Bu, həm demokratiyanın inki
şafıdeməkdir,eynizamanda,ölkə

ni idarə etməkdə vətəndaşlarımıza
imkanlar yaradılmasının göstərici
sidir”.
Ötən 20 il ərzində Azərbaycan
Respublikasında yerli özünüida
rəetmə orqanlarının səmərəli
fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən
sistemli tədbirlər həyata keçirilmiş,
mükəmməl qanunvericilik bazası
və institusional təsisatlar yaradıl
mış, bələdiyyə institutu tam olaraq
formalaşmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi
kursun Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdiril
məsi nəticəsində dövlətin idarəet
mə sistemi daha da  təkmilləşdiril
miş, bələdiyyələrin səlahiyyətləri
nin və fəaliyyətinin gücləndirilmə
si istiqamətində zəruri tədbirlər
həyata keçirilmiş və bu tədbirlər
hazırda da davam etdirilməkdədir.
Nəticədə, bələdiyyələr də özünün
inkişaf yolunu keçmiş, vətəndaşla
rın maraq və mənafeləri naminə
yerli əhəmiyyətli məsələlərin həl
lində yaxından iştirak etməyə ça
lışmışdır.
Ölkədə yerli özünüidarəetmə si
yasətini həyata keçirmək üçün
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin Administrasiyasının Əra
zi-təşkilat məsələləri şöbəsində Bə
lədiyyələrlə iş sektoru, qanunveri
cilik bazasının yaradılması və tək
milləşdirilməsi üçün Milli Məclis
də Regional məsələlər komitəsi,
bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati
nəzarəti həyata keçirmək, onlara
metodoloji yardım göstərmək və
maarifləndirilməsini təmin etmək
üçün Ədliyyə Nazirliyində Bələ
diyyələrlə İş Mərkəzi, bələdiyyələ
rin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
nə, həmin fəaliyyətin beynəlxalq
hüquq normalarına və mövcud qa
nunvericiliyə uyğun qurulmasına
və ortaya çıxan problemlərin birgə
həll edilməsinə kömək göstərmək
yolu ilə yerli özünüidarənin möh

kəmlənməsi və inkişaf etdirilməsi
üçün Azərbaycan şəhər, qəsəbə və
kənd bələdiyyələrinin milli asso
siasiyaları yaradılmışdır. Bələdiy
yələrin səlahiyyətlərinə aid məsə
lələrin həllində onlara kömək et
mək məqsədi ilə vətəndaşların ya
şayış yerləri üzrə əksər şəhər və
qəsəbə bələdiyyələrində məhəllə
komitələri təsis edilmişdir.
Ötən dövr ərzində ölkəmizdə
bələdiyyə institutunun inkişaf et
dirilməsi məqsədi ilə mühüm qa
nunvericilik bazası formalaşdırıl
mış, bələdiyyələrin statusu, qullu
ğunun təşkili, maliyyəsinin əsasları
və digər sahələri əhatə edən çox
saylı qanunlar qəbul olunaraq on
ların səmərəli fəaliyyəti üçün döv
lət tərəfindən hər cür şərait yara
dılmışdır. Belə ki, bələdiyyələrin

fəaliyyətini tənzimləyən “Bələdiy
yələrin statusu haqqında”, “Bələ
diyyə üzvünün statusu haqqında”,
“Bələdiyyənin nümunəvi nizam
naməsinin təsdiq edilməsi haqqın
da”, “Bələdiyyə qulluğu haqqın
da”, “Bələdiyyələrin əraziləri və
torpaqları haqqında”, “Bələdiyyə
lərin maliyyəsinin əsasları haqqın
da”, “Yerli (bələdiyyə) vergi və
ödənişlər haqqında”, “Bələdiyyə
mülkiyyətinə əmlakın verilməsi
haqqında” və digər əhəmiyyətli
qanunlar qəbul olunmuş, Azərbay
can Respublikasının Torpaq, Su,
Mülki, Seçki, Vergilər, İnzibati Xə
talar məcəllələrinə bələdiyyələrlə
bağlı müvafiq müddəalar daxil
edilmişdir.
Qəbul olunmuş qanunlarda yer
li özünüidarəetmənin çox mühüm
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İNKİŞAF
məsələləri -  yerli büdcənin forma
laşdırılması, təsdiqi və icrası, yerli
vergi və ödənişlərin müəyyən edil
məsi, yerli sosial müdafiə, yerli iq
tisadi, ekoloji proqramların işlənib
hazırlanması və reallaşdırılması,
mülkiyyət münasibətlərinin for
malaşdırılması, ərazi məsələləri və
sair öz əksini tapmışdır.
Eyni zamanda, ölkəmiz yerli
özünüidarəetmə ilə bağlı hüquqi
münasibətləri tənzimləyən bir sıra
beynəlxalq sənədlərə qoşulmuş, o
cümlədən bələdiyyələr üçün başlı
ca beynəlxalq normativ-hüquqi akt
hesab edilən “Yerli özünüidarə
haqqında” Avropa Xartiyası Azər
baycan Respublikasının 25 dekabr
2001-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq
edilmiş və 1 avqust 2002-ci il tarix
də ölkəmizə münasibətdə qüvvəyə
minmişdir. Ümumilikdə, bələdiy
yələrin fəaliyyətini tənzimləyən
30-dan çox qanun, 500-dən artıq
normativ-hüquqi akt qəbul olun
muş, bir çox qanunlara əlavə və
dəyişikliklər edilmişdir.
Son illərdə bələdiyyə qanunve
riciliyi daha da təkmilləşdirimiş,
Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində, “Yerli (bələdiyyə)
vergi və ödənişlər haqqında”, “Bə
lədiyyə qulluğu haqqında” və “Da
şınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” qanunlarında dəyişik
liklər edilmiş, “Bələdiyyə üzvləri
nin etik davranış qaydaları haqqın
da” və “Bələdiyyə qulluqçularının
etik davranış qaydaları haqqında”
qanunlar qəbul olunmuşdur ki, bu
da bələdiyyələrin cəmiyyətdə nü
fuzunun artırılmasına, fəaliyyəti
nin təkmilləşdirilməsinə, maliyyə,
iqtisadi və kadr potensialının güc
ləndirilməsinə, bələdiyyələrin döv
lət və vətəndaşlar qarşısında mə
suliyyətinin artırılmasına xidmət
etmişdir.
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Bununla yanaşı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yerli
özünüidarəetmə orqanlarına döv
lət dəstəyi gücləndirilmiş, bələdiy
yələrin gəlir və xərclərinin tənzim
lənməsi, yerli büdcə kəsirinin ör
tülməsi məqsədi ilə hər il dövlət
büdcəsindən bu quruma dotasiya
lar ayrılmış, yarandığı vaxtdan bu
günə qədər bələdiyyələrə 70 mil
yon manatdan çox dotasiya veril
mişdir. Qanunvericilikdə edilmiş
dəyişikliklərə əsasən dotasiyalarla
yanaşı, bələdiyyələrə subvensiya
ların, yəni məqsədli maliyyələşdir
mənin həyata keçirilməsi üçün
dövlət büdcəsindən yerli büdcələ
rə verilən maliyyə vəsaitinin ayrıl
ması nəzərdə tutulmuş, bu məq
sədlə Azərbaycan Respublikasının
2019-cu il üçün dövlət büdcəsin
dən 1 milyon manat məbləğində
subvensiyalar ayrılmış və yerli
büdcələrə gəlir gətirə bilən real la
yihələrin maliyyələşdirməsi üçün
müvafiq bələdiyyələrə istiqamət
ləndirilmişdir.
Özün üidar əetm ən in inst it u
sional inkişafına, bələdiyyələrin
fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi
nə, yerli əhəmiyyətli sosial məsələ
lərin həllinin sürətləndirilməsinə
xüsusi önəm verilərək bələdiyyələ
rin işi vətəndaş cəmiyyətinin for
malaşmasında və demokratik prin
siplərin tətbiqində rolunun artırıl
ması istiqamətləri üzrə qurulmuş,
bu sahədə geniş və əhatəli proq
ramlar hazırlanmış, bələdiyyələrin
qabaqcıl təcrübəsi öyrənilərək ya
yılmış, yerli özünüidarəetmə or
qanları ilə dövlət, qeyri-hökumət
və donor təşkilatları arasında əla
qələr yaranmış, maarifləndirmə iş
ləri aparılmışdır.
Dünya təcrübəsi onu göstərir ki,
bələdiyyələrin fəaliyyətinin səmə

rəliliyinin artırılması, iqtisadi və
maliyyə potensialının gücləndiril
məsi yollarından biri də onların
birləşməsidir. Qeyd edilməlidir ki,
yarandığı dövrdə ölkəmizdə 2700dən çox bələdiyyə fəaliyyət göstə
rirdi. Bununla əlaqədar onların
fəaliyyətinin müasir tələblər səviy
yəsində qurulmasına, bələdiyyələ
rin iqtisadi resurslarından istifadə
nin səmərəsinin yüksəldilməsinə,
yerli əhəmiyyətli məsələlərin həl
lində rolunun artırılmasına və kadr
potensialının gücləndirilməsinə
xüsusi diqqət yetirilərək “Bələdiy
yələrin birləşməsi, ayrılması və
birgə fəaliyyəti haqqında” Azər
baycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq 2009-cu ildə bələdiy
yələr birləşərək sayı 1718-ə endiril
miş, 2014-cü ildə isə növbəti birləş
mə prosesi nəticəsində onların sayı
1607-yə qədər azalmışdır.
Yerli özünüidarəetmə orqanla
rında xidmət, bələdiyyəyə rəhbər
lik, onun fəaliyyətinin təşkili idarə
çilik bacarığı, bilik, yüksək intel
lekt və ixtisas tələb edir; bu səbəb
dən də bələdiyyə üzvlərinin və
sədrlərin keyfiyyət tərkibi daim
aktual olan məsələdir.
Bələdiyyələrin qarşısında duran
vəzifələrin icrası, onların fəaliyyə
tinin səmərəliliyinin artırılması,
mövcud resursların yerli səviyyə
də müəyyən edilmiş hədəflərə, so
sial yönümlü məsələlərin həllinə
yönəldilməsi bələdiyyə kadrların
dan birbaşa asılıdır. İlk iki bələdiy
yə seçkilərinə nəzər salsaq görərik
ki, bələdiyyə üzvlərinin əksəriyyə
ti yerli özünüidarəetmə haqqında
kifayət qədər təsəvvürə malik ol
mamışlar.
Bələdiyyələrin həmin dövrdə
olan durumu, bələdiyyə üzvlərinin
zəif fəaliyyətləri ilə razılaşmayan
seçicilər 2009-cu ildə müvafiq nü

fuza və təcrübəyə malik olan şəxs
lərə etimad göstərmişlər. Nəticə
olaraq, seçilmiş üzvlər arasında ali
təhsillilərin sayı 29,7%, qadınların
sayı 22%, gənclərin sayı isə 25%
artmışdır. Keyfiyyət tərkibinin
gücləndirilməsi bələdiyyələrin
fəaliyyətinin məzmunca yeni mər
hələsinin əsasını qoymuşdur.
Cəmiyyətdə bələdiyyə institutu
na marağın artması müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, bələdiyyələ
rin və bələdiyyə üzvlərinin sayının
azalmasına baxmayaraq, 2014-cü il
bələdiyyə seçkilərində iştirak et
mək üçün ölkə üzrə 38064 nəfər
müraciət etmiş (2009-cu illə müqa
yisədə 7,5% çox), 37077 nəfər qey
də alınmışdır (19,8% çox). Orta he
sabla 2009-cu ildə bir bələdiyyə
üzvü yerinə 1,9 nəfər düşdüyü hal
da, 2014-cü ildə bu göstərici 2,5
nəfər olmuşdur. Namizədlər ara
sında mənsubiyyətə görə təmsil
olunan partiyaların sayı 2009-cu
ildə 29 olduğu halda, 2014-cü ilin
seçkilərində 30-a çatmışdır.

2009-cu il bələdiyyə seçkilərində
seçici fəallığı 31,86% olduğu halda,
2014-cü ilin dekabr ayının 23-də
keçirilmiş seçkilərdə seçici fəallığı
artmış, onların 38,93%-i (7,07%
çox) seçkilərdə iştirak etmiş, bu da
əhalinin yerli özünüidarəetmə or
qanlarına olan marağının artdığını
bir daha göstərmişdir.
2014-cü ildə keçirilmiş bələdiy
yə seçkiləri nəticəsində 2009-cu illə
müqayisədə ali təhsillilərin sayı
25,8%, qadınların sayı 8,9%, gənc
lərin sayı isə 9,2% artmışdır.
2015-ci ilin yanvar ayında bələ
diyyələrdə yeni seçilmiş tərkiblə
rin birinci iclasları keçirilərək bələ
diyyə sədrləri seçilmiş, ötən seçki
lərlə müqayisədə sədrlər arasında
ali təhsillilərin sayı 11,7%, qadınla
rın sayı 13,5%, gənclərin sayı isə
10,4% artmışdır.
Göstərilən rəqəmləri və ölkə bələ
diyyələrinin 20 illik inkişaf proseslə
rini nəzərə alaraq belə bir qənaətə
gəlmək olar ki, qarşıdan gələn və
2019-cu ilin sonuna planlaşdırılmış

bələdiyyə seçkilərində seçici fəallığı
daha yüksək olacaqdır. Həmçinin
keçən müddət ərzində ölkənin yerli
özünüidarəetmə orqanlarında kifa
yət qədər təcrübəli və bələdiyyə ida
rəçiliyi üzrə ixtisaslaşmış kadr ordu
sunun formalaşmasını və eyni za
manda, ölkəmizin və xarici dövlətlə
rin ali məktəblərində bələdiyyə me
necmenti üzrə təhsil almış gənclərin
də bələdiyyə üzvü olaraq yerli ida
rəetmədə fəal iştirak etmək istəkləri
ni nəzərə alsaq, heç şübhəsiz ki, bizi
qarşıda gərgin seçki mübarizəsi göz
ləyir. Qeyd etdiyimiz bu amillər seç
ki marafonunda qalib gəlmiş bələ
diyyə üzvlərinin daha çox təhsilli, li
derlik bacarığı olan gənclərdən və
peşəkar bələdiyyə menecerlərindən
olmasına gətirib çıxaracaqdır. Nəti
cədə, bələdiyyə üzvlərinin keyfiyyət
tərkibi daha da yaxşılaşacaq və bu da
bələdiyyələrin fəaliyyətinin növbəti
illərdə daha səmərəli, bələdiyyələrin
vətəndaşlara göstərdikləri xidmət
səviyyəsinin daha yüksək və keyfiy
yətli olmasına xidmət edəcəkdir.
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PALİTRA

Əşrəf Heybətov:

Müsahibim bir çox dövlətlərin mükafatları,
rəsmi adları və diplomları ilə təltif olunub.
Lakin onun yaratdığı rəsm əsərlərinə bax
dıqda, bütün bu adları belə ifadə etmək
olar: sülhü, humanizmi və milliliyi rəsmlə
ri ilə təbliğ edən peşəkar fırça ustası.
Hazırda Almaniyada yaşayan soydaşımız - 
Azərbaycanın xalq rəssamı Əşrəf Heybətov
YUNESKO Rəssamlar Federasiyasının üzvü
dür, beynəlxalq “Sülh səfiri” diplomu
laureatıdır, bir çox elm, mədəniyyət, dostluq
və rəssam birliklərinin üzvüdür. Tanınmış
rəssamın sərgiləri Moskvada, Avropanın bir
çox ölkələrində -  Cenevrədə, BMT-nin Mil
lətlər Sarayında, daha sonra Strasburqda,
NATO-nun Brüsseldə yerləşən qərargahında,
Vatikanda, Berlində, o cümlədən Ankarada  
və digər ölkələrdə keçirilib. 2006-cı ildə Pre
zident İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi”
medalı ilə təltif olunub. Harada yaşayıb-ya
ratmasından asılı olmayaraq, əsərləri doğ
ma Azərbaycanla bağlıdır.

“Ən böyük əsərim “Azərbaycan dünən,
bu gün və sabah” adlanacaq”
- Yaradıcılığınız milli kolorit üzərin
də köklənib. Bu, vətəndən uzaqda
yaşamağınızdan, yoxsa Azərbay
can mədəniyyətini dünyaya tanıt
maq istəyinizdən irəli gəlir?
- Xeyr, məndə o darıxmaq hissi yox
dur. Çünki hesab edirəm ki, vətənpər
vər insanın vətən sevgisi onun genində
dir. Mən 30 ildir  Azərbaycandan kənar
da yaşasam da, bu, o demək deyil ki,
doğma vətənimi unutmuşam. Bizim
adət-ənənələr, tariximiz, zəngin mədə
niyyətimiz həmişə mənimlədir. Berlin
dəki emalatxanam Azərbaycanın mədə
niyyəti mərkəzini xatırladır. Xaricdə
keçirilən sərgilərimdə Azərbaycan bay
rağı həmişə öndə olur. Musiqiçi dostla

74

Milli Məclis

rım çox olduğundan onların köməyi ilə
tədbirdən öncə milli musiqimiz səslən
dirilir.  Rəsmlərimin rənglərinin bu qə
dər dolğunluğu   Azərbaycanımızın
“Günəşli Azərbaycan” olmasından irəli
gəlir. Başqa cür ola da bilməz.
- Amma sizin son rəsmlərinizin bo
yaları əvvəlkilərdən fərqlənir.
Rəng tərzinizin dəyişməsi nə ilə
bağlıdır?
-  Siz yəqin ki, fikir verdiniz, mənim
elə əsərlərim  var ki, orada ruh yüksək
liyi hiss olunmur. Hər bir rəssam hansı
sa mövzuya, janra bağlıdır. Rəssam var
ki, yalnız portret çəkir. Misal üçün, Sət
tar Bəhlulzadə yalnız mənzərə çəkirdi.

Mən isə monumentalistəm. Bakıda və
Moskvada yüksək təhsil almışam, yara
dıcılığım çoxşaxəlidir. Mən bir rəssam
kimi əsasən Azərbaycan, Bakı, Abşeron
və təbiət   mövzusu ilə tanınıram. Son
zamanlar “Tənha” başlığı ilə bu mövzu
nu əks etdirən silsilə rəsmlər çəkmişəm.
Muğama həsr olunan əsərlərimə 2016-cı
ildə təqvim də çap olunmuşdur. Bun
dan başqa məhəbbət mövzusunda silsi
lə əsərlərim də var. Çünki düşünürəm
ki, bu hissi olmayan insan biorobotu xa
tırladır. Gəzib gördüyüm ölkələrə dair
əsərlərimi də daxil etsəm, yaradıcılığım
da  mövzular çoxdur. Ən böyük mövzu
isə Azərbaycan da daxil olmaqla “Türk
dünyası” mövzusudur.

- Xalqımız üçün ağrılı və qan yad
daşı olan Xocalı soyqırımının bir
azərbaycanlı kimi sizin yaradıcı
lığınızda da öz yeri var. Bu fa
ciəyə həsr etdiyiniz sərgi barədə
məlumat verməyinizi istərdik.
- Hesab edirəm ki, bu, ayrı-ayrılıqda
hər birimizin faciəsidir. Bu mövzuda
mənim böyük formatda 26 rəsmim və

bir pannom var. Bir neçə il öncə böyük
Xocalı pannosunu hazırlayıb İstiqlal
Muzeyinə hədiyyə vermişəm. Bu əsə
rin təqdimatı zamanı hətta Xocalı fa
ciəsinə həsr olunmuş tamaşadan par
çalar da nümayiş olundu,   möhtəşəm
təqdimat keçirildi.
Xocalı soyqırımına həsr edilən  sərgi
isə Berlin şəhərinin ən böyük sərgi sa

lonunda oldu. Məqsədimiz alman cə
miyyətini xalqımızın qanlı faciəsi ilə
yaxından tanış etmək idi.
Bu il isə Xocalı sərgisini Vyanada
yerləşən çox möhtəşəm Azərbaycan
Mərkəzində keçirdik. Açılışda Avstri
yadakı səfirimiz, eləcə də Milli Məcli
sin Sədr müavini Bahar Muradova da
iştirak edirdi. Mən çalışacağam ki, hər
il Xocalı faciəsi ərəfəsində belə sərgilər
keçirim. Qərbi avropalılar bu faciəni
bilməlidirlər. Mən bu faciəni faşistlərin
törətdiyi Xolokosta bərabər tuturam.
- Məlum olduğu kimi, bir çox ölkə
lərdə sərgiləriniz keçirilib. Bir
rəssam kimi bunlardan hansı si
zin üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir?
-  Türkso y-un baş katibi Düsen
Kaseinovun təşkilatçılığı ilə qurumun
Ankarada  yerləşən qərargahında keçi
rilən sərgim mənim üçün çox önəmli
oldu. Adətən Türksoy öz mənzilqərargahında belə tədbirlər keçirmir.
Bu üzdən sərgimin keçirilməsi mənim
üçün çox məsuliyyətli idi. Tədbir möh
təşəm keçdi.
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Ümumiyyətlə, mən hər bir sərgimə
çox həssaslıqla yanaşıram. Hər hansı
bir ölkədə tədbir keçirməzdən öncə ora
haqqında  ətraflı məlumat əldə edirəm.  
Azərbaycan rəssamı olaraq öz mədə
niyyətimizi sənətimlə təqdim edirəm.
Tanınmış   yazıçı Çingiz Aytmatov
mənim üçün bir örnəkdir. Hər addı
mımda düşünürəm ki, o bu vəziyyətdə
necə edərdi? Çingiz Aytmatovla dost
luq etdiyim üçün özümü xoşbəxt sanı
ram. Bizim dostluğumuz hələ Moskva
həyatımızdan başlayıb, daha sonra o,
Brüsseldə yaşayanda da görüşürdük,

- Siz Çingiz Aytmatovla dostluğu
nuza toxundunuz. O deyirdi ki,
sizin yaradıcılığınız Şərqlə Qər
bin mərkəzində yerləşir. Bu söz
lər hansı anlama gəlir?
- 1994-cü ildə Çingiz müəllim Lük
semburqda mədəniyyət mərkəzində
mənim sərgimin açılışını etdi və yara
dıcılığımı yüksək qiymətləndirdi.
Onun haqqımda söylədikləri üzərimə
böyük məsuliyyət qoyur. Olduqca cid
di, qaraqabaq insan olan Çingiz Ayt
matovun sonuncu görüşümüzdə de
dikləri heç yadımdan çıxmır. O, müasir

internet vasitəsi ilə də bunu bacarmı
ram. 68 yaşım var və karyeram ərzin
də yalnız iki il öncə Mədəniyyət Na
zirliyi “Ulu torpaq” pannosunu sim
volik qiymətə aldı. Şikayətlənmirəm,
mənim yaradıcılığım, boyalarım, evim
var...

evimdə qonaq da olub. Onun mənə
yazdığı çoxsaylı məktublarını saxlayı
ram.
Hər bir sərgi təşkil etdikdə bunu
Əşrəf Heybətovun sərgisi deyil, Azər
baycan rəssamının yaradıcılığı olaraq
təqdim edirəm. Bu, mənim borcum
dur. Bu gün Azərbaycanın tanınması
istiqamətində  Mehriban xanım başda
olmaqla Heydər Əliyev Fondu çox bö
yük işlər görür. Mədəniyyət Nazirliyi
bir çox mədəniyyət günləri keçirir. He
sab edirəm ki, ölkəmizin tanıdılması
üçün biz dünyanı mədəni ekspansiya
etməliyik.

dünyada baş verənlərə dair bunları
söylədi: “Humanizm iflasa uğradı”.
Mən öz əsərlərimdə Şərqlə Qərbin
bədii sintezini yaradaraq Avrasiya mə
dəniyyətini əks etdirməyə çalışıram.

əvvəlki tək dolğun boyalarla işləyə bil
mirəm, mövzu və koloritlərim dəyişib.  
Con işlərim dünyada baş verən proses
lər, ezoterik əsərlərdir. Mən Nostrada
mus kimi bəşəriyyətə göndərilən isma
rışları kodlaşdıraraq rənglər, xətlər,
kompozisiyalar vasitəsi ilə çatdırmaq
istəyirəm. Rəsmləri hər bir insan daxili
aləminə uyğun olaraq qəbul edir. Çox
şadam ki, mənim yaradıcılığımı sənət
şünaslar Dilarə Vahabova, Ziyadxan
Əliyev, Moskvada Myuda Yablonska
ya tədqiq ediblər. Həyat karvanı da
vam edir və ola bilər mənim palitram
da dəyişsin.
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- Siz özünüzü qeyri-kommersiya
rəssamı adlandırırsınız. Açıqla
yardınız...
- Məsələ ondadır ki, rəssamın əsər
ləri satış sərgilərində təmsil olunmalı
dır. Siz mənim 9 səhifəlik bioqrafi
yamla tanış olsanız görəcəksiniz ki,
mən satış sərgiləri təşkil etmirəm. Mə
nim menecerim, art-dilerim yoxdur,

- Öz yaradıcılığınızla bəşəriyyətə
və insanlığa nələri çatdırmaq is
təyirsiniz?
- Bu, bir qədər pafoslu və fəlsəfi sual
oldu. Son zamanlar mən rəsm fırçası
ilə, rənglərlə düşüncələrə dalıram və

- Yeri gəlmişkən, siz kimi öz müəl
liminiz hesab edirsiniz?
-  Əlbəttə ki, Toğrul Nərimanbəyo
vu, Səttar Bəhlulzadəni. Səttar Bəhlul
zadə mənə institutda dərs deməsə də,
o, mənə vətəni sevməyi öyrətdi. O, bi
zim ailəyə çox yaxın idi. Məni soruşan
da deyirdilər ki, hansı Əşrəf, Səttarın
dostu? Mənim 20, onun isə 60 yaşı var
idi. Dişləri olmadığı üçün anam ona
sıyıq bişirərdi. Mən saatlarla onun ne
cə işlədiyinə tamaşa edərdim.
Dünya rəssamlarına gəldikdə isə
Nikolay və Svyatoslav Rerixlər ruhu
ma çox yaxındırlar; böyük incəsənət
irsi miras qoyublar. Onlar mənim üçün
nümunədirlər. İlya Qlazunovun da
əsərlərinin yaradıcılığıma təsiri böyük
dür.  
Bu gün rəssam olmaq çox asandır;
bunun üçün oxumağı da lazım gör
mürlər; bir az cızma-qara edib deyirlər
ki, mən bunu belə görürəm. Bir az pul
və əlaqələr varsa, özünə istədiyi qədər
sərgi keçirə bilər. Onlar heç kimi təəc
cübləndirməsələr də, artıq rəssam ad
landırılacaqlar. Məni narahat edən də
budur, rəssam adı ucuzlaşdırılır. Bizdə
rəssamlıq məktəbi bir az zəifdir. Rəsm
çəkməyi öyrətsələr də, düşünməyi öy
rətmirlər. Azərbaycanda istedadlı rəs
samlar çoxdur, heç kimin xətrinə dəy
mək istəmirəm, hamısı dostlarımdır,
amma onlar  Tahir Salahov, Toğrul Nə
rimanbəyov,  Mikayıl Abdullayev kimi
aktual, zamanın çağırışına cavab verən  
möhtəşəm əsərlər yarada bilmirlər.
- Necə düşünürsünüz, siz öz şah
əsərinizi yaratmısınız, yoxsa bu,
hələ qarşıdadır?
-  Mən deyərdim ki,   yaratmışam,
eyni zamanda,  hələ yaradacağam. Ən
gözəl əsərimi 2006-cı ildə bizim Prezi
dentimizə Almaniyaya səfərində onun
diasporumuz ilə görüşü zamanı hədiy
yə etmişəm. Yaradıcılıq yolum 1981-ci
ilin dekabrında Moskvada MQİMO-da  
keçirilən ilk sərgimdən başlayıb. Təbii
ki, Moskva şəhərinə yeni gəlmiş gənc
rəssam təkbaşına heç nə edə bilməzdi.
Bütün bunlar bizim hazırkı Prezidenti

miz İlham Əliyevin köməyi ilə ərsəyə
gəldi. İnstitutun foyesində sərgi təşkil
olunmuşdu və institutun “Mejduna
rodnik” qəzetində “Günəşli rənglər”
başlıqlı yazı dərc edilmişdi. Bu sərgi
dən mənə fəxri fərman yadigar qalıb.
Elə Almaniyada keçirilən görüşdə mən
Moskva sərgisində olan əsərimi cənab
Prezidentə hədiyyə etdim, həmin fəxri
fərmanı da ona göstərdim. Bu hadisə
ləri xatırlamaq onun üçün də çox xoş
oldu. Bu rəsm əsəri “Salam” adlanır.
Onun maraqlı tarixçəsi var. O zaman
lar 4 rəsm əsərim Rusiya Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən satın alınmışdı.
Daha sonra 1995-ci ildə mən Almani
yaya köçəndə  Tahir Salahovun köməyi
ilə onları geri ala bildim. Mən öz əsər
lərimi orada qoymaq istəmirdim. “Sa
lam, Azərbaycan!” rəsmini yaratdım
və bu əsər mənim yaradıcılığımın vizit
kartıdır.

Sonuncu ən çox arzuladığım və
planlaşdırdığım iş böyük divarda pan
no yaratmaqdır. Misal üçün, Toğrul
Nərimanbəyovun Milli Məclisin foye
sində yaratdığı panno həcmində. Bu
barədə Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya da müra
ciət etmişəm. Əsəri belə adlandıraca
ğam: “Azərbaycan dünən, bu gün və
sabah”. Bu, çoxfiqurlu kompozisiya
olacaq və mən artıq materialları topla
mağa başlamışam.  Belə kompozisiya
ların analoqu yalnız dahi rus rəssamı
İlya Qlazunova məxsusdur. Mən öz
zamanımı, daha doğrusu, üzərində ya
radacağım o divarı gözləyirəm. Özü
mü monumentalist rəssam kimi buna
artıq hazır hesab edirəm.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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orxan mir-Qasımov:

“Hürufilikdə olan
siyasi xətt davam
edərək Səfəvilərin
timsalında gerçəkləşdi”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu ili ölkəmizdə “Nəsimi İli” elan edib və dahi
şairimiz İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi dövlət səviyyəsində bir-birindən möhtəşəm
tədbirlərlə qeyd olunur. O cümlədən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə 28 sentyabr-1 oktyabr tarixində reallaşan II Nəsimi - şeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı boyu da
Azərbaycanın mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığının tədqiqi və təbliği, onun fikir və
düşüncələrinin müasirlikdə əksi kimi müxtəlif istiqamətlərə diqqət yetirilib, yeni maraqlı layihələr vasitəsi
ilə dahi şairin yaradıcılığına və fəlsəfəsinə bir daha nəzər salınıb. Festival çərçivəsində sentyabrın 28-də
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Orxan Mir-Qasımovun Nəsiminin ustadı, hürufi təliminin banisi
Fəzlullah Astarabadinin (Nəimi) “Cavidannamə”sinin ilk sistematik araşdırması olan “Qüvvət sözləri: orta
əsr İslamda şiəlik və sufilik arasında hürufi təlimi” kitabının təqdimatı keçirilib. Hürufi cərəyanın fəlsəfəsi
və ümumilikdə şərq mistikası üzrə tədqiqatları ilə tanınan Orxan Mir-Qasımovun əsərləri bütün dünyada
böyük maraqla qarşılanır. Bu səbəbdən Orxan Mir-Qasımova apardığı tədqiqatlar, hürufi təriqəti və
Nəsimi şeirinin qaynaqları cərgəsində hürufiliyin yeri barədə suallarla müraciət etdik.

- Orxan bəy, gəlin sizi oxucularımızla tanış edək; harada anadan olmusunuz, hansı məktəbi bitirmisiniz,
ali təhsiliniz?..
 Bakıda doğulmuşam, hələ uşaq
ikənatamınişiiləəlaqədarvalideynlə
rim Moskva yaxınlığıdakı Dubna adlı
kiçik bir şəhərə köçdülər. Rusiyanın
nüvə fizikası araşdırmaları mərkəzi
olanbuelmşəhərciyindəatamaiştək
lifolunmuşdu.Beləliklə,Rusiyadabö
yüdüm, orta məktəbi də Dubnada bi
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tirdim.Lakinböyüklərimiz,qohumla
rımızBakıdayaşayırdıvəteztezbura
gəlibgedirdik.Moskvadaalitəhsilimi
fizika üzrə alsam da, şərq xalqlarının
tarixinə, şərq dillərinə olan marağım
dandolayısonraPatrisLumumbaadı
na Xalqlar Dostluğu Universitetində
şərqşünaslıq üzrə də oxudum. İkinci
kursda Fransa hökumətinin təqaüdü
nü qazandım və təhsilimi Parisdə da
vametdirdim,yənişərqşünaslıqdiplo
munuFransadaaldım.Parisdəqaldım,

buradanamizədlikdissertasiyamımü
dafiəetdim.ArdıncaFransanınbirne
çə şərqşünaslıq institutunda dərs de
dim;ikiildəAlmaniyadaBerlinAzad
Universitetində işlədim. Ondan sonra
İngiltərənin İsmaili Tədqiqatlar İnsti
tutundaniştəklifialdım.Hazırdaora
dabaşelmiişçiyəm.
- Orxan müəllim, bizim tanıdığımız Mir-Qasımovlarla hansı
bağlılığınız var?

 Tanıdığınız MirQasımovlarda
nam, yəni atam Rüfət MirQasımov
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
birinci prezidenti MirƏsədulla Mir
Qasımovun dördüncü oğludur. Ana
tərəfdən babam yazıçı və şair Mikayıl
Rzaquluzadəolubvəmənimşərqdil
lərinə, türk və İran xalqlarının mədə
niyyəti və tarixinə meylimi oyadan o
olub.Təqdimetdiyimkitabdababala
rımınxatirəsinəhəsredilib.
- Sentyabrın 28-də Bakıda sizin hürufiliyə həsr olunmuş kitabınızın
təqdimatı keçirildi. Necə oldu ki,
hürufilik ilə maraqlanmağa başladınız və bir alim kimi sizin elmi
maraq dairənizə hansı mövzular
daxildir?
Mistikpoetikaya,sufifəlsəfəsinəbö
yükmarağımvardı.İlkelmiişiminmöv
zusu da “Fars mistik şeirinin leksikası”
adlanırdı.Parisdəonumüdafiəedəndən
sonraelmirəhbərimməndənsoruşduki,
bundansonratədqiqatlarıhansısahədə
davam etdirmək istəyirsən? O zaman
cibimdəİmadəddinNəsimininkiçikbir
şeirkitabıvaridi.Şairinşeirləriniteztez
oxuyurdum; mənə sirli görünürdü, ar
xasında bir fikir sisteminin dayandığı
aydın duyulurdu, lakin o sistemin nə
dən ibarət olduğunu bilmirdim. Onda
bütün bunları rəhbərimə söylədim. De
dimşairbütündünyadaməşhurdurvə
əminəm ki, yaradıcılığı kifayət qədər
tədqiqolunub.Oisəbildirdiki,Nəsimi

haqqındaoqədərdətədqiqatişiyoxdur.
Şairinistinadetdiyifikirsisteminiöyrən
məküçünisəonunustadı,yənihürufili
yinbanisiFəzlullahAstarabadinioxu
maqlazımdır.Buminvallamənhü
rufilikləmaraqlanmağabaşladımvə
namizədlikdissertasiyamınmövzusunu
hürufiliyinanakitabıolanFəzlullahAs
tarabadinin “Cavidannamə”sinə
həsretdim.
Dissertasiyanı müdafiə
etdikdən sonra  artıq
onda Londonda İs
maili Tədqiqatlar
İnstitutunda çalı
şırdım,  onu kitab şəklinə
saldımvə2015ciildənəşret
dirdim.HeydərƏliyevFondu
nundəstəyiiləhəminkitabın
2019cu il sentyabrın 28də
Azərbaycandatəqdimatıkeçi
rildi.Kitabingilisdilindədir“Words
of Power: Hurufi Teachings Between
Shi’ismandSufisminMedievalIslam”,
yəni “Qüvvət sözləri: orta əsr İslamda
şiəlikvəsufilikarasındahürufitəlimi”.
KitabFəzlullahAstarabadininəsasəsəri
olan “Cavidannamə”nin ilk sistematik
araşdırmasıdır.
Beləliklə, Nəsimi poeziyasına olan
marağım məni Astarabadiyə aparıb çı
xardı. “Cavidannamə” Nəsimi şeirinin
dərkolunmasıüçünçoxəhəmiyyətlibir
mənbədir.
- “Cavidannamə” indiyədək nəşr
edilməyib?
FəzlullahAstarabadininəsərləride
mək olar araşdırılmayıb, hələ də əlyaz
ma şəklində qalır. “Cavidannamə” təx
minən1000əlyazmasəhifəsişəklindədir,
bu təklikdə bir neçə cilddir. Onu çapa
hazırlamaqbirmütəxəssisinişideyil,bir
komandailəişləsənizbelə,illərlazımdır.
Təkcədissertasiyaüçüntədqiqatlarım7
ilvaxtapardı.
Birdəmaraqlısıodurki,“Cavidanna
mə”ardıcılyazılmışbirəsərdeyilbir
biri ilə əlaqəsi olmayan fraqmentlərdən
ibarətdir.Eləbilkimsəkitabıyazıb,son
ra səhifələrini doğrayıb və həmin
parçaları qarışıq şəkildə düzüb.

Pazllarkimibufraqmentlərinardıcıllığı
nıyenidəndüzməklazımgəlir.
- Onların ardıcıllığını tapmaq çətin
olar!?
Mümkünsüzgörünür,çünkibunun
üçün də bir açar gərəkdir. Xoşbəxtlik
dən,“Cavidannamə”ninəlyazmalarının
birində bu cür bir işarət vardır. “Cavi
dannamə”ninəsasmətnindənsonraki
çikbirmətnəlavəolunmuşdurvəhəmin
mətndə “Cavidannamə”nin düzülüşü
ilə bağlı bir növ plan təsvir edilmişdir,
yənideyilirki,“Cavidannamə”altıfəsil
dənibarətolmalıdır,hərfəsləaidmöv
zulargöstərilmişdirvəs.
Onundigərmaraqlıbirtərəfiİslamın
başqacəmiyyətlərlə,dinlərləəlaqələriilə
bağlıdır.Fəzlullahınəsərində,əlbəttə,ən
çox işlətdiyi mənbə Quran və hədisdir,
ammabəziyerlərdəo,İncildən,Tövrat
dangətirdiyiiqtibaslarıQuranla,hədislə
interpretasiya edir. Bu, çox maraqlı bir
üsuldur.Çünkionunyazısındaxristian
lığın,yəhudiliyinmüqəddəsyazılarıilə
Quranvəhədisarasındabirəlaqəyara
nır. Müasir dövr üçün aktual olan bu
aspekt onu göstərir ki, İslam cəmiyyəti
hələortaəsrlərdəbaşqadinlərlə,mədə
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niyyətlərlə də əlaqə yaradıb və onların
fikirlərinətolerantyanaşıb,həttaistifadə
edib.
Daha bir maraqlı cəhəti də deyim.
FəzlullahAstarabadinədənsə“Cavidan
namə”ninbirqisminitəmizfarsca,digər
birqisminiisəqədimİrandialektində
Astarabad(Gürgandili)dialektindəya
zıb. Bu dialekt hazırda işlənmir. Yəni
Fəzlullahınəsərlərinioxumaqüçüntək
cə farsca bilmək kifayət deyil, həmin
Astarabaddilinidəöyrənməklazımdır.
Xoşbəxtlikdən bir İran şərqşünası bu
dialektləişləyiblüğəttərtibetmişdi.Ona
görə də mənə Astarabad dilini öyrən
məkmüyəssəroldu.Bax,hürufiliyinbe
lə qəribə cəhətləri və mübhəm tərəfləri
var.
- Orxan bəy, son vaxtlar Nəsimiyə,
hürufiliyə maraq artmış, yeni faktlar, yeni nəşrlər, yeni yanaşmalar
ortaya çıxmışdır. Ümumiyyətlə,
Nəsiminin əşarının söykəndiyi hü-

rufiliyin qısa xülasəsi necədir? Nəsiminin hürufilikdə yeri nədir?
İmadəddinNəsimibütövlükdətürk
dünyasının ədəbi tarixində, hürufi hərə
katının tarixində mühüm rol oynayıb.
UstadıNəimidənsonrahürufilərarasın
daböyüknüfuzsahibiolub.Şeirləriiləvə
bilavasitəxalqarasındamoizələriiləhü
rufiliyin yayılmasına böyük töhfələr ve
rib. Şeirləri birbaşa hürufi fikirlərinin
nəzmləizharıdır.Onunşeirlərinində,hü
rufiliyindəmərkəzindəinsandayanır.
Hürufiliyəgörədünyayaradılmamış
danəvvəlAllahınkəlamıolub.O,birsəs
kimi,sədakimimövcudimiş.Nəzdində
heç bir fərqləşmə olmamışdır, yəni tək
birsəsidi.Dünyanınyaradılışıərəfəsin
dəbutəksəs28vəya32hissəyəayrılır.
Əmələgələn28vəya32parçayahürufi
terminologiyasında“kəlmə”,yəni“söz”
deyilir. Bu tək səsdən çıxmış səs hissə
ciklərinə bizim anlamımızda “fonem”
dədeməkolar.Bufonemlərhərbirşeyin
daxilimənasınıtəşkiledir,birnövdaxili

Oktyabrın 30-da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
ilə Moskvada Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat
Kitabxanasının Atriumunda dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin abidəsi açılıb

80

Milli Məclis

mənanın atomları kimi. Həmin səs his
səciklərimüəyyənnisbətvəkombinasi
yalardabirbiriiləbirləşərəkvəhələya
radılmamışşeylərin,varlıqlarınadlarını
əmələgətirir.Buadlarhəminşeyvəvar
lıqların əsl, ən yüksək mənalarını daşı
yır,yənionlarıhəyatagətirənmənaları.
Hər səs hissəsinin qarşısında müəyyən
birsurəthissəsi,birformadurur.Busu
rət hissələrinə “hərf” deyilir. Yəni ilk
“hərflər” bu ilk mənaların ifadəsi olan
şəkil və surət hissələridir. Deməli, bu
səslərbirbiriiləuyğunlaşıbbütünşeylə
rin isimlərini yaradanda onların qarşı
sındaolanbuformahissələridəbiryerə
toplanaraq şeylərin və varlıqların cisim
şəklini əmələ gətirirlər. Yəni hürufiliyə
görə dünya danışılan bir dil və yazılan
bir yazı kimi yaradılıb. Əvvəl mənalar
səs halında olub, sonra bu mənalar ci
simləri və bu cisimlər də biz gördüyü
müz dünyanı əmələ gətirib. İndi insan
buyaradılışsxemindəharadadır?Dedi
yim kimi,Allahın tək sözü 28 və ya 32

hissəciyə bölünmüşdür. Dünyada olan
hərbirşeybunlardanbirqismininkom
binasiyasıdır.İstənilənformadaəksiklik
varbir,iki,yadadahaçoxhissəcikişti
rak etmir. Yalnız bir forma da var ki,
bunların hamısını  bütün 28 ilə 32ni
özündəehtivaetməkləAllahıntəksözü
nün dünyada tam əksidir, yəni inikası
dır.Buunikalformainsandır.Yəniinsan
formasının təşkilində əgər siz bu hissə
cikləriseçəbilirsinizsə,insanformasına
baxaraqsizAllahınilksözünəulaşabi
lərsinizvəonunmənalarınıdərkedəbi
lərsiniz.OnudərketməkinsanıAllahın
kəlməsiiləbirləşdirir,yənioinsanınhə
yatının ən yüksək məqsədini tamamla
yır.HürufisistemindəAllahaulaşmanın
yoluinsanıdərketməkdən,insanforma
sınıngerçəkmənasınıanlamaqdankeçir.
Bununla əlaqədar, “Cavidannamə” və
digərhürufiəsərlərindəİslammistiktə
fəkküründəyaxşıtanınan“mən ərəfə nəfsəhu, fəqət ərəfə rəbbəhu”,yəni“özünüta
nıyan rəbbini tanıyar” kəlməsi teztez
qeyd olunur. Hürufilik baxımından İs
lam mistikasında məşhur olan Mansur
Həllacın “Ənəlhəqq” kəlməsi “mənAl
laham” mənasında deyil. Mənası odur
ki,“mənAllahıninikasıyam”,yəni“hə
qiqətinkainatdaqavranabiləncəhətləri
nintəzahüredənyerimənəm”.Allahın
yaradılmışdünyayaaçdığıbilgininhəc
miinsanformasındadır.
NəsiminindəşeirindəMənsurHəlla
cın“Ənəlhəqq”iiləçoxteztezqarşılaşı
rıq. Çünki Nəsimi üçün də həmin bu
ŞərqtəfəkkürüvəinsanformasınınAlla
haaparanyolu,onunparalelliyiçoxmü
hümbiryertutur.

- Bu kəlmənin gerçək mənasını bilmədikləri üçünmü Nəsimini edam
ediblər?
Ümumiyyətlə,ortaəsrlərdə“Ənəl
həqq” deməkdən, mollalara qəribə gə
lən bir nəzəriyyə irəli sürməkdən çox
nadirənkimsəedamedilib.Ehtimalki,
Nəsiminindəedamındasiyasisəbəblər
əsas rol oynayıb. Bəzi mənbələrə görə,
qazılarşurasıNəsimininedamınafətva
verməkdən imtina etdilər. Halbuki
məmlüklərinMisirhökmdarıMüəyyəd
nə üçünsə təkid etdi ki, öldürülməlidir
vəhəttaqətlindənsonraşairinmeyitini
böldürüb bir parçasını Ağqoyunluların
başçısıOsmanQarayölükə,birparçasını
Anadolu Zülqədər bəyliyin hökmdarı
NəsirəddinvəqardaşıƏlibəyəgöndərt
dirir.Buradanbeləbirfikirhasilolurki,
Nəsimininedamısiyasiməqsədləhəya
ta keçirilib. Bircə şeyi dəqiq bilirik ki,
hürufilikdəsiyasitərəfhəmişəolub;on
larınüsyanlarıolmuşdurvəonlarhüru
filiyinrəsməntanınmasıüçünhəmİran
da,həmdəAnadoludamüxtəlifhökm
darlaramüraciətetmişlər.Bildiyimizki
mi,Abbasilərxilafətidağıldıqdansonra
İslam dünyasında siyasi hakimiyyətin
qanuni əsasları sarsılmışdı. Abbasiləri
yıxanmonqollarınvəsonraTeymurlən
ginAllahınpeyğəmbərininailəsiiləheç
birəlaqəsiyoxidivəoüzdənİslamalə
mində hökmdarların qanuniliyi, siyasi
hakimiyyətin legitimliyi problemi orta
yaçıxmışdı.Hürufilikkiminəzəriyyələr
o zamanın hakimlərinə çatışmayan qa
nuniləşdirməəsaslarıverəbilərdi.
Fəzlullah Astarabadi də Teymurun
oğullarındanbiriMiranşahtərəfindən

edamedilib.Onundinibaxışlarınagörə
yox, siyasətə qarışdığına, bəlkə də Tey
murləngəöznəzəriyyəsinitəklifetdiyi
nəgörə.
Ümumiyyətlə, İslam dünyasında,Al
lahın kəlamına ulaşa bilən hər kəs hü
dudsuz ruhani və dini səlahiyyətə nail
olmuşsayılır.Misalüçün,şiəlikdəimam
ların səlahiyyətinin əsası məhz budur.
Belə bir iddia siyasi hakimiyyəti qanun
laşdırmağabiryolidi.Olabilərki,Fəzlul
lahözdövrününhökmdarlarınabuyolu
göstəribvəonunqarşılığındahürufiliyin
rəsmi şəkildə qəbul olmasını istəmişdir.
Hərnecəolsada,mükəmməlbirdinifəl
səfi sistemə malik olmalarına rəğmən,
hürufilərinsiyasifəaliyyətləriuğursuzlu
ğa düçar oldu. Amma geniş anlamda,
onlarınsiyasixətti,yənihökmdarlığımis
tikvəmessianikiddialarlaəsaslandırmaq
strategiyasıdavametmişdirvəbununən
parlaq nümunələrindən biri Səfəvilərin
siyasihakimiyyətənailolmalarıdır.Səfə
vilər əvvəldə sufi bir təriqət idi. Sonra
Anadoluiləkontaktdaolub,qızılbaştay
falarından qatı şiə baxışları əxz etdilər.
Qızılbaşların başında Ağqoyunluların
imperiyasınayiyələnənvəsonraİrantax
tına sahiblənən Şah İsmayıl özünü həm
ruhaniinkişafınzirvəsinəçatmışbirsufi
şeyxi,həmdəilahidəstəkalmışbirsiyasi
rəhbər kimi təsvir edirdi. Demək istəyi
rəm ki, hürufilikdə olan və ruhani səla
hiyyətisiyasiqüvvətləbirləşdirməkməq
sədini izləyən siyasi xətt davam edərək
Səfəvilərintimsalındagerçəkləşdi.
Mübariz Əsgərov
“MilliMəclis”jurnalı
başredaktorununmüavini
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Viktor Ben-Tzvi:

“Azərbaycanın
“Qızıl əsrini”
yaradıcı formada
əks etdirmək
fikrindəyəm”
Avropa İttifaqının və İsrail səfirliyinin dəstəyi ilə Bakıda beynəlxalq mükafatların
laureatı, israilli fotoqraf Viktor Ben-Tzvinin “Qız qalası. Qadın olmaq” festivalı çərçi
vəsində 17 sentyabr-16 oktyabr tarixində “Qadının yüksəlişi” adlı fotosərgisi keçirildi.
Tanınmış fotoqrafla görüşüb onun Azərbaycana dair layihəsi barədə söhbət etdik.
- Sizin “Qız qalası. Qadın ol
maq” festivalı çərçivəsində Ba
kıda keçirilən “Qadının yüksə
lişi” adlı fotosərginiz haqqın
da müəllifin özündən ətraflı
eşitmək maraqlı olardı.
- Mən bu sərgimlə qadın proble
minə toxunmuşam. Qadının özünü  
güclü görmək istəyi onun zərifliyi
nin itməsinə gətirib çıxarır. Bununla
da təbiətin yaratdığı qadın və kişilik
məfhumlarından kənarlaşırıq. Əs
lində bu, vəhdət kimi təbii olaraq
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baş verir və mən yaradıcılığımda bu
məsələni işıqlandırmağa çalışmı
şam. Hansı ki,  bu, Qərbin problemi
dir. Bu gün isə həm məişət qayğıları,
həm də karyerası ilə məşğul olan qa
dın təbiətin ona bəxş etdiyi gözəllik
lərini itirir. Adətən mən personaj ki
mi işində  uğurlu qadınları seçirəm.
Onlar müxtəlif qabaqcıl peşə sahib
ləridir - iş adamları, ssenaristlər, ar
tistlər və s. O qadınlarla  söhbətlərdə
hiss edirsən ki, zərif   olduqlarını
göstərmək istəsələr də, cəmiyyətdə

bunun zəiflik kimi qəbul olunma
sından ehtiyat edirlər. Hesab edirəm
ki, bu, dəb deyil; sadəcə ətraf mühi
tin təzyiqi altında biz bu meyarları
itiririk. Lakin hər şeyə rəğmən onlar
heç nədən qorxmadan, azadlıqlarını
itirmədən - bir qədər zərif, bir qədər
şıltaq, bir qədər sadəlövh -  bir sözlə,
qadın olduqlarını nümayiş etdirmək
istəyirlər. Dünyanın heç bir yerində
ideal çıxış yolu olmur, lakin cəmiy
yəti ruhlandırmaq lazımdır. Mənim
yaradıcılığımın məqsədi  qadına cə

MÜSAHİBƏ

miyyətdəki münasibəti göstərmək
deyil, məhz onları ilhamlandırmaq
dır. Kiçik fotosəhnələrdə qadınlara
özlərini ifadə etmək imkanı yaradı
ram və çalışıram onların daxilindəki
qorxu, çaşqınlıq hissləri itsin, özləri
nə inam hissi yaransın. Mən keçmişə
qayıtmağı nəzərdə tutmuram. Yal
nız bu meyarların yenilənməsinin
tərəfdarıyam.
- Sizin fotopoema adlandırdığı
nız sərginizin nədənsə ağ-qara
rəngdə olması diqqətimizi cəlb
etdi. Bu, nə ilə bağlıdır?
- Mən ağ-qara rəngli  fotonu çox
sevirəm. Məncə, bu rənglər piano
dilləri kimi xüsusi bir poetik dildir.
Ağ-qara rəngə baxdıqda, insan özü
nü reallıqdan çox, sanki teatr səhnə
sində hiss edir. Digər rənglər olma
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dığı üçün insan həyatın reallıqların
dan uzaqlaşır və sənət əsəri birbaşa
onun diqqət mərkəzində olur. Foto
larımdakı məqamları mən özüm ya
radıram, həmin səhnəni mən quru
ram. Buna görədir ki, kiçik fotoheka
yələri çəkmək mənə asandır.
- Bu yaxınlarda Bakıda Müasir
İncəsənət Mərkəzində keçirdi
yiniz sərgi bildiyim qədər bö
yük layihənin bir hissəsidir. Bu
layihəni öz ölkənizdən - İsrail
dən başlamısınız və Azərbay
canda davam etdirməyi düşü
nürsünüzmü?
-  Doğrudur, mən hazırda Azər
baycanda yaşayıram və layihəni
burada davam etdirməyi düşünü
rəm. Bu ölkə çox maraqlı bir ölkədir.
Qadın hüquqları burada daim diq
qətdə olan bir məsələdir. Hələ 100 il
bundan əvvəl Azərbaycan Şərqdə  
qadınlara seçmək hüququ verən ilk
ölkə olub.
Bu gün Azərbaycanda qadınlar
cəmiyyətin bütün təbəqələrində
təmsil olunurlar. Onlar kifayət qə
dər güclüdürlər və hesab edirəm ki,
dünya qadınlarına nümunə ola bi
lərlər. Çünki burada çox unikal mə
dəni sintez mövcuddur, bir tərəfdən
ənənələr, digər tərəfdən isə Qərbə
baxış.  
- Siz artıq Azərbaycan layihəsi
nin üzərində işə başlamısınız?
- Məndə artıq ilkin olaraq müəy
yən fikirlər formalaşıb və tədricən
bəzi şeyləri planlaşdırmağa başla
mışam. Yaxın zamanlarda fikirləri
mi həyata keçirəcəyimi düşünürəm.
- Bildiyimiz qədər siz yaradıcı
lıqla bərabər tədris ilə də məş
ğulsunuz və çox maraqlı elmi
iş üzərində çalışırsınız.
- Mənim elmi işim insan şüuru ilə
bağlıdır. Bu fəlsəfədə və digər elm
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lərdə ən mürəkkəb mövzudur - insan
şüuru necə yaranıb, necə inkişaf edib?
İnsan şüuru öz yaşamının paralel dün
yasını yaradan bir varlıqdır. Bizdə
olan çoxsaylı biliklərlə elə bir nöqtəyə
gəlmişik ki, şüurun necə əmələ gəldi
yini, maddi və fizioloji dünyadan nə
ilə fərqləndiyini izah edə bilmirik. Ar
tıq süni intellekt yaradırıq və onun
bizdən fərqi nədədir, bunun üzərində
düşünürük. İnsanlar özlərindən asılı
olmayaraq, bu gün kompüterlərin, sü
ni intellektlərin əhatəsindədir. Sual
olunur: elm və incəsənət adamı süni
intellektdən nə ilə fərqlənir? Bunu an
lamaq cəhdləri özü-özlüyündə çox va
cibdir. Bu fikirlərə dahi Nəsiminin
fəlsəfəsində, daha sonralar alman
ideolizmində   və   XVIII-XIX əsrlərdə
rast gəlinir. İsveçrəli psixoloq Karl
Yunqun əsərlərində Allahın insan
şüurundakı yeri barədə fikirlər əks
olunur. Mən istərdim ki, alman idealiz
mini, eləcə də Karl Yunqun müasir fi
kirlərini Nəsiminin fəlsəfəsi ilə müqa
yisə edim. Bu, çox maraqlı olardı.
- Son olaraq bilmək istərdik, Qaf
qaz ilə, xüsusən bizim ölkə ilə
sizi nə birləşdirir?
-  Qafqaz mənim üçün çox doğma
dır, İsraildə yaşamağıma baxmayaraq,
mən Gürcüstanda dünyaya gəlmişəm.
Azərbaycanda isə ailə qurmuşam. Bu
ölkə böyük potensiala malik və ambi
siyalı bir ölkədir. Buranın insanlarında
fəal optimizm hiss olunur. Əldə edilən
nailiyyətlər, insanların istiqanlılığı, bi
likləri böyük ümidlər verir. İsraildə
deyirlər ki, dövlətin ən vacib resursu
ölkənin vətəndaşıdır. Azərbaycanlılar
hazırda təhsilə çox böyük önəm verir
lər və mən buna fəal optimizm kimi
baxıram.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan hazır
da öz “Qızıl əsrini” yaşayır. Zamanla
tarıx buna öz qiymətini verəcək. Azər
baycanın “Qızıl əsrini” yaradıcı forma
da əks etdirmək fikrindəyəm.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının
baş redaktoru
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