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genişmiqyaslı və  
çoxşaxəli islahatlara,  
onların dərinləşməsi işinə
öz töhfəsini verəcəkdir
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“Əminəmki,VIçağırışMilliMəclisuğurlafəaliyyət
göstərəcəkvəbeləliklə,ölkəmizdəaparılangenişmiq
yaslıvəçoxşaxəliislahatlara,onlarındərinləşməsiişinə
öztöhfəsiniverəcəkdir”.

CənabPrezidentinbuuzaqgörəntövsiyəsivəəminliyi
iləmartın10-daVIçağırışMilliMəclisöztariximissiyasını
həyatakeçirməküçünişəbaşladı.

Hərkəshəyəcanlıdır-həmdeputatlar,həmdəbiz-
Aparatəməkdaşları...Çünkiölkədəhərsahədəgedən
sürətli,genişmiqyaslıislahatlarqanunvericilikbazasınada-
hafərqlibaxışlarlabaxmaq,dahaintensivçalışmaq,daha
texnolojidüşünməkzərurətinidiktəedir.QocaŞərqinilk
parlamentlirespublikasınınqanunvericiorqanınövbəti5
ildəmillidəyərlərimizüstüntutulmaqla,beynəlxalqtəcrü-
bəyəəsaslananmütərəqqiqanunlarhazırlamaq,öncəqəbul
olunanlarıisədahadatəkmilləşdirməküçünböyükruh
yüksəkliyivəgərginişqrafikiiləçalışmağatamhazırdır.

Doğrudur,dünyanısarmışkoronavirusbəlasıparla-
mentinənənəviişrejiminəöz“direktivlərini”əlavəetmək
istədi.Lakinqürurlademəliyikki,millətvəkillərimizMilli
MəclisinSədriSahibəxanımQafarovanınrəhbərliyiiləis-
təronlaynrejimdə,istərsədəcanlıformatdaişgüzarfəaliy-
yətləriiləoqədərseçildilərki,jurnalımızıntərtibatıza-
manıseçimlərdəbirazçətinlikçəkdik.Çünkiirəlisürülən
onlarlamüasirideya,yenidövrləsəsləşənqanunlayihələri,
xalq-parlamentünsiyyətinidahadaönəçıxarmağatəkan
verəcəkkreativtəşəbbüslərbu3ayərzindəyerlivəsosial
medianıngündəmindəndüşməmişdivəmaraqlımüzakirə-
lərərəvacvermişdi.

Prosesböyükuğurlavəeynitemplədavamedir.Axı
ölkərəhbərliyininparlamentqarşısındamüəyyənetdiyi
hədəfkifayətqədəryüksəkvəolduqcaməsuliyyətlidir.İq-
tisadivəsosialislahatlarımızındərinləşməsinə,vətəndaşla-
rımızınrifahınındahadayüksəlməsinə,Azərbaycanadının
bütünbeynəlxalqaləmdəsabitlik,keyfiyyət,iqtidar-xalq
birliyimücəssəməsiolaraqtanınmasınatöhfəverənyeni
qanunlarınqəbulu…

Odurki,hərnövbətisayımız
müxtəlifsferalaradairmaraqlı
məlumatlarvəprofessionalrəy-
lərləzənginolacaq.

Ülviyyə Abdullayeva
Başredaktor

REDAKTORDAN
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TƏDBİR

İclasabaşlayanMilliMəclis
AparatınınrəhbəriSəfaMirzəyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezi-
denticənabİlhamƏliyevisalam-
layaraqonamüasirAzərbaycan
dövlətininqurucusuUluöndər
HeydərƏliyevinmüəyyənetdi-
yiinkişafstrategiyasınınyaradıcı
surətdədavametdirilməsiişində,
Azərbaycanxalqınınmaraqlarına
xidmətedəndövlətçilikfəaliyyə-
tindəyeniuğurlararzuladı.
SonraSəfaMirzəyevVIçağırış

MilliMəclisinfəaliyyətəbaşladığı-
nıelanedərəkAzərbaycanparla-
mentininyenitərkibininüzvlərinə
təbrikləriniçatdırdı.Parlament
Aparatınınrəhbəribildirdiki,Milli
MəclisinDaxiliNizamnaməsinin
ikincimaddəsinəgörəMilliMəcli-
sinilkiclasınıənqocamandeputat
aparır:“BuşərəfimissiyaMilli
Məclisindeputatı,akademikZiyad
Səmədzadəyənəsibolmuşdur.
HörmətliZiyadmüəllim,xahiş
edirəmiclasabaşlayasınız”.
İclasasədrlikedənZiyadSə-

mədzadəAzərbaycandövlətinin
iqtisadivəsiyasiqüdrətiningüclən-
məsindəböyüktöhfələrverdiyinə,
UluöndərHeydərƏliyevinsiyasə-
tiniuğurladavametdirdiyinəgörə
deputatlaradındanPrezidentİlham
Əliyevəminnətdarlığınıbildirdi
vəbundansonradaAzərbaycan
dövlətinəuğurlarəhbərlikedəcə-

yinə,respublikamızıgündən-günə
çiçəklənən,dünyadasözü,gücü,
qüdrətiolanbirdövlətəçevirəcəyi-
nəəminlikifadəetdi.
Sonradeputatlarıtəbrikedib

onlaraparlamentfəaliyyətində
uğurlardiləyənZiyadSəmədzadə
MilliMəclisinDaxiliNizamna-
məsininikincimaddəsinəgörəVI
çağırışMilliMəclisinyeniseçilmiş
deputatlarınınsiyahısınıoxudu.
Deputatlarqeydiyyatdankeçdik-
dənsonraVIçağırışMilliMəclisin
ilkiclasıaçıqelanedildivəAzər-
baycanRespublikasınınDövlət
himnisəsləndirildi.
PrezidentİlhamƏliyevVIçağı-

rışMilliMəclisinbirinciiclasında
dərinməzmunlu,proqramxarak-
terligenişnitqsöylədi,ölkəmizdə
əldəedilənuğurlar,görülənişlər,
qarşıdakıhədəfərbarədətezislər
irəlisürdü.
Dövlətimizinbaşçısıçıxışının

başlanğıcındaVIçağırışMilliMəc-
lisinfəaliyyətəbaşlamasımüna-
sibətiilətəbrikləriniçatdıraraqV
çağırışMilliMəclisindeputatlarına
təşəkküretdivəVIçağırışMilli
Məclisinuğurlafəaliyyətgöstərə-
cəyinə,ölkəmizdəaparılangeniş-
miqyaslıvəçoxşaxəliislahatlara,
onlarındərinləşməsiişinəöztöhfə-
siniverəcəyinəəminliyinibildirdi.
PrezidentİlhamƏliyevfevralın

9-da1300-dənçoxnamizədinqatıl-

dığıparlamentseçkilərininuğurla
keçdiyini,bütövlükdəxalqımızın
iradəsinitamifadəetdiyini,bey-
nəlxalqmüşahidəçilərtərəfindən
dəmüsbətqiymətləndirildiyini
qeydedərəkATƏT-inDemokratik
TəsisatlarvəİnsanHaqlarıBüro-
suvəonuntəsirialtındaolanbəzi
qurumlarınbudəfədəhansısa
qüsurlarıqabardıb,onlarıböyük

VI ça  ğı  rış Mil  li 
Məc  li  sin ilk ic  la  sı
Martın10-daVIçağırışAzərbaycan 
RespublikasıMilliMəclisininilkiclası 
keçirildi.AzərbaycanRespublikasınınPre-
zidentiİlhamƏliyeviclasdaiştirakedirdi.
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hadisəkimitəqdimetməyəçalış-
masınatoxundu:“Halbuki,biz
çoxdanbilirikki,onlarınməru-
zələriseçkilərdənəvvəlyazılırvə
haradayazılır”.
ErmənistandaRespublikaçılar

Partiyasınınözünə50%-dənçox
səsyazdırdığı2018-ciilinsaxta-
laşdırılmışseçkilərinəATƏT-in
DemokratikTəsisatlarvəİnsan

HaqlarıBürosununmüsbətrəy
verdiyinixatırladancənabİlham
Əliyevazkeçmədənbuqanunsuz
vəkorrupsiyaçırejimindevrilməsi
iləonlarındünyadanecərüsvay
olduqlarınadiqqətçəkdi:“Yeni
parlamentseçkilərindərespublika-
çılarınfaşistpartiyasıheçparla-
mentəgirəbilmədi...Yəni,sadəcə
olaraq,bunumisalkimigətirməklə

birdahademəkistəyirəmki,bu
qurumunrəyibizimüçüntama-
miləəhəmiyyətsizdir.Çünkibu
rəyyenədəsiyasisifarişəsasında
yazılırvəbu,eləbilki,bəzidövlət-
lərinaparıcıdairələrininbirtəzyiq
üsuludur”.
Heçbirseçkininqüsursuz

olmadığınıqeydedənPrezident
bildirdiki,4dairəninnəticələrinin
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ləğvedilməsidəseçkilərinədalət-
livədemokratikkeçirilməsində
Azərbaycanınmaraqlıolduğunu
birdahagöstərir.
PrezidentİlhamƏliyevonuda

vurğuladıki,seçkilərdəbütünsi-
yasiqüvvələriştirakedib,nəticədə
VIçağırışMilliMəclisçoxpartiyalı
məcliskimiformalaşıb:“Hesab
edirəmki,siyasisistemintəkmil-
ləşdirilməsiişindəMilliMəclisin
çoxböyükroluolacaqdırvəolma-
lıdır”.MilliMəclisəkeçirilənnöv-
bədənkənarseçkilərinAzərbaycan-
daaparılansiyasikursaalternativ
olmadığınıbirdahatəsdiqlədiyini,

YeniAzərbaycanPartiyasınınyer-
lərinəksəriyyətiniəldəetdiyinide-
yəndövlətimizinbaşçısıvurğuladı
ki,siyasisisteminmöhkəmləndiril-
məsi,siyasimünasibətlərinsağlam
zəmindəinkişafetdirilməsiüçün
bütünpartiyalarınnümayəndə-
ləriMilliMəclisinrəyasətindəvə
komitələrininrəhbərliyindətəmsil
olunmalıdırlar.
Bundanbaşqaölkəbaşçısı

PrezidentAdministrasiyasının
nümayəndələrininbütünsiyasi
qüvvələrinrəhbərləriiləgörüş-
lərkeçirdiyiniqeydedərəksiyasi
islahatlardapartiyalararasıgeniş
dialoqunəhəmiyyətinidəvurğu-
ladı:“Azərbaycanınyenisiyasi
konfiqurasiyasıformalaşır.Hesab
edirəmki,qanunvericiliksahəsin-
dədəsiyasisistemintəkmilləşdi-
rilməsiüçünMilliMəclistərəfin-

dənlazımiaddımlaratılacaqvə
Azərbaycandaçoxpartiyalısistem
dahadamöhkəməsaslarüzərində
qurulacaq”.
İslahatlarınyenimərhələsinin

2018-ciilinprezidentseçkilərindən
sonraandiçməmərasimində-bu
salondabəyanetdiyinixatırladan
cənabİlhamƏliyevötəndövrər-
zindəhəyatakeçiriləntədbirlərin,
qəbuledilənqərarların,cəmiyyət
vədövləthəyatındabaşverən
dəyişikliklərinvəyenilənmənin-
bütünbunlarınAzərbaycanınsi-
yasiiqtidarınınislahatçıkursunu
əksetdirdiyinivurğuladı:“Həmi-

şəolduğukimi,bizimsözümüzlə
əməlimizarasındaheçbirfərq
yoxdur”.
AzərbaycanPrezidentihəm

konseptual,həmdəstrukturxa-
rakterdaşıyanislahatlarlayanaşı,
dövlətorqanlarındayenilənməvə
təmizləməişlərininbundansonra
daaparılacağınıbildirdi:“Mən
demişəm,birdahademəkistəyi-
rəmki,əgərkimsədövlətişində
işləməkistəyirsə,onunniyyəti
də,əməlləridətəmizolmalıdır.
Əgərhansısabiradamözündəbu
xüsusiyyətlərigörmürsə,o,döv-
lətişindəngetsin,sabahbədbəxt
olmasın”.
CənabİlhamƏliyevMilliMəc-

lisinbirinciiclasındasöylədiyi
proqramxarakterlinitqindədigər
məsələlərləyanaşı,qanunverici
orqanınqarşısındadayananvəzi-

fələridəaçıqladı.MilliMəclisin
gələcəkfəaliyyətininyolxəritəsi
olanbuxitabındaPrezidentdöv-
lətinvəcəmiyyətinparlamentdən
gözləntiləriniifadəetdi.“Mənim
tövsiyəmondanibarətdirki,nəin-
kikəmiyyətə,dahaçoxkeyfiyyətə
fikirverilsin”,-deyənAzərbay-
canındövlətbaşçısıilknövbədə
parlamentinəsasişiolanqanunve-
riciliksahəsiniönəçəkdi,qanun-
vericilikbazasınınyenidəntəftiş
olunmasının,qanunlarıqarşımız-
daduranmövcudhədəfərlə,yeni
çağırışlarlauzlaşdırmağın,yeni
qəbulolunanqanunlarınislahat-
larıdərinləşdirməyəyönəlməsinin
vacibliyiniqeydetdi.
CənabPrezidentMilliMəclisin

qəbulolunmuşqanunlarınicra-
sınanəzarətininəhəmiyyətinədə
toxundu,informasiyamühafizəsi,
sosialsiyasət,gənclərsiyasətiilə
bağlıdafikirləriniaçıqladı.
Dövlətbaşçısıinformasiya

təhlükəsizliyiməsələsindənbəhs
edərkənbildirdiki,bizAzərbay-
canolaraqbuşər-böhtankam-
paniyalarıiləçoxdanüz-üzəyik:
“Bununəsassəbəbibizimmüstəqil
siyasətimizdir,heçkiminqarşı-
sındabaşəyməməyimizdir”.Ona
görədətövsiyəolunduki,infor-
masiyatəhlükəsizliyiiləəlaqədar
qanunvericilikdəmütləqyeniya-
naşmalar,yenifikirlərolmalıdır.
SosialsiyasətləbağlıİlhamƏli-

yevbildirdiki,Azərbaycansosial
dövlətdirvədövlətinreallaşdırdı-
ğısosialyönümlüpaketlərböyük
iqtisadimənbələrtələbedirvəbu
mənbələrinyaradılması,xüsu-
səndəkölgəiqtisadiyyatınaqarşı
mübarizə,ölkədəşəfafıqlabağlı
gedənproseslər,vergibazasının
genişləndirilməsikimiməsələləri
dəqanunvericilərdiqqətmərkə-
zindəsaxlamalıdırlar.
Prezidentgənclərinasudəvaxt-

larınınsəmərəlitəşkili,onlarınfəal
işəcəlbedilməsi,vətənpərvərlik
ruhundatərbiyəolunması,mə-
nəvivəfizikihazırlığıüçünəlavə

PrezidentİlhamƏliyevonudavurğuladıki,seç
kilərdəbütünsiyasiqüvvələriştirakedib,nəticə
dəVIçağırışMilliMəclisçoxpartiyalıməcliskimi
formalaşıb:“Hesabedirəmki,siyasisistemin
təkmilləşdirilməsiişindəMilliMəclisinçox 
böyükroluolacaqdırvəolmalıdır”.

TƏDBİR
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tədbirlərinhəyatakeçirilməsiis-
tiqamətindəMilliMəclisvəonun
müvafiqkomitələrininkonkret
təklifərirəlisürməsini,qanunveri-
cilikdəmüəyyənaddımlaratılma-
sınıtövsiyəetdi:“Gənclərmilli
ruhdatərbiyəalmalıdırlar,xarici
təsiraltınadüşməməlidirlər,xüsu-
siləindikiinternetdövründəistə-
nilənyalantezlikləyayılırvəsonra
eləbilhəqiqətkimitəqdimolunur.
Budabizəqarşıaparılanqeyri-tə-
mizsiyasətinbirhissəsidir”.
Eynizamanda,ölkərəhbəribu

çirkinsiyasətinmüəllifərinin-an-
ti-Azərbaycanqüvvələrininyeni
beşincikolonaxtarışıaparmasıilə
bağlıbütünsiyasiqüvvələrixəbər-
daretdi:“Buyolxəyanətyoludur,
buyolagedənxalqvədövlətqar-
şısındaxəyanətedəcək”.Onagörə
dəbildirildiki,daxiliproblemlə-
rimizAzərbaycanındaxilindəhəll
olunmalıdır,çünkibu,iqtidara
qarşıdeyil,bu,dövlətəqarşıedilən
cinayətdir,zatənAzərbaycanıhan-
sısatəzyiqaltınasalmaqcəhdləri,
yaxuddaki,sanksiyalarlahədə-

ləmək-bütünbunlarınheçbir
əhəmiyyətiyoxdur:“Çünkibugün
dünyadaeləbirqüvvəyoxdurki,
hansısaqərarıbizəaşılasın,yaxud
dabizənəyiisədiktəedəbilsin”.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidentiİlhamƏliyevdünyada
vəölkəmizdəbaşverənhadisələ-
rədərinanalitiktəfəkkürəsasında
vəazərbaycançılıqmövqeyindən
yanaşdığını,həraddımdaölkəma-
raqlarınıəsaskimiqəbuletdiyini
birdahatəsdiqlədi:“Bizmüxtəlif
təzyiqlərlə,müxtəlifkampaniya-
larlaüzləşmişik,ancaqözyolu-
muzdandönməmişik.Ölkəmizin,
xalqımızınəmin-amanlığı,təhlü-
kəsizlik,sabitlik,xalqımızınrifahı,
müstəqilsiyasətimizbizimüçün
hərşeydənüstündür.Bizbey-
nəlxalqtəşkilatlarlaəməkdaşlıq
edirik,bəzitəşkilatlarınüzvüyük,
otəşkilatlarakönüllüşəkildədaxil
olmuşuq,könüllüşəkildədəçıxa
bilərik”.
Prezidentmillətvəkillərinin

fəaliyyətindəkimüəyyənboşluq-
larınaradanqaldırılmasınıtövsiyə

etdi,yenitərkibdəformalaşanMil-
liMəclisindeputatlarınaseçicilərlə
yaxındanişləmələrini,seçildikləri
dairələrinproblemləriiləmaraq-
lanmalarını,onlarınhəlliiləbağlı
icraorqanlarıqarşısındaməsələ
qaldırmalarınıtapşırdı.
Azərbaycangerçəkliyinibey-

nəlxalqmiqyasdahərdəfəob-
yektivşəkildəanladanPrezident
İlhamƏliyevmillətvəkillərinədə
eynimövqenümayişetdirmələrini,
faktlarla,dəlillərləbütünbeynəl-
xalqtəşkilatlardatarixihəqiqətləri
ortayaqoymalarını,Ermənistan
tərəfininsaxtaiddialarınıvəmə-
lumatlarınıelmisübutlarəsasında
ifşaetmələriniməsləhətgördü.
Buistiqamətdəkiibrətamiz

fəaliyyətiilənümunəolanvədün-
yaictimaiyyətiqarşısındanümayiş
etdirdiyiintellektualsəviyyə,geniş
erudisiya,yüksəkləyaqət,alimənə-
vikeyfiyyətləriiləAzərbaycanxal-
qınınvədövlətininmüsbətbeynəl-
xalqimicinimöhkəmləndirəncənab
Prezidentdeputatlaradagələcək
fəaliyyətlərindəyüksəksəviyyə
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nümayişetdirmələrini,dahaməq-
sədyönlüfəaliyyətgöstərmələrini,
bütünbeynəlxalqplatformalarda
daimbuməsələləriqaldırmalarını,
hücumdiplomatiyasıaparmalarını,
buyoldabiraddımdageriçəkilmə-
mələrinitövsiyəetdi.
Ölkərəhbərideputatlaraheçbir

sövdələşməyəgetməməyi,hücum
diplomatiyasıaparmağı,heçnədən
çəkinməməyitapşırdı,Azərbayca-
naqarşıqərəzlimövqetutanların
özlərininheçdə“süddənçıxmış
ağqaşıq”olmadıqlarınıqətiyyətlə
bildirdi:“Avropanındırnaqarası
demokratiyabeşiyisayılanölkələ-
rindəxalqıngözüqarşısında,dün-
yanıngözüqarşısındadincnüma-
yişçilərivururlar,əzirlər,gözlərini
çıxarırlar,öldürürlər,həbsedirlər.
Jurnalistləriəsassızitihamlarla
həbsedirlər,çürüdürləronları.Göz
qabağındadır,dincnümayişçiləri
itlərlə,atlarladağıdırlar.Birölkədə
yox,ikiölkədəyox,deməkolarki,
bu,indibizitənqidetməkistəyən
məkandakütləvihalalıbdır”.
“Müsəlmanmiqrantlaraqarşı

baxın,necəmünasibətgöstərilir.
OnlarıXXIəsrdəitlərləəzirlər,
qəfəsəsalırlar.Sonraisəqəfəsə
yeməkparçalarıatırlar”,-deyən
dövlətbaşçısıTürkiyənin4mil-
yonqaçqınaevsahibliyietməsini
diqqətəçatdırmaqladünyada-
kıikilistandartlarıaçıqşəkildə
itihametdivəTürkiyəninhü-
ququnubirdahamüdafiəetdi:
“NəüçünTürkiyə-bizimqardaş
ölkəmiz4milyonqaçqınıqəbul
etməlidir,yedirməlidir,içirməli-
dir,milyardlarlapulxərcləməli-
dir?BunlarıTürkiyəmididərgin
salıb?Yox!Onlarıdidərginsalan-
largəlibonlarasahibçıxsınlar”.
AzərbaycanRespublikasıMilli

Məclisininilkiclasındakınitqində
möhtərəmPrezidentparlament
tərəfindənsosial-iqtisadivəinsti-
tusionalinkişafınhüquqibazasını
təminedənqanunlarınqəbuledil-
məsiiləbağlımühümmesajlarda
verdi.Azərbaycanparlamentinin

ölkəmizdəaparılangenişmiqyaslı
vəçoxşaxəliislahatlaratəsirim-
kanlarının,iqtisadisahədəgörülən
işlərləbağlırolunundahadayük-
səldilməsinidiləyənİlhamƏliyev
iqtisadiyyatdadaşəfafığınartırıl-
masınınəhəmiyyətindəndanışdı.
Bununüçünparlamentləhökumə-
tinqarşılıqlıfikirmübadiləsində
vədaimitəmasdaolmasınıtövsiyə

etdi,vətəndaşlarıisəictimainəza-
rətişindəfəalolmağaçağırdı.
Kölgəiqtisadiyyatınaqarşımü-

barizəninöznəticələriniverdiyini,
şəfafıqhesabınakeçənildövlət
büdcəsinəproqnozdan1milyard
manatçoxvəsaitdaxilolduğunu
vurğulayanölkəbaşçısıbuprose-
sindavamlıaparılacağınıbildirdi.
Pandemiyanınmənfitəsirləri-

nəbaxmayaraq,builinikiayının
iqtisadigöstəricilərininçoxmüsbət
olduğunuqeydedənAzərbaycan
PrezidentiÜDM-in2,8%,qeyri-
neftsektorunun6,7%artmasınıvə
bukimimüsbəttendensiyaların
davamedəcəyinisöylədi:“Düz-
dür,indikoronaviruslabağlıdün-
yadagedənajiotajistər-istəməz
bizədətəsiredir.Ancaqhesab

edirəmki,bizbütünsəyləriortaya
qoyubbuvəziyyətdəndəşərəfə
çıxacağıq”.
Parlamentisosialsahəiləəla-

qədarfəalolmağaçağıranölkə
başçısıünvanlısosialyardımların
təyinimetodologiyasındamüva-
fiqdüzəlişləredilməsiiləbağlı
göstərişverdiyinidiqqətəçatdır-
dı:“Xüsusiləaztəminatlıailələrin

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev:“Bugünbizmüstəqil
ölkəkimiyaşayırıq,müstəqilsiyasətaparırıq,heç
kiminişinəqarışmırıq,heçkimədəimkanver
mirikki,bizimişimizəqarışsın.Əminəmki,biz
bundansonradabumüstəqillikvəinkişafyolu
iləgedəcəyik.Əminəmki,Azərbaycanparla
mentibuişdəfəalolacaq”.

TƏDBİR



WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ İYUN, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  7   

dövləttərəfindəndəstəklənməsi
işinəəlavəvəsaitnəzərdətutulur.
Ünvanlısosialyardımlaəhatəolu-
nanailələrinsayıartmalıdır”.
Prezidentparlamentüzvlərinə

dinlərarası,mədəniyyətlərarası
dialoquninkişafetdirilməsiiləcid-
diməşğulolmalarını,buistiqamət-
dəmüvafiqplatformavətədbir-
lərdəfəallıqgöstərmələrinitövsiyə
etməkləyanaşı,Azərbaycanın
müasir,dünyəvidövlətkimigüc-
ləndirilməsində,radikalizməqarşı
dahagenişmübarizəaparılmasın-
daparlamentinrolununvacibliyini
vurğuladı.
İlhamƏliyevçıxışındaregionda

vədünyadabaşverənhadisələrə
dərinanalitiktəfəkkürəsasında
vəazərbaycançılıqmövqeyindən
yanaşdığını,həraddımdaölkə
maraqlarını,Azərbaycanınsu-
verenliyini,vətəndaşlarınəmin-
amanlığınıəsaskimiqəbuletdiyini
təsdiqlədi:“Ölkələrparçalandı,
deməkolarki,bəziölkələrincoğ-
rafisərhədlərirealvəziyyətiəks
etdirmir,yənibuölkələr,sadəcə
olaraq,xəritələrdəözsuverenliyini
vəərazibütövlüyünüsaxlayırlar.
Əslində,çoxdanitiriblər,çoxdan
bölünüblərtayfalara,təriqətlərə,
müxtəlifbölgələrə”.
CənabPrezidentvurğuladıki,

bütünbunlarınfonundaölkəmi-
zinsabitlikvəəmin-amanlıqadası
olması,beynəlxalqmövqelərinin
kifayətqədərmöhkəmlənməsi,öz
hərbipotensialınıgücləndirməsi
vədavamlıinkişafıAzərbaycanda
aparılansiyasikursaalternativol-
madığınıbirdahasübutedir.
Çıxışındadövlətimizinbaş-

çısıBMT-dənsonradünyadaən
böyüksiyasitəsisatolanQoşul-
mamaHərəkatına2019-2022-ci
illərüzrəsədrliyi,TürkŞurasına
sədrliyi,Avropaİtifaqınaüzv
doqquzölkəiləstratejitərəfdaşlıq
müqaviləsininbağlanmasını,Aİilə
bağlanacaqsazişinhazırlanmasını
beynəlxalqbirliyinAzərbaycana
inamının,etimadınıntəzahürü,öl-

kəmizinqlobalmiqyasdanüfuzu-
nungöstəricisikimidəyərləndirdi:
“Budur,bizimbeynəlxalqmöv-
qelərimiz.Onagörəbizəhörmət
edirlər,onagörəbizimsözümüz
keçirvəeynizamanda,onagörə
ki,bizimsiyasətimizbirmənalıdır.
Bizimsiyasətimizsituativdeyil.
Bizimsiyasətimizədalətlidirvə
sözümüzləəməlimizarasındafərq
yoxdur.Mənözsözümübütün
auditoriyalardadeyirəm.Mənim
üçünbirmövzuAzərbaycanda,bir
mövzuxaricdəanlayışıyoxdur”.
Prezidentdeputatlaradaeyni

mövqenisərgiləmələrinitövsi-
yəetdi:“Biziistəməyəbilərlər,
məhzbuhərəkətlərimizəgörə,bu
müstəqilsiyasətimizəgörə.Amma
bizəhörmətedirlər.Bunudamən
dəfələrləgörmüşəm.Onagörəde-
putatlardabeynəlxalqtəşkilatlar-
daeləfəaliyyətgöstərməlidirlərki,
daimhörmətgöstərilsin”.
ÇıxışınınsonundaPrezident

İlhamƏliyevdeputatlarabirdaha
uğurlardilədi:“Bugünbizmüs-
təqilölkəkimiyaşayırıq,müstəqil
siyasətaparırıq,heçkiminişinə
qarışmırıq,heçkimədəimkan
vermirikki,bizimişimizəqarışsın.
Əminəmki,bizbundansonrada
bumüstəqillikvəinkişafyoluilə
gedəcəyik.Əminəmki,Azərbay-
canparlamentibuişdəfəalolacaq.
Birdahasizitəbrikedirəm,sizəye-
niuğurlararzulayıram.Sağolun”.
Prezidentinçıxışısürəklialqış-

larlaqarşılandı.İclasasədrlikedən
ZiyadSəmədzadədərinməzmun-
lunitqinəvəMilliMəclisəverdiyi
dəyərəgörəPrezidentİlhamƏliye-
vədeputatlaradındanminnətdar-
lığınıbildirdi.O,dövlətbaşçısına
Azərbaycanınbundansonrada
çiçəklənməsivərifahınaminəde-
putatlaradındanənxoşarzularını
çatdırdı.
Sonradeputatlariclasıngün-

dəliyinəsəsverərəktəsdiqlədilər.
VIçağırışMilliMəclisinilkplenar
iclasınıngündəliyinəMilliMəc-
lisSədrinin,Sədrinmüavinlərinin

seçilməsi,MilliMəclisinİntizam
komissiyasının,Hesablayıcıko-
missiyasınıntəşkiledilməsi,Milli
Məcliskomitələrininsədrlərininvə
sədrmüavinlərininseçilməsihaq-
qındaməsələlərdaxilidi.
Gündəliyinbirinciməsələsiilə

bağlıçıxışedənYeniAzərbaycan
PartiyasınınİdarəHeyətininüzvü
EldarİbrahimovYeniAzərbaycan
PartiyasınınMilliMəclisəseçilmiş
deputatqrupununparlamentdə
çoxluqhüququndanistifadəedə-
rəkvəpartiyasədrinintövsiyəsini
nəzərəalaraqparlamentinSədri
vəzifəsinəYeniAzərbaycanParti-
yasındandeputatseçilmişSahibə
xanımQafarovanınnamizədliyini
irəlisürdü.
İclasasədrlikedənbaşqatəklif-

lərinverilmədiyininəzərəçatdı-
raraqMilliMəclisinüzvüSahibə
xanımQafarovayaöznamizədliyi-
nəmünasibətbildirməsiüçünsöz
verdi.
AzərbaycanRespublikasıMilli

MəclisininSədrivəzifəsinənami-
zədSahibəQafarovaonunna-
mizədliyiniMilliMəclisinSədri
vəzifəsinəirəlisürdüyünəgörə
partiyanınsədricənabİlhamƏli-
yevəvəpartiyaüzvlərinətəşək-
kürünübildirdi.Qeydetdiki,bu
vəzifəyəseçiləcəyitəqdirdəbütün
bilikvəbacarığınısərfetməyəha-
zırdır.
SonraSahibəƏliqızıQafarova

gizlisəsvermənəticəsindəMilli
MəclisinSədrivəzifəsinəseçildi.
YeniseçilmişSədrSahibəxanım

Qafarovaonagöstərilənetimada
görətəşəkkürünübildirdivəəmin
etdiki,parlamentrəhbərikimiöh-
dəsinədüşənvəzifələrilayiqincə
yerinəyetirməküçünbütünbilik
vəbacarığınısərfedəcək.
ParlamentinSədribildirdiki,

UluöndərHeydərƏliyevinadıilə
bağlıolan,möhtərəmPrezident
İlhamƏliyevinrəhbərliyialtında
cəmiyyətimizinsiyasitəkamü-
lündəmühümroloynayanYeni
AzərbaycanPartiyasınıtəmsilet-
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məsionunüçünqüruryerivəgüc
mənbəyidir.
Azərbaycanparlamentinin

Sədrivurğuladıki,2018-ciilin
prezidentseçkilərindənsonra
elanolunmuşəsaslıvəhərtərəfi
islahatlarındərinləşməsivəsürət-
lənməsifonundaMilliMəclisin
tərkibininyenidənformalaşması
zərurətindənirəligələrəkYeni
AzərbaycanPartiyasınıntəşəbbü-
süiləMilliMəclisincənabPre-
zidentəmüraciətiəsasındanöv-
bədənkənarparlamentseçkiləri
təyinedilmişdir.
SahibəxanımQafarovabildirdi

ki,fevralın9-dakeçirilənazadvə
ədalətliseçkilərölkəmizindemok-
ratikquruculuqtarixindəyenisə-
hifəaçmaqlaAzərbaycanxalqının
cənabİlhamƏliyevbaşdaolmaqla
YeniAzərbaycanPartiyasınabö-
yükinamvəetimadbəslədiyinibir
dahagöstərdi.Ölkədəgenişvüsət
alansistemliislahatlarınyenimər-
hələsininqanunvericilikorqanının
qarşısındadayenivəzifələrirəli

sürdüyünüdeyənparlamentin
spikeriAzərbaycanRespublika-
sınınVIçağırışMilliMəclisinin
ölkəmizindayanıqlıinkişafının
təminedilməsinəyönələnstrateji
xətinuğurlahəyatakeçirilməsi-
nəöztöhfəsiniverəcəyinəinamını
ifadəetdi.
XanımSədrvurğuladıki,VI

çağırışMilliMəclisinfəaliyyətinin
ənmühümistiqamətiAzərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləhə-
yatakeçirilənquruculuqişlərinin
hüquqibazasınıdahadatəkmil-
ləşdirməkvəmöhkəmləndirmək
olacaqdır.
Spikernəzərəçatdırdıki,par-

lamentxalqınmaraqlarınıifadə
etməli,millətvəkilionuseçmiş
insanlarınproblemlərinəbələdol-
malı,seçiciləriiləəlaqələrimüntə-
zəmxarakterdaşımalı,bütövlükdə
cəmiyyətinarahatedənməsələləri
MilliMəclisdə,eləcədədigərdöv-
lətorqanlarıqarşısındaqaldırma-
lıdır.

Həmçininbildirildiki,Milli
Məclisbeynəlxalqikitərəfivəçox-
tərəfiəlaqələrininkişafınadiq-
qətidahadaartırmalı,deputatlar
iştiraketdiklərihərbirbeynəlxalq
tədbirdəvəgörüşdəErmənistanın
Azərbaycanatəcavüzüiləbağlı
həqiqətləriçatdırmalı,ölkəmizin
ərazibütövlüyününbərpasımə-
sələsiniqaldırmalı,işğalçıtərəfin
yalançıtəbliğatınıifşaetməli,haqq
işimizinmüdafiəsindəmübarizvə
mətinolmalıdırlar.
BuişdəSahibəQafarovaAzər-

baycanhəqiqətlərinihərdəfəob-
yektivşəkildəbeynəlxalqarenada
müdafiəedənPrezidentİlham
Əliyevinibrətamizfəaliyyətini
nümunəgöstərdi:“MünxendəEr-
mənistanaendirilənsarsıdıcızərbə
ötənilinoktyabrayındaRusiyanın
Soçişəhərində“Valday”Diskus-
siyaKlubununtoplantısındavə
AşqabadşəhərindəMDBDövlət
BaşçılarıŞurasınıniclasındaişğalçı
dövlətinaldığıdiplomatikzərbələ-
rinuğurludavamıoldu”.
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TƏDBİR

Qeydedildiki,parlamentəha-
lininsosialmüdafiəsinindahada
gücləndirilməsiistiqamətindədə
fəaliyyətinitəkmilləşdirərək,yeni
qanunvericilikaktlarıqəbuletməli,
milli-mənəvidəyərlərimizinqo-
runması,ailəvəuşaqlarınmüda-
fiəsi,bədəntərbiyəsivəidmanın
inkişafı,dövlətimizingənclərvə
qadınsiyasətininhəyatakeçiril-
məsiüçünzəruriqanunvericilik
tədbirlərigörməlidir.
Bütünbuvəzifələrinuğurla

yerinəyetirilməsininMilliMəclisin
hərbirüzvündənyüksəkpeşəkar-
lıq,səriştə,işəməsuliyyətlimüna-
sibət,yaradıcıdüşüncəvədigər
zərurikeyfiyyətlərtələbetdiyini
vurğulayanMilliMəclisinSədri
bildirdiki,möhtərəmPreziden-
tinçıxışındairəlisürdüyüdəyərli
tövsiyələrinideputatlarfəaliyyət-
lərininəsascəhətlərinimüəyyən-
ləşdirənyolxəritəsikimiqəbul
edəcəklər:“MilliMəclisdövlət
hakimiyyətinindigərqollarıiləsıx
qarşılıqlıəlaqəşəraitindəsəmərəli
işləyəcək,sizinləbirlikdə,hörmət-
lihəmkarlarım,bizAzərbaycan
parlamentininüzvüadınışərəfə
qoruyacağıq”.
SonraiclasdaSahibəxanım

Qafarovanınsədrliyiiləgündəli-
yin2-ciməsələsinə-MilliMəclisin
Sədrmüavinlərininseçilməsimə-
sələsinəbaxıldı.
SədrSahibəQafarovaMilli

MəclisSədrininbirincimüavini
vəzifəsinədeputatƏliMəhəmməd
oğluHüseynlininnamizədliyini
təklifetdi.Başqatəklifolmadığı
üçünƏliMəhəmmədoğluHü-
seynlininnamizədliyisəsəqoyul-
duvəqəbuledildi.
İclasasədrlikedənSahibəQa-

farovabildirdiki,parlamentin41
nəfərdənibarətbitərəfdeputatlar
qrupuMilliMəclisiniclasından
öncəözyığıncağınıkeçirmişdir.
ParlamentinspikeriMilliMəclis
Sədrininmüavinivəzifəsinəbitərəf
deputatlarınnamizədinitəqdimet-
məküçündeputatZiyadSəmədza-

dəyəsözverdi.ZiyadSəmədzadə
bitərəfəritəmsiledəndeputatla-
rınMilliMəclisSədrininmüavini
vəzifəsinəAdilAbışoğluƏliyevin
namizədliyinitəklifetdiklərini
bildirdi.
DeputatAdilAbışoğluƏliye-

vinMilliMəclisSədrininmüavini
seçilməsiməsələsisəsəqoyulduvə
qəbuledildi.
ParlamentinSədriMilliMəclis

Sədrinindigərmüavinivəzifəsi-
nəMilliMəclisdəazlıqtəşkiledən
siyasipartiyalarınnamizədini

təqdimetməküçündeputatRafael
Hüseynovasözverdi.
DeputatRafaelHüseynovVI

çağırışMilliMəclisdəYeniAzər-
baycanPartiyasındansavayı,daha
10siyasipartiyanıntəmsilçilərinin
yerqazandıqlarınıvəbupartiyalar
arasındakıçoxluğundaVətəndaş
HəmrəyliyiPartiyasınaməxsus
olduğununəzərəalaraq,Vətən-
daşHəmrəyliyiPartiyasısədrinin
müaviniFəzailİbrahimlininMilli
MəclisSədrininmüavinivəzifəsinə
namizədliyininirəlisürüldüyünü
elanetdi.Azərbaycanparlamenti
FəzailFeyruzoğluİbrahimliniMil-
liMəclisSədrininmüaviniseçdi.
ParlamenthəmçininMilliMəc-

lisinİntizamkomissiyasınınvə
Hesablayıcıkomissiyanıntərki-
binidətəsdiqetdi.Dahasonra
parlamentkomitələrininsədrlə-
riseçildilər.ƏliHüseynliMilli
MəclisinHüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsinin,Ziyafət
ƏsgərovMüdafiə,təhlükəsizlikvə
korrupsiyailəmübarizəkomitəsi-
nin,TahirMirkişiliİqtisadisiyasət,

sənayevəsahibkarlıqkomitəsinin,
SadiqQurbanovTəbiiehtiyatlar,
energetikavəekologiyakomitə-
sinin,TahirRzayevAqrarsiyasət
komitəsinin,MusaQuliyevƏmək
vəsosialsiyasətkomitəsinin,Siya-
vuşNovruzovRegionalməsələlər
komitəsinin,BəxtiyarƏliyevElm
vətəhsilkomitəsinin,QənirəPa-
şayevaMədəniyyətkomitəsinin,
ZahidOrucİnsanhüquqlarıkomi-
təsinin,SəmədSeyidovBeynəlxalq
münasibətlərvəparlamentlərara-
sıəlaqələrkomitəsinin,Əhliman

ƏmiraslanovSəhiyyəkomitəsinin,
HicranHüseynovaAilə,qadınvə
uşaqməsələlərikomitəsinin,Fəzail
İbrahimliİctimaibirliklərvədini
qurumlarkomitəsinin,AdilƏliyev
Gənclərvəidmankomitəsinin
sədrləritəsdiqedildilər.İclasda
komitəsədrlərininmüavinləridə
təsdiqolundu.
ParlamentinSədriSahibəxanım

QafarovabununladaVIçağırış
MilliMəclisinilkiclasınınsona
çatdığınıelanetdi:“İcazəverin,
AzərbaycanRespublikasınınPrezi-
denticənabİlhamƏliyevəVIçağı-
rışMilliMəclisinbirinciiclasında
iştiraketdiyinəgörəözdərintə-
şəkkürümüzübildirək,xalqımızın
firavanlığıvəxoşbəxtliyinaminə
dəyərlifəaliyyətindəonayeni-yeni
uğurlararzulayaq!
Mənəminəmki,MilliMəcli-

sinişihaqqındadövlətbaşçısının
tövsiyələrinisizinləbirlikdəyerinə
yetirməküçünvargücümüzüsərf
edəcəyik”.

“MilliMəclis”jurnalı

Milli Məclisin Sədri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va: 
“MilliMəclisdövləthakimiyyətinindigərqollarıilə
sıxqarşılıqlıəlaqəşəraitindəsəmərəliişləyəcək, 
sizinləbirlikdə,hörmətlihəmkarlarım,bizAzərbay
canparlamentininüzvüadınışərəfəqoruyacağıq”.
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Builfevralayının9-daAzər-
baycanRespublikasıMilliMəclisi-
nənövbədənkənarseçkilərkeçiril-
di.Ölkəmizindemokratikinkişafı
tarixindəmühümmərhələlərdən
birinitəşkiledənvəazad,şəfaf,
ədalətlişəkildəbaştutanbuseç-
kilərinnəticəsindəMilliMəclisin
yenitərkibiformalaşdı.Martın
10-daisəmöhtərəmPrezidenti-
mizİlhamƏliyeviniştirakıiləVI
çağırışAzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininilkiclasıkeçirildi.
Dövlətimizinbaşçısınıniclasda
söylədiyidərinməzmunlunitqin-
dəirəlisürdüyüdəyərlitövsiyələr
bizimfəaliyyətimizinəsasisti-
qamətlərinimüəyyənləşdirirvə
bizbunuyolxəritəsiolaraqqəbul
edirik.
Azərbaycanparlamentinin

qarşısındaduranvəzifələr,ilk
növbədə,qanunvericiliksahəsin-

dəmüasirtələblərləayaqlaşan,
ölkəmizinreallıqlarınavəinkişaf
dinamikasınaəsaslanan,möhtə-
rəmPrezidentimizİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləuğurlahəyatakeçi-
rilənquruculuqişlərininhüquqi
bazasınınmöhkəmləndirilməsinə
xidmətedənyeniqanunverici-
liktəşəbbüsləriirəlisürməkdən
ibarətdir.MilliMəclistərəfindən
müasirləşənölkəhəyatınınstan-
dartlarınacavabverənqanunveri-
cilikbazasınınyaradılmasıisti-
qamətindəaddımlaratılır,qanun
yaradıcılığındakeyfiyyəttələbləri
üstüntutulur.CənabPrezident
İlhamƏliyevdəsözügedənnit-
qindəqanunyaradıcılığındadaha
çoxkeyfiyyətəüstünlükverilmə-
sinitövsiyəetmişdir.
Qeydedimki,artıqbaşaçat-

mışyazsessiyasında12iclaskeçi-
rilib,123qanunvəqərar,ocümlə-

dən2konstitusiyaqanunuqəbul
edilib.MilliMəclisiniclaslarında
NazirlərKabinetinin,Hesablama
Palatasının,İnsanhüquqlarıüzrə
müvəkkilin,Bələdiyyələrinfəaliy-
yətinəinzibatinəzarətihəyata
keçirənorqanınvəİnsanalverinə
qarşımübarizəüzrəMilliKoor-
dinatorunhesabatvəməruzələri
dinlənilib.HazırdaisəMilliMəc-
lisinnövbədənkənarsessiyasının
iclaslarıkeçirilir.
Parlamentinfəaliyyətindəye-

nitendensiyalardanbiriqanun
layihələriiləbağlıictimaidinlə-
mələrinkeçirilməsinəgenişyer
verilməsidir.Təcrübəgöstərirki,
bucürdinləmələrqanunlayihələ-
riüzərindəişprosesindəqarşıya
çıxanməsələlərinsəriştəlişəkildə
həlledilməsinəvənəticəetibarı
iləlayihələrinkeyfiyyətininyük-
səlməsinəköməkgöstərir.
Qarşıdakıdövrdəisəbizidaha

genişvəçoxşaxəliqanunvericilik
fəaliyyətigözləyir.Hüquq,iqtisa-
disiyasət,sosialmüdafiəsahə-
lərindəqanunvericilikbazasının
təkmilləşdirilməsi,informasiya
təhlükəsizliyi,vətəndaşcəmiyyə-
tiinstitutlarınıninkişafı,ailəvə
uşaqlarınmüdafiəsi,bədəntərbi-
yəsivəidmanıninkişafı,dövləti-
mizingənclərvəqadınsiyasətinin
həyatakeçirilməsiüçünzəruri
qanunvericiliktədbirlərigörülə-
cək,qanunvericilikbazasınınyeni
yanaşmalarvəmüasirideyalar
əsasındadahadagenişləndirilmə-
sidiqqətmərkəzindəsaxlanılacaq.
MilliMəclisinəsasfəaliyyət

istiqamətlərindənbiridəbeynəl-
xalqəməkdaşlığınmöhkəmləndi-
rilməsidir.Məlumatüçünbildirim
ki,AzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisininbeynəlxalqəlaqələ-
riningenişləndirilməsiüzrə82
ölkəninparlamentləriilədostluq
qrupları,12beynəlxalqparlament
təşkilatındanümayəndəheyətləri
vəbirölkəiləikitərəfikomissi-
yafəaliyyətgöstərir.Doğrudur,
hazırdayeninövkoronavirus

SahibəQafarova
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
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(COVID-19)pandemiyasıiləəla-
qədarmövcudolanvəziyyətMilli
Məclisinbeynəlxalqəlaqələrinin
intensivliyinədəöztəsirinigös-
tərib.Xaricisəfərlər,qonaqların
qəbulumüvəqqətidayandırılıb.
Ammaparlamentinrəhbərliyi,
komitələrinsədrləri,beynəlxalq
parlamenttəşkilatlarındanüma-
yəndəheyətlərimizinbaşçılarıöz
həmkarlarıiləonlaynrejimdəbir
sıragörüşlərkeçiribvəmüzakirə-

ləraparıblar.Otədbirlərdənbiri
kimi,mayın7-dəRusiyaFedera-
siyasıFederalMəclisiFederasiya
ŞurasınınSədriValentinaMatvi-
yenkonuntəşəbbüsüiləBöyük
Vətənmüharibəsindəqələbənin
75-ciildönümünəhəsredilən
videokonfransıqeydedəbilə-
rik.Oradamüxtəlifölkələrdən17
iştirakçı,ocümlədən7ölkənin
parlamentsədrləriçıxışediblər.
Videokonfransdakıçıxışımdamən

ölkəmizinqələbəyəverdiyiböyük
töhfələrdəndanışdım,bugün
Ermənistandatarixinsaxtalaşdı-
rılmasına,müharibəcanilərinin
qəhrəmanlaşdırılmasınaqarşıkəs-
kinetirazımıbildirdim.
Buformatdakeçirilənvəhəm-

karlarımızıniştiraketdiyidigər
tədbirlərdəAzərbaycanRespub-
likasıMilliMəclisininbeynəlxalq
əlaqələrinininkişafıbaxımın-
danböyükəhəmiyyətəmalikdir.

Azərbaycanda böyük vüsət alan 
çoxşaxəli islahatlar qanunvericilik orqanı 
qarşısında yeni vəzifələr irəli sürür
MilliMəcliscəmiyyətdəmövcudolansiyasiqüvvələrin,cərəyanlarınvəfikirlərinbütün
spektriniəksetdirənəsldemokratiyavəsiyasimədəniyyətməkanıkimiçıxışedir
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İnanıramki,qarşıdakıdövrlərdə
koronaviruslaəlaqədarmöv-
cudvəziyyətaradanqalxdıqdan
sonraparlamentimizbeynəlxalq
təmsilçilikməsələlərinə,beynəl-
xalqikitərəfivəçoxtərəfiəla-
qələrininkişafınadiqqətidaha
daartıracaq,dövlətimizinxarici
siyasətininhəyatakeçirilməsinə,
ölkəhəqiqətlərininbeynəlxalq
auditoriyayadahaməqsədyönlü
vəobyektivçatdırılmasınafəal
töhfəverəcəkdir.Xüsusiləpar-
lamentdiplomatiyasınıngeniş
imkanlarındanfaydalanaraq,
möhtərəmPrezidentimizinEr-
mənistan–Azərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsininölkəmizin
ərazibütövlüyüçərçivəsindəhəlli
istiqamətindəapardığıardıcılvə
qətiyyətlisiyasətədəstəkverəcək,
deputatlarımızXocalısoyqırımı-
nınbeynəlxalqictimaiyyəttərə-
findəntanınmasıprosesindəfəal
olacaqlar.Buistiqamətlərüzrə
MilliMəclistərəfindəngörüləcək
tədbirlərölkəmizinbeynəlxalq
mövqelərinindahadamöhkəm-
ləndirilməsinətöhfəverəcəkdir.
Təbiiki,yenitərkibdəforma-

laşanMilliMəclisinhərbirüzvü-

nünqarşısındadayenivəzifələr
dayanır.CənabPrezidentqeyd
olunannitqindədeputatlara
tövsiyəetmişdirki,onlarseçil-

dikləridairələrdəfəalolsunlar,
seçicilərlədaimtəmasdaolsunlar.
Dövlətimizinbaşçısıvurğulamış-
dırki,deputatlarımızseçildikləri
dairələrinproblemləriilədavamlı
maraqlanmalı,mütəmadişəkildə
seçicilərləgörüşməlivədairələrdə
olmalıdırlar.
Deputatlarımızdaseçicilərlə

işindahamüasirvəfəaləsaslar-
daqurulmasına,fəaliyyətlərində
hesabatlılığaxüsusidiqqətyeti-
rir,seçicilərləsıxtəmasdaolmağa
çalışırlar.Deməkolarki,bütün
deputatlarımızkarantinrejiminə
əməletməklə,seçicilərləonlayn
görüşlərkeçirir,müasirtexnologi-
yalardanfaydalanaraqonlarlaün-
siyyətqururlar.Qarşıdakıdövrdə
butəmaslarındahadasıxlaşacağı-
nısöyləyəbilərik.
Bildiyinizkimi,2019-cuilin

sonlarındaaşkaraçıxanyeninöv
koronavirusbütündövlətlərdə
tamamiləyenibirsituasiyanınor-
tayaçıxmasınasəbəbolub.Dünya
sonyüzillikdəbəlkədəilkdəfə
beləböyükpandemiyailəüzlə-
şib.Buvirushərbirdövləti,hər
kəsitəhdidedir,heçbirsərhəd
tanımır.Pandemiyanınnəvaxt

qurtaracağı,necə
inkişafedəcəyi
iləbağlıheçbir
konkretproqnoz
səsləndirmək
mümkündeyil,
eynizamanda,bu
virusaqarşıtəyin
olunmuş,sınaq-
dankeçirilmişhər
hansıtibbimetod,
vaksindəyoxdur.
Budaşübhəsizki,
vəziyyətidahada
mürəkkəbləşdirir.
Azərbaycan

koronavirusa
qarşımübarizə-

dədünyadaöncülvənümunəvi
dövlətlərdənbiridir.Ölkəmizdə
buvirusunyayılmasınınqarşısı-
nınalınmasıistiqamətindəgörülən

tədbirlərörnəktəşkiledirvəuğur
formulukimiqəbulolunur.Bilir-
sinizki,Azərbaycanbuvirusun
dünyadahələindikiqədərgeniş
yayılmadığıbaşlanğıcmərhələdə
dərhalpreventivtədbirlərgör-
məyəbaşladı,çevikvəönləyici
qərarlarqəbuletdi.İlkgünlərdən
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatıilə
səmərəliəməkdaşlıqedənölkəmiz
təşkilatıntövsiyələrininəzərəala-
raq,eynizamanda,tərtibolunan
tədbirlərplanınıuğurlayerinəye-
tirərəkçoxoperativvəçevikfəaliy-
yətgöstərib.Qəbulolunanqərarlar
situasiyayatamamiləadekvatolub
vəuğurlunəticələrverib.

AzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisidədövlətimizinbaş-
çısınınbirbaşarəhbərliyivənə-
zarətialtındaölkəmizdəyeninöv
koronaviruspandemiyasınaqarşı
həyatakeçiriləntədbirlərdəyaxın-
daniştirakedir.Parlamentdəxü-
susiişqaydasıtətbiqedilib.Milli
Məclisiniclaslarındadeputatlar
2metraraməsafəsisaxlanılmaq-
lavəhərsırada1nəfərolmaqla
tibbimaskailəəyləşirlər.Komitə
vəkomissiyalarıniclaslarıonlayn
rejimdəkeçirilir.Lazımitexni-
kiimkanlaryarandıqdansonra
parlamentinplenariclaslarının
dainternetüzərindənkeçirilməsi

mümkünolacaq.Prezidentİlham
Əliyevinsərəncamıiləyaradılmış
KoronaviruslaMübarizəyəDəstək
FondunaMilliMəclisindeputatla-
rıvəəməkdaşları250minmanat-
dançoxvəsaitköçürmüşlər.Milli
Məclisiniclasındadeputatlaryeni
növkoronaviruspandemiyasına
qarşımübarizədəpeşəvəvətən-
daşlıqborclarınışərəfvəvicdanla
yerinəyetirənAzərbaycanhə-
kimlərinivətibbişçilərini,polis
vəgömrükxidmətiəməkdaşla-
rını,sərhədqoşunlarınınəsgər
vəzabitlərinialqışlayaraq,sayğı
duruşundadayanmışlar.Butədbi-
rəhəsredilənsosialvideoçarxbir

neçəgünərzindəmüxtəliftelevi-
ziyakanallarındanümayişetdiri-
lərək,pandemiyayaqarşımüba-
rizədəfədakarlıqgöstərənpeşə
sahiblərinəcəmiyyətinhörmətinin
artırılmasıbaxımındanböyüktər-
biyəviəhəmiyyətdaşımışdır.
Ümumiyyətlə,MilliMəclis

mühümictimaitəşəbbüslərindəs-
təklənməsiistiqamətindəmüxtəlif
tədbirlərhəyatakeçirir.Parlament
tərəfindəntəşkilolunanmühüm
tədbirlərdənbirikimi,şübhəsiz
ki,AzərbaycanRespublikasının
Birincivitse-prezidentiMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsüilə
başlanmışqanverməaksiyasın-

AzərbaycanRespublikasıMil
liMəclisiötən3ayərzindəöz
işinimöhtərəmPrezidentimizin
tövsiyələrinəuyğunolaraqdaha
məhsuldarvəfəalhəyatakeçirməyə,
xalqımızınvəictimaiyyətin
gözləntilərinəcavabverməküçün
dahasəmərəlifəaliyyətgöstərməyə,
üzərinədüşənvəzifələrilayiqincə
yerinəyetirməyəçalışıb.
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PARLAMENT

İnanıramki,qarşıdakıdövrlərdə
koronaviruslaəlaqədarmöv-
cudvəziyyətaradanqalxdıqdan
sonraparlamentimizbeynəlxalq
təmsilçilikməsələlərinə,beynəl-
xalqikitərəfivəçoxtərəfiəla-
qələrininkişafınadiqqətidaha
daartıracaq,dövlətimizinxarici
siyasətininhəyatakeçirilməsinə,
ölkəhəqiqətlərininbeynəlxalq
auditoriyayadahaməqsədyönlü
vəobyektivçatdırılmasınafəal
töhfəverəcəkdir.Xüsusiləpar-
lamentdiplomatiyasınıngeniş
imkanlarındanfaydalanaraq,
möhtərəmPrezidentimizinEr-
mənistan–Azərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsininölkəmizin
ərazibütövlüyüçərçivəsindəhəlli
istiqamətindəapardığıardıcılvə
qətiyyətlisiyasətədəstəkverəcək,
deputatlarımızXocalısoyqırımı-
nınbeynəlxalqictimaiyyəttərə-
findəntanınmasıprosesindəfəal
olacaqlar.Buistiqamətlərüzrə
MilliMəclistərəfindəngörüləcək
tədbirlərölkəmizinbeynəlxalq
mövqelərinindahadamöhkəm-
ləndirilməsinətöhfəverəcəkdir.
Təbiiki,yenitərkibdəforma-

laşanMilliMəclisinhərbirüzvü-

nünqarşısındadayenivəzifələr
dayanır.CənabPrezidentqeyd
olunannitqindədeputatlara
tövsiyəetmişdirki,onlarseçil-

dikləridairələrdəfəalolsunlar,
seçicilərlədaimtəmasdaolsunlar.
Dövlətimizinbaşçısıvurğulamış-
dırki,deputatlarımızseçildikləri
dairələrinproblemləriilədavamlı
maraqlanmalı,mütəmadişəkildə
seçicilərləgörüşməlivədairələrdə
olmalıdırlar.
Deputatlarımızdaseçicilərlə

işindahamüasirvəfəaləsaslar-
daqurulmasına,fəaliyyətlərində
hesabatlılığaxüsusidiqqətyeti-
rir,seçicilərləsıxtəmasdaolmağa
çalışırlar.Deməkolarki,bütün
deputatlarımızkarantinrejiminə
əməletməklə,seçicilərləonlayn
görüşlərkeçirir,müasirtexnologi-
yalardanfaydalanaraqonlarlaün-
siyyətqururlar.Qarşıdakıdövrdə
butəmaslarındahadasıxlaşacağı-
nısöyləyəbilərik.
Bildiyinizkimi,2019-cuilin

sonlarındaaşkaraçıxanyeninöv
koronavirusbütündövlətlərdə
tamamiləyenibirsituasiyanınor-
tayaçıxmasınasəbəbolub.Dünya
sonyüzillikdəbəlkədəilkdəfə
beləböyükpandemiyailəüzlə-
şib.Buvirushərbirdövləti,hər
kəsitəhdidedir,heçbirsərhəd
tanımır.Pandemiyanınnəvaxt

qurtaracağı,necə
inkişafedəcəyi
iləbağlıheçbir
konkretproqnoz
səsləndirmək
mümkündeyil,
eynizamanda,bu
virusaqarşıtəyin
olunmuş,sınaq-
dankeçirilmişhər
hansıtibbimetod,
vaksindəyoxdur.
Budaşübhəsizki,
vəziyyətidahada
mürəkkəbləşdirir.
Azərbaycan

koronavirusa
qarşımübarizə-

dədünyadaöncülvənümunəvi
dövlətlərdənbiridir.Ölkəmizdə
buvirusunyayılmasınınqarşısı-
nınalınmasıistiqamətindəgörülən

tədbirlərörnəktəşkiledirvəuğur
formulukimiqəbulolunur.Bilir-
sinizki,Azərbaycanbuvirusun
dünyadahələindikiqədərgeniş
yayılmadığıbaşlanğıcmərhələdə
dərhalpreventivtədbirlərgör-
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situasiyayatamamiləadekvatolub
vəuğurlunəticələrverib.

AzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisidədövlətimizinbaş-
çısınınbirbaşarəhbərliyivənə-
zarətialtındaölkəmizdəyeninöv
koronaviruspandemiyasınaqarşı
həyatakeçiriləntədbirlərdəyaxın-
daniştirakedir.Parlamentdəxü-
susiişqaydasıtətbiqedilib.Milli
Məclisiniclaslarındadeputatlar
2metraraməsafəsisaxlanılmaq-
lavəhərsırada1nəfərolmaqla
tibbimaskailəəyləşirlər.Komitə
vəkomissiyalarıniclaslarıonlayn
rejimdəkeçirilir.Lazımitexni-
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dainternetüzərindənkeçirilməsi

mümkünolacaq.Prezidentİlham
Əliyevinsərəncamıiləyaradılmış
KoronaviruslaMübarizəyəDəstək
FondunaMilliMəclisindeputatla-
rıvəəməkdaşları250minmanat-
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neçəgünərzindəmüxtəliftelevi-
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mühümictimaitəşəbbüslərindəs-
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ki,AzərbaycanRespublikasının
Birincivitse-prezidentiMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsüilə
başlanmışqanverməaksiyasın-

AzərbaycanRespublikasıMil
liMəclisiötən3ayərzindəöz
işinimöhtərəmPrezidentimizin
tövsiyələrinəuyğunolaraqdaha
məhsuldarvəfəalhəyatakeçirməyə,
xalqımızınvəictimaiyyətin
gözləntilərinəcavabverməküçün
dahasəmərəlifəaliyyətgöstərməyə,
üzərinədüşənvəzifələrilayiqincə
yerinəyetirməyəçalışıb.
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PARLAMENT

daMilliMəclisindeputatlarının
vəəməkdaşlarınınfəaliştirakını
qeydedəbilərik.Artıqmüntəzəm
xarakteralanbuhumanistaksiya
cəmiyyətdəböyükrəğbətləqarşı-
lanır.
Həmişəolduğukimi,Azərbay-

cantarixininhəməlamətdar,həm
dəkədərligünlərinədəMilliMəc-
lisözmünasibətinibildirir.Ulu
öndərHeydərƏliyevinanadan
olmasının97illiyiərəfəsindəke-
çiriləniclasdabudahişəxsiyyətin
xalqımızvədövlətimizqarşısında
göstərdiyimisilsizxidmətlərmin-
nətdarlıqhissiiləanılıb.Həmçi-
ninMilliMəclisinplenariclasında
faşizmüzərindəqələbənin75
illiyindənsöhbətaçılıb,xalqımı-
zınoğulvəqızlarınındöyüşmey-
danlarındaqəhrəmanlığına,arxa
cəbhədəfədakarlığınahörmətvə
sayğıifadəedilib.Bunlarlayanaşı,
31Mart–Azərbaycanlılarınsoyqı-
rımgünü,eləcədəŞuşanınErmə-
nistansilahlıqüvvələritərəfindən
işğaledilməsininildönümüilə
bağlıdaçıxışlaredilib,ermə-
nişovinistlərininvəhşiliklərinin
qurbanıolmuşgünahsızinsanla-
rınxatirəsiyadedilib.Budəfəbiz
yenibirformadanistifadəetdik.
Ata-babayurdununhəsrətiiləya-
şayanşuşalıgəncqızparlamentin
iclasındaxalqımızavədünyaya

müraciətetdi.MilliMəclisxalqı-
mızınsıravibirnümayəndəsini–
didərginliyinağrı-acısınıhərgün

yaşayaninsanların
təmsilçisiniyüksək
kürsüyədəvətedə-
rəkonunsəsiilə
dünyayaxitabetdi.
Buçıxışölkəvə
dünyamediasında
genişəks-sədado-
ğurdu.
MilliMəclisin

kütləviinforma-
siyavasitələrivə
ictimaiyyətləəla-
qələriningenişlən-
dirilməsi,parla-
mentinfəaliyyəti
barədəcəmiyyətə
dahadolğunvə

operativməlumatlarınçatdırılma-
sıistiqamətindədəəhəmiyyətli
addımlaratılmaqdadır.
Digərmühümbirməqamöl-

kəmizdəgenişvüsətalansistemli
islahatlarınqanunvericilikorqa-
nınınqarşısındairəlisürdüyü
yenivəzifələrləbağlıdır.Bugün
Azərbaycanındinamikinkişa-
fınışərtləndirənmühümməsə-
lələrdənbiriölkəmizdəmüasir
çağırışlaracavabverənçoxşaxəli
islahatlarınhəyatakeçirilməsidir.
Xüsusiləsonillərdəreallaşdırılan
genişmiqyaslıislahatlarölkəvə
cəmiyyəthəyatınınbütünsahələ-
riniəhatəetməkləAzərbaycanın
ardıcılvədinamikyüksəlişini
təminedir,respublikamızınqar-
şısındayeniinkişafperspektivləri
yaradır.Xatırlatmaqistəyirəm

ki,dövlətimizinbaşçısı
cənabİlhamƏliyevVI
çağırışMilliMəclisinilk
iclasındanitqizama-
nıözəminliyiniifadə
edərəkdemişdirki,Milli
Məclisölkəmizdəapa-
rılangenişmiqyaslıvə
çoxşaxəliislahatlara,on-
larındərinləşməsiişinə
öztöhfəsiniverəcəkdir.
Buislahatlarıntərkib

hissəsikimiparlamentin
vəonunkomitələrinin
rəhbərliyindəmüxalif
partiyalarıntəmsilçi-
lərininyeralmasıölkəninsiyasi
sistemindətəşəkkültapanyeni
konfiqurasiyanınmühümtərkib
hissələrindənbirinitəşkiledir.
Hesabedirəmki,bu,MilliMəclis-

dəgedənproseslərədəmüsbəttə-
sirgöstərir.MilliMəcliscəmiyyət-
dəmövcudolansiyasiqüvvələrin,
cərəyanlarınvəfikirlərinbütün
spektriniəksetdirənəsldemokra-
tiyavəsiyasimədəniyyətməkanı

kimiçıxışedir.Siyasidialoq,milli
vədövlətçilikməsələləriətrafında
əməkdaşlıqmühitininmöhkəm-
lənməsihəmdəAzərbaycanda
çoxpartiyalısistemintəkmilləşdi-
rilməsinə,siyasimünasibətlərin
sağlamzəmindəqurulmasına
xidmətedir.
Yazsessiyasınınilkgünün-

dənMilliMəclisinAparatında
vəİşlərİdarəsindədəstruktur
vəkadrislahatlarınabaşlanılıb.
Buradaməqsədimizparlamentin
işinindahamüasirəsasdayeni-
dənqurulmasına,işprosesində
şəfafığıntəminedilməsinənail
olmaqladahaçevikvədahasə-
mərəlifəaliyyətintəşkilolunma-
sıdır.İslahatlarçərçivəsindəMilli
MəclisAparatınınvəİşlərİdarə-
sininyenistrukturu,ştatcədvəli
müəyyənolunub,birsıraştatlar
ixtisaredilib.MilliMəclisApara-
tında13şöbəəvəzinə9şöbə,İşlər
İdarəsindəisə9şöbəəvəzinə4
şöbəsaxlanılıb.Yenibirşöbə-İcra
hakimiyyətiorqanlarıiləəlaqə-
lərşöbəsiyaradılıbki,buşöbə-
ninfəaliyyətininəsasistiqaməti
qanunvericilikhakimiyyətiilə
icrahakimiyyətləriarasındabirgə
fəaliyyətivəsıxəməkdaşlığıtəşkil
etməkdir.Qeydetməkistəyirəm
ki,MilliMəclisdəaparılanbuisla-
hatlarölkəictimaiyyətitərəfindən
müsbətqarşılanırvəkütləviinfor-
masiyavasitələrində,ocümlədən
digərauditoriyalarçərçivəsində
aparılanmüzakirələrdəbutədbir-
lərinəhəmiyyətiqeydolunur.
Beləliklə,qanunvericilikhaki-

miyyətiorqanıolaraqAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisiötən
3ayərzindəözişinimöhtərəm
Prezidentimizintövsiyələrinə
uyğunolaraqdahaməhsuldarvə
fəalhəyatakeçirməyə,xalqımızın
vəictimaiyyətingözləntilərinə
cavabverməküçündahasəmərə-
lifəaliyyətgöstərməyə,üzərinə
düşənvəzifələrilayiqincəyerinə
yetirməyəçalışıb.

AzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisidədövlətimizin
başçısınınbirbaşarəhbərliyi
vənəzarətialtındaölkəmizdə
yeninövkoronaviruspan
demiyasınaqarşıhəyata
keçiriləntədbirlərdəyaxından
iştirakedir.Parlamentdəxü
susiişqaydasıtətbiqedilib.
MilliMəclisiniclaslarında
deputatlar2metraraməsafəsi
saxlanılmaqlavəhərsırada
1nəfərolmaqlatibbimas
kailəəyləşirlər.Komitəvə
komissiyalarıniclaslarıonlayn
rejimdəkeçirilir.

MilliMəcliscəmiyyətdəmövcud
olansiyasiqüvvələrin,cərəyanla
rınvəfikirlərinbütünspektriniəks
etdirənəsldemokratiyavəsiyasi
mədəniyyətməkanıkimiçıxışedir.
Siyasidialoq,millivədövlətçilik
məsələləriətrafındaəməkdaşlıq
mühitininmöhkəmlənməsihəmdə
Azərbaycandaçoxpartiyalısistemin
təkmilləşdirilməsinə,siyasimünasi
bətlərinsağlamzəmindəqurulma
sınaxidmətedir.
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ixtisaredilib.MilliMəclisApara-
tında13şöbəəvəzinə9şöbə,İşlər
İdarəsindəisə9şöbəəvəzinə4
şöbəsaxlanılıb.Yenibirşöbə-İcra
hakimiyyətiorqanlarıiləəlaqə-
lərşöbəsiyaradılıbki,buşöbə-
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miyyətiorqanıolaraqAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisiötən
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başçısınınbirbaşarəhbərliyi
vənəzarətialtındaölkəmizdə
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Azərbaycandaçoxpartiyalısistemin
təkmilləşdirilməsinə,siyasimünasi
bətlərinsağlamzəmindəqurulma
sınaxidmətedir.
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Yenidövrünçağırışlarınacavab
olaraqhəyatakeçiriləntaleyüklü,geniş-
miqyaslıtarixiislahatlarölkəPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinsiyasiiradəsi
sayəsindədönməzxarakteralaraqbu
ildahadadərinləşməkdədir.Cəmiyyət
həyatınınbütünsferalarınıəhatəedən
buməqsədyönlüaddımlarzamanın
tələbindənirəligələnsosialvəsiyasi
sifarişolaraqməzmununagörəkonkret
hədəfərəhesablanıb.Buradaəsasmə-
qamondanibarətdirki,hakimiyyətin
hərüçqolunuəhatəedənbuislahatlar
ayrı-ayrısahələrləməhdudlaşmayaraq
kompleksxarakterdaşıyır.Ocümlədən
müsbətyeniliklərəparalelolaraqqa-
nunvericiliksahəsindədəfəaliyyətdi-
namizminin,ahəngdarlığıntəminedil-
məsivəmütərəqqiişüslubununtətbiqi
mühüməhəmiyyətkəsbedir.Buisə,
ilknövbədə,qanunyaratmaprosesinin
başlanğıcmərhələsivəəsaselementlə-
rindənbirikimiqanunvericiliktəşəb-
büsününəhəmiyyətiniartıranvacib
faktordur.Çünkiməhzbumərhələdə
gələcəkqanununəsasıqoyulur.Şübhə
yoxdurki,yeniislahatlarkursunun
reallaşdırılmasındaçevikvəsəmərəli

qanunvericiliktəşəbbüsününahəngdar
şəkildəgerçəkləşdirilməsicəmiyyətin
davamlıolaraqdemokratikləşdirilməsi
prosesindəönəmliroloynayırvədaha
böyükəhəmiyyətkəsbedir.
AzərbaycanRespublikasınınPrezi-

denticənabİlhamƏliyevinVIçağırış
MilliMəclisinbirinciiclasındaölkənin
siyasisistemislahatlarınınproqramını
müəyyənedəndərinməzmunlunitqin-
dədəqanunlarınheçdəehkamolma-
dığınavəcəmiyyətininkişafmeyilləri
iləuzlaşdırılmasınınvacibliyinədiqqət
çəkərək:“Bizqanunvericilikbazamızı
təftişetməliyik.Əgərlazımolarsa,onla-
rıqarşımızdaduranmövcudhədəfərlə
uzlaşdırmalıyıq.Çünkihəyatyerində
durmur,yeniçağırışlar,yeniproblem-
lərüzəçıxır.Gözlənilmədəneləhadi-
sələrbaşverirki,bütündünyaçaş-baş
qalır.Onagörəbuqanunlardoqma
deyil,onlara,əlbətəki,baxmaqlazım-
dır.Yeniqəbulediləcəkqanunlarınəsas
mahiyyətiislahatlarıdərinləşdirmək-
dir”,-söyləməkləsiyasisisteminfor-
malaşdırılmasıvəgücləndirilməsiüçün
qanunvericiliktəşəbbüslərininartırıl-
masınaxüsusiönəmverildiyinəişarə

edir.Onagörədəbukonfiqurasiyada
təklifvəqanunlayihələrininişlənibha-
zırlanmasındantutmuşqanunvericior-
qanatəqdimolunmasınaqədərkibütün
mərhələlərdəqanunvericiliktəşəbbüsü
hüquqununbütünsubyektləriüçün
bərabərvədahamünasibimkanların
yaradılmasıəsasşərtkimiçıxışedir.
Bugünölkəmizinmüasir,dünyəvi

dövlətolaraqgüclənməsindəqanun-
vericiliktəşəbbüsüsubyektlərindən
birikimimillətvəkillərininfəaliyyə-
tindənciddigözləntilərvar.Həmçinin
radikalizməvəmənficərəyanlaraqarşı
mübarizədəbizözkəsərlisözümüzü
hərzamansöyləməkəzmindəolma-
lıyıq.MilliMəclisindeputatlarıqarşı-
sındadahaçevikvəsəmərəlifəaliyyət
nümayişetdirməkləbağlıtövsiyələr
mövcudşəraitdəcəmiyyətdəngələn
sosialsifarişintələbiiləşərtlənir.Bunun
üçünisə,düşünürəmki,müvafiqhüqu-
qibazanındahadagücləndirilməsinə
ehtiyacvardır.Millətvəkilininəsasvə-
zifəsiqanunlarınişlənməsi,müzakirəsi
vəqəbuluprosesindəiştiraketməkdir.
Ölkədəformalaşmaqdaolanyenisiyasi
şəraitintələblərinəvəmüasirçağırışlara

cavabolaraqmilliqanunvericiliyintək-
milləşdirilməsiüçünyeniqanunların
qəbuluna,mövcudqanunlaraisəyeni
əlavələrvədəyişiklikləredilməsinəeh-
tiyacyaranır.Məhzbubaxımdanparla-
mentarilərinqanunvericiliktəşəbbüsü
hüququndanistifadəsixüsusiəhəmiy-
yətdaşıyır.
İslahatlarınyenimərhələsindəqa-

nunyaradıcılığınınölkəninprioritet
inkişafistiqamətləriiləuzlaşdırılması
olduqcaəhəmiyyətlibirmeyardır.Baş-
qasözlə,indikişəraitdəqanunlarelə
işlənibhazırlanmalıdırki,müsbətten-
densiyalaratəkanverəbilsin,neqativ
meyillərəisəsərtüzünügöstərəbilsin.
PrezidentİlhamƏliyevyenise-

çilmişparlamenarilərqarşısındanitq
söyləyərkənqanunvericilikdəölkənin
demokratikdəyərlərüzərindədavamlı
inkişafınınvətəhlükəsizliyinintəmin
olunmasınamənfitəsirgöstərənmüəy-
yənboşluqlarınaradanqaldırılmasının
vacibliyinidiləgətirmişdir.Burayaəsa-
sənAzərbaycandaçoxpartiyalısistemin
dahamöhkəməsaslarüzərindəqurul-
ması,dinlərarası,mədəniyyətlərarası
dialoquninkişafına,habeləgənclər

siyasətinəvəinformasiyamühafizəsinə
dairqanunvericiliyintəkmilləşdirilməsi
vədigərməsələlərdaxildir.
Dövlətbaşçısınınmüasirdövrün

çağırışlarınıəksetdirənsiyasitövsiyə-
lərinəuyğunolaraqyeniformalaşmış
parlamentartıqgetdikcəvüsətalanis-

lahatlaradəstəkəzmininümayişetdir-
məkdədir.Beləki,MilliMəclisinrəhbər
heyətininyenitərkibibütövlükdəölkə-
dəmoderncəmiyyətquruculuğunanail
olmaqvəsiyasisistemitəkmilləşdirib
inkişafetdirməkkonsepsiyasınınreal-
lıqlarınıəksetdirir.Azərbaycanınmüs-
təqilliktarixindəilkdəfəolaraqMilli
Məclisinsədarətində,habeləkomitəvə
komissiyalarınınrəhbərheyətlərində
müxalifətpartiyalarınıntəmsilçiləri-
ninyeralmasıölkəmizdədemokratik
dövlətquruculuğununrealgöstəricisi
olaraqsiyasipartiyalararasındadialo-
quninkişafetdirilməsinəvacibtöhfədir.
Təcrübəgöstərirki,zamandə-

yişdikcəinsanlarınictimaihəyatdakı
mövqelərindəyenitəfəkkürəəsaslanan
baxışları,fərqlidüşüncələri,fərqliistək-
lərimeydanaçıxır.Odurki,dünyada
cərəyanedənmüsbəttendensiyalardan
nəticəçıxarılması,gələcəyininzərərli
ünsürlərdənqorunmasıüçünsağlam
təfəkkürlü,yaradıcıgənclərinsiyasət-
dədüzgünistiqamətləndirilməsidə
günümüzünaktualməsələsidir.2020-ci
ilin“Könüllülərİli”elanedilməsiilə
sonzamanlargetdikcəşaxələnənvə

Yeni islahatlar kursunun reallaşmasında 
qanunvericilik təşəbbüsünün yeri və rolu

AKTUAL

ƏliHüseynli
MilliMəclisSədrininbirincimüavini,
Hüquqsiyasətivədövlətquruculuğukomitəsininsədri

Ölkədəformalaşmaqda
olanyenisiyasişəraitin
tələblərinəvəmüasir
çağırışlaracavabola
raqmilliqanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsiüçün
yeniqanunlarınqəbulu
na,mövcudqanunlaraisə
yeniəlavələrvədəyişik
likləredilməsinəehtiyac
yaranır.Məhzbubaxım
danparlamentarilərin
qanunvericiliktəşəbbüsü
hüququndanistifadəsi
xüsusiəhəmiyyətdaşıyır.
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cəmiyyətinbütünsahələrindəəhəmiy-
yətlifəaliyyətiniortayaqoyabilmişbu
hərəkataqanunvericilikmüstəvisində
dəstəkverilməli,onadahagenişyol
açılmalıvəstimulyaradılmalıdır.
İnformasiyatexnologiyalarınınsü-

rətliinkişafetdiyibirdövrdəinforma-
siyatəhlükəsizliyinintəminolunması
çoxmühüm,hətadeyərdimki,həyati
məsələdir.Bununlabağlımilliqanun-
vericiliyimizdəmüəyyənmüddəalar
özəksinitapsada,busahədəmöv-
cudolanneqativhallarınqarşısının
alınmasıüçünyetərlideyil.Onagörə
dəbugüncəmiyyətimizinternetinvə
veb-texnologiyalarınimkanlarından
dövlətəqarşıqarapiarməqsədiilə
istifadəedibsosialşəbəkələritəhqir
vəşər-böhtanmeydanınaçevirmiş
ünsürlərləmübarizəningücləndirilmə-
sizərurətiiləüz-üzədir.Buradaartıq

qanunungücününrealmexanizmlərə
əsaslananmüddəalarlaartırılması-
naehtiyacduyulur.Hesabedirəmki,
problemlərinhəllinəvaxtında,dəqiq
vəyuxarıdagöstərdiyimizprinsiplərə
əsaslanaraqyanaşılarsa,ondatəhlükə-
litendensiyalarınqarşısınasəddçəkə
bilərik.Onagörədəhəmqanunverici-
lik,həmdəicraorqanlarısəviyyəsin-
dəbuistiqamətdəyeniyanaşmalara
üstünlükverilməli,görüləntədbirlər
sistemlivəardıcıl,eynizamanda,pre-
ventivsəciyyədaşımalıdır.Məntiqlidir
ki,yerlərdəseçicilərindəbuistiqamət-

dəaparılanarqumentlitəbliğatişinə
cəlbolunmasıdahafaydalınəticəəldə
etməyəimkanverəcək.
Yerigəlmişkən,etirafetməklazım-

dırki,qanunvericiliktəşəbbüsühüqu-
qunamaliksubyektlərsırasındaənzəif
bəndseçicidir.Məsələburasındadır
ki,qəbulolunanqanunlarvədigər
normativhüquqiaktlareləilknövbədə
onunmaraqlarınıifadəedənmahiyyə-
təmalikdir.Lakinnəqədərparodoksal
görünsədə,bununüçünformalaşmış
mükəmməlhüquqibazanınvəmünbit
ictimai-siyasişəraitinmövcudolması-
nabaxmayaraq,yerlərdəvətəndaşlar
qanunyaratmaprosesindəlazımınca
iştiraketmirlər.Düşünürəmki,bu
boşluğubirtərəfdəndeputat-seçici
münasibətlərininintensivləşdirilməsi,
digərtərəfdənisəsiyasimaarifəndirmə
işininlazımisəviyyədətəşkiledilməsi

iləaradanqaldırmaqvəbeləliklədə,
seçicinidahafəalvətəndaşmövqeyinə
yaxınlaşdırmaqmümkündür.Bunun
üçünmütərəqqi,müasirvəsəmərəli
metodvəüsullarıntətbiqinəgenişyer
verilməlidir.
Məmnunluqyaradanfaktodurki,

ölkədəgedəngenişmiqyaslıislahatlarla
ayaqlaşaraqvəyenişəraitəuyğunola-
raq,MilliMəclisinrəhbərliyitərəfindən
buistiqamətdəmüəyyənləşdirilmiş
konkretvəzifələrartıqreallaşmaqdadır.
Parlamentinyenitərkibiformalaşdıq-
dansonraonunAparatınınstrukturun-

dayeniyaradılmışİcrahakimiyyətləri
orqanlarıiləəlaqələrşöbəsininəsas
vəzifəsiseçkidairələrindəndaxilolan
müraciətlərinbirgəsəylərləaraşdırıl-
ması,deputatlarlaseçicilərinmütəmadi
təmaslarınıntəşkilivəkoordinasiya
edilməsidir.Ümidvaramki,bu,həm
millətvəkillərininözlərinin,həmdə
seçicilərinqanunyaratmaprosesində
iştirakınayenivədahagenişimkanlar
açacaqdır.
BuyaxınlardaMilliMəclisinSədri

SahibəxanımQafarovanınyenitəyin
olunmuşdeputatköməkçiləriiləplenar
iclaszalındakeçirilmişgörüşüvətəmsil
etdiyiseçkidairəsininseçicilərinivi-
deokonfransformatındaqəbuluməhz
deputat-seçiciəlaqəsinindövlət-vətən-
daşmünasibətlərininəhəmiyyətlitər-
kibhissəsinəçevrilməliolduğubarədə
qənaətitəsdiqləyənmütərəqqitəşəbbüş
vənümunələrdir.
Düşünürəmki,vətəndaşcəmiyyə-

tiinstitutlarının,kütləviinformasiya
vasitələrininnümayəndələrininqanun
layihələrininictimaimüzakirəsinə
dahagenişşəkildəcəlbedilməsidəqa-
nunvericiliktəşəbbüsününcanlanması
baxımındançoxfaydalıdır.Fəaliyyətin
buistiqamətininyüksələnxətləinkişaf
etməsiüçünistəkvəarzudanəlavə
parlamentinqapılarınınonlarınüzünə
həmişəaçıqolduğubarədətəklifər
dəortadadır.Onagörədəislahatlar
kursunaaliqanunvericilikorqanın-
dandəstəkgözlədiyiniifadəedən
ölkərəhbərliyinindemokratikdəyər-
lərəverdiyiönəmbaxımındanyeni
siyasişəraitinyaratdığıbuimkanları
qanunvericiliktəşəbbüsününinkişaf
etdirilməsiyönündəndəyərləndirmək
lazımdır.Bunubizdənbütövlükdəöl-
kədəmoderncəmiyyətquruculuğuna
nailolmaqvəsiyasisistemitəkmilləş-
diribinkişafetdirməkkonsepsiyasının
reallıqlarıtələbedir.Ümidvaramki,
yeniləşmişvəböyükruhyüksəkliyi
iləfəaliyyətəbaşlamışAzərbaycan
RespublikasınınVIçağırışMilliMəc-
lisiyeniislahatkursunadəstəkolaraq
xalqınrifahı,dövlətimizinqüdrətivə
nüfuzunaminəyönəldiyibuuğurhə-
dəfərinənailolacaqdır.

Vətəndaşcəmiyyətiinstitutlarının,kütləviinforma
siyavasitələrininnümayəndələrininqanunlayihə
lərininictimaimüzakirəsinədahagenişşəkildəcəlb
edilməsidəqanunvericiliktəşəbbüsününcanlanma
sıbaxımındançoxfaydalıdır.
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Bugünümüzünaktual
mövzularındanbiriölkə-
mizdəkönüllülükhərə-

katınıninkişafıdır.Buhərəkatınfor-
malaşmasınışərtləndirən,insanları
könüllüolmağasəsləyənamillərə
diqqətyetirdikdədüşünürükki,hər
kəsdəbirsualyaranacaq.Mənbu
hərəkatanecətöhfəverəbilərəm?
Hərkəsözvətəndaşlıqtəəssübkeş-
liyindənbəhrələnərəkcəmiyyətə
faydaverməyə,dövlətimizindaha
daqüdrətlənməsinə,ehtiyacıolan-
lara,kimsəsizlərə,böyüklərimizə
dəstəkolmağaçalışarsa,məqsədvə
məramımızadoğruinamlairəliləyə
bilərik.Əsasolanbuhərəkata,sö-
zünəslmənasında,könüllüqoşul-
maqdır.
Ölkəmizdəkönüllülükhərə-

katınıntarixidəmüasir,müstəqil
Azərbaycandövlətininqurucusu,
UluöndərHeydərƏliyevinadıilə
bağlıdır.Bütündövrlərinaktualça-
ğırışıolandövlət-vətəndaşmüna-
sibətlərinininkişafındainsanların
könüllüşəkildəiştirakı,könüllülə-
rintəcrübəsindənistifadəÜmum-
milliliderindiqqətindənkənarda
qalmadı.Azərbaycangəncliyinin
tükənməzenerjisindənfaydalan-
maqgününəsastələblərisırasında
oldu.Gənclər,İdmanvəTurizm
Nazirliyininyaradılması,həmçinin

BMTİnkişafProqramıvəKönüllü-
lərProqramıiləbirgəlayihəninhə-
yatakeçirilməsiölkəmizdəkönül-
lülərhərəkatınınformalaşmasında
əhəmiyyətliroloynadı.
Buhərəkatnövbətimərhələdə

İlhamƏliyevin2003-cüildəPre-
zidentkimifəaliyyətəbaşlaması
ilətəkmilləşdi.Cəmiyyətinidarə
olunmasında,buvəyadigərsahə-

lərininkişafındaqanunlarımızın
rolununəzərəalsaq,2009-cuildə
MilliMəclisinqəbuletdiyi“Kö-
nüllüfəaliyyəthaqqında”Qanun
könüllülərhərəkatınıngenişlən-
məsindəəhəmiyyətliroloynadı.
DövlətimizinbaşçısıİlhamƏliye-
vinsərəncamıilə2007-ciilinöl-
kəmizdə“Gənclərİli”,2020-ciilin
isə“Könüllülərİli”elanedilməsi
könüllülükhərəkatındagənclərin
əsasyeralmasındastimulverici
amiləçevrildi.
PrezidentİlhamƏliyevgənclərə

həmişədiqqətvəqayğıiləyanaşmış-
dır.Sonillərərzindəonlarınictimai
fəallığıyüksəlmiş,gənclərinidarəet-
mədəkiroluartmışdır.2020-ciilin
“Könüllülərİli”elanolunmasıda
onlaraveriləndəyərintəzahürüdür.
Gənclərdövlətidarəçiliyindəirəli
çəkilməkləözbilikvəbacarıqlarını
ortayaqoyur,ölkəmizinhərtərəfi
inkişafınadavamlıtöhfələrverirlər.
Respublikamızdahəyatakeçiri-
ləngəncləşməsiyasətinəticəsində
gənclərinsosialhəyatda,iqtisadi
sahədə,xüsusəndəhüquqi,demok-

Könüllülük insanları vahid 
niyyət ətrafında birləşdirən 
ən uğurlu formatdır

AdilƏliyev
MilliMəclisSədrininmüavini,Gənclərvəidmankomitəsininsədri



ratikdövlətquruculuğuprosesində
iştirakıartmışdır.Gəncliyəböyük
etimadvədiqqətgöstərəndövlət
başçısıölkəninidarəolunmasında,
yeniyaradılanstrukturlarınfəallı-
ğınınyüksəldilməsindəgənclərin
dinamizminəxüsusiönəmverir.Bu
günlərdəPrezidentİlhamƏliyevin
vəBirincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanıniştirakıilə3saylı
DOSTmərkəzininaçılışındadaölkə
rəhbərimüstəqilAzərbaycanımızın
müasirhəyatındagənclərinrolu-
nuxüsusivurğulamışdır:“Məhz
innovasiyayaolanmaraq,gənclərin
fəallığı,onlarınmüasirbilikləriim-
kanverdiki,Azərbaycanözdaxili
intellektualresurslarıhesabınabelə
DOSTmərkəzləriniyaratsınvəeyni
zamanda,digərölkələrləbutəcrü-
bənibölüşsün”.

Könüllülərinfəaliyyətindəndaha
çoxistifadəedənqurumlardanbiri
“ASANxidmət”dir.“ASANxid-
mət”mərkəzlərindəminlərləgənc
sosialxidmətlərsahəsindətəcrübə
vəişimkanıqazanıb.Dövlətimizin
başçısınındediyikimi,“ASANxid-
mət”ikönüllülərhərəkatındanayıra
bilmərik.Ümumilikdə,bugünhansı
sahəyədiqqətyetirsək,oradafəaliy-
yətgöstərənkönüllülərigörmək
mümkündür.
PrezidentİlhamƏliyevinvə

AzərbaycanınBirincivitse-prezi-
dentiMehribanxanımƏliyevanın
çağırışlarınauyğunolaraq,müxtə-
lifkönüllütəşkilatlarvəhərəkatlar
tərəfindənyaradılmışAzərbaycan
KönüllülərininƏlaqələndirməMər-
kəzidəözfəaliyyətinigücləndirir.
Bugünkoronaviruspandemiyasına
qarşımübarizəninönxətindəolan
könüllülərAzərbaycanKönüllülə-
rininƏlaqələndirməMərkəzinin
keçirdiyiaksiyalarçərçivəsindətən-
hayaşlılara,aztəminatlıailələrəbaş
çəkir,onlarınzəruriehtiyaclarının
qarşılanmasınaköməklikgöstərir,
həmçininkoronavirusinfeksiyasıilə
əlaqədarqanqıtlığınıntəciliqana
ehtiyacıolanşəxslərinhəyatıüçün
yaratdığıtəhlükəninaradanqaldı-
rılmasınafəaltöhfəverirlər.Qısa
zamandamərkəztərəfindənrespub-

likanın,deməkolarki,bütünşəhər
vərayonlarındakönüllülərsəfərbər
olmuş,onlarınəlaqələndirilməsivə
lazımifəaliyyətlərəyönləndirilməsi
həyatakeçirilmişdir.
MilliMəclis,eynizamanda,

rəhbəriolduğumGənclərvəidman
komitəsiAzərbaycandaformalaşan
könüllülərhərəkatınınfəaliyyətini
yüksəkqiymətləndirməkləyanaşı,
buişəöztöhfəsiniverməkdəsəy-
ləriniəsirgəmir.Beləki,komitəmiz
parlamentdəkönüllülərləişintəşkili
məqsədiilə“Parlamentkönüllüsü”
layihəsinihazırlayıb.Layihəçərçivə-
sindəMilliMəclisəkönüllülərqru-
pucəlbediləcək.Qeydedimki,Milli
Məcliskönüllüləriseçilərkənxarici
dilimükəmməlbilən,cəmiyyətdə
tanınanyuxarıkurstələbələrinə
üstünlükveriləcək.Hazırdakönül-
lülərinseçimqaydalarıvəonlarla
bağlanacaqmüqavilələrinforması
hazırlanır.
Könüllülərhərəkatınınqanun-

vericibazasınıngücləndirilməsinə
ehtiyacvar.Onagörədə“Gənclərsi-
yasətihaqqında”və“Könüllüfəaliy-
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Əminikki,dövlətbaş
çısınınxüsusidiqqəti
könüllülərhərəkatının
respublikamızıngənc
lərsiyasətindəvəümu
milikdəictimaisosial
münasibətlərsistemin
dəmövqeyinəgüclü
təkanverəcəkdir.
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yətihaqqında”qanunlarazəruri
dəyişikliklərimüzakirəyəçıxarmağı
planlaşdırırıq.
Dövlətimizinbaşçısıİlham

Əliyevparlamentdəkiçıxışında
mövcudqanunlarıntəkmilləşdi-
rilməsininvəicrasınınvacibliyini
bildirmişdir.Həqiqətən,qanunla-
rımızınhəyatavəsiqəqazanmasını
istəyiriksə,onlarıntəkmilləşdiril-
məsivəzərurətyaranarsa,yeni-
lərininqəbuluvacibdir.Qanunlar
yerlərdəicraedilməli,öznövbəsin-
dəmillətvəkillərionlarınicrasına
nəzarətiartırmalıdırlar.Eləbuna
görədirki,möhtərəmPrezidenti-
mizİlhamƏliyevmillətvəkilləri-
ninseçiciləriiləəlaqələriningüc-
ləndirilməsinidəqarşıyamühüm
tələblərdənbirikimiqoydu.Çünki
məhzseçiciləriiləəlaqələrinimöh-
kəmləndirənmillətvəkilləriqəbul
etdikləriqanunlarınnecəyerinə
yetirilməsinimüəyyənləşdirəbi-
lərlər.BubaxımdanMilliMəclisin
Gənclərvəidmankomitəsigənclər
vəkönüllülərsiyasətiiləbağlıqa-
nunlarınyerlərdəicrasınanəzarə-

tigücləndirəcək.Buistiqamətdə
təklifimizvarki,millətvəkillərinin
könüllüköməkçilərinstitutufor-
malaşsın,yənideputatınseçildiyi
dairəüzrə3nəfərəyaxınkönüllü
köməkçisiolsun.Həminkömək-
çilərinvəbutəşəbbüsəqoşulanla-
rıntədrisiməqsədiiləKönüllülər
Akademiyasınınformalaşmasıda
məqbulolardı.Həminakademi-
yadapeşəkarsəviyyədəhazırla-
nankönüllülərdövlətimizinkadr
potensialınıngücləndirilməsinə
mühümtöhfəverərdi.Azərbaycan

Prezidentininkorrupsiyayaqarşı
amansızmübarizəapardığıindi-
kimərhələdədövlətinə,vətəninə
vəmillətinəxidmətetməkistəyən
gənclərəehtiyacımızvar.
Bugünümüzünreallıqlarından

birdahaaydınolurki,könüllülük
insanlarıvahidniyyətətrafındabir-
ləşdirən,vətəndaş,cəmiyyətvədöv-
lətinbirgəfəaliyyətininənuğurlu
formatıdır.Buhərəkatınəsasaparıcı
qüvvələriolangənclərimizfəallıqla-
rınıdahadaartırır,üzərilərinədü-
şənvəzifələriyerinəyetirməküçün
dahaciddisəyləçalışırlar.2020-ci
ilin“Könüllülərİli”elanedilməsin-
dədəməqsədməhzgənclərinfərdi
inkişafınatəkanvermək,onlarda
sosialməsuliyyəthissiniartırmaq,
gəncliyinpotensialındanxalqınri-
fahıvəölkəmizindayanıqlıinkişafı
üçünsəmərəliistifadəetməkdir.
Əminikki,dövlətbaşçısınınxü-

susidiqqətikönüllülərhərəkatının
respublikamızıngənclərsiyasətində
vəümumilikdəictimai-sosialmüna-
sibətlərsistemindəmövqeyinəgüclü
təkanverəcəkdir.

Gəncliyəböyüketimad
vədiqqətgöstərən
dövlətbaşçısıölkənin
idarəolunmasında,ye
niyaradılanstruktur
larınfəallığınınyüksəl
dilməsindəgənclərin
dinamizminəxüsusi
önəmverir.



vəonuntərkibinimüəyyənləşdir-
məkyenədəFətəlixanXoyskiyə
tapşırıldı.
Azərbaycanparlamentiöz

fəaliyyətinidemokratikdövlətlə-
rəxasprinsiplərəsasındaqurur-
du.Parlamentdəmüxtəlifpartiya
fraksiyalarıvəqruplartəmsil
olunmuşdu.Bufraksiyavəqruplar
özbəyanatlarındabildirirdilərki,
onlarınəsasməqsədiölkəninmüs-
təqilliyininvəərazibütövlüyünün

qorunması,qonşudövlətlərlədost-
luqmünasibətlərininyaradılması
vəislahatlarınhəyatakeçirilməsi-
dir.Təəssüfki,parlamentdətəmsil
olunmuşbəzipartiyalarınnüma-
yəndələriözlərininfəaliyyətində
ölkəninmənafeyindəndahaçox
təmsiletdiklərisiyasiqurumların
mənafelərinəxidmətedirdilər.

Çətinvəmürəkkəbşəraitdə
fəaliyyətgöstərməsinəbaxmaya-
raq,AzərbaycanXalqCümhuriy-
yətininparlamentivəhökuməti
sosial-iqtisadi,hərbi,mədəni
sahələrdəqarşıyaqoyduğumini-
mumproqramıyerinəyetirəbildi.
Parlamentdədövlətvəcəmiyyət
həyatınınmüxtəlifsahələrinəaid
mühümqanunvericilikaktlarıqə-
buledildi.
Dövlətquruculuğuiləbağlı

“Azərbaycanvətəndaşlığıhaqqın-
da”,“BakıDövlətUniversitetihaq-
qında”,“MilliBankınyaradılması
haqqında”vəbirsırabaşqaqanun-
larqəbulolundu,habeləAzərbay-
canındövlətrəmzləri-respubli-
kanınhimni,bayrağıtəsdiqedildi,
Dövlətgerbininhazırlanmasıüçün
müsabiqəelanolundu.

AzərbaycanXalqCümhuriy-
yətininparlamentiilkdəfəolaraq
Azərbaycandilinidövlətdilielan
etdivəbubarədəxüsusiqanun
qəbulolundu.
Hüquqidövlətquruculuğu

məqsədiiləXalqCümhuriyyətində
hakimiyyətinbölgüsüprinsipi-
nədəriayətedilirdi.Parlamento
dövrdəölkəqarşısındaduranəsas
vəzifələrinhəyatakeçirilməsivə
qanunvericilikbazasınınyaradıl-

masıbaxımındanəhəmiyyətliişlər
görür,gəncAzərbaycandövləti-
nindünyadövlətləritərəfindən
tanınmasıüçünvarqüvvəsinisərf
edirdi.Qonşuölkələrləiqtisadi,
ticarətvədigərəlaqələrininkişaf
etdirilməsinədəciddifikirveri-
lirdi.Parlamentdəqəbulolunan
qanunvəqərarlarhökumətin
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1917-ciilinFevralinqilabı
nəticəsindəçarRusiyasısüquta
uğradı.ZaqafqaziyadanDövlət
DumasınaseçilmişdeputatlarZa-
qafqaziyaXüsusiKomitəsi,sonra
isəZaqafqaziyaKomissarlığıadı
ilətanınanhökuməttəşkiletdilər.
İlkdəfətəsisolunanbuvahidhö-
kumət1918-ciilfevralın14-dəTif-
lisdəZaqafqaziyaSeyminiçağırdı.
Zaqafqaziyanınüçəsasxalqının,
habelədigərmillətlərinnümayən-
dələrindənibarətolanSeym1918-
ciilaprelin9-daZaqafqaziyanın
istiqlalınıelanetdi.
ZaqafqaziyaSeymihəminil

aprelin22-dəZaqafqaziyaDe-
mokratikFederativRespublikasını
yaratdı,lakinmüəyyənamillərin
təsirinəticəsindəbudövlətquru-
muazsonradağıldı.1918-ciilma-
yın26-daGürcüstanfederasiyadan
çıxaraqözmüstəqilliyinibildirdi.

Buhadisədənbirgünsonra-ma-
yın27-dəZaqafqaziyaSeymi-
ninMüsəlmanfraksiyasıözünü
AzərbaycanMilliŞurasıelanetdi.
AzərbaycanMilliŞurasınınhəmin
ilkiclasındaMəhəmmədƏmin
RəsulzadəMilliŞuranınsədri,Hə-
sənbəyAğayevisəonunmüavini
seçildi.Ertəsigün1918-ciilmayın
28-dəHəsənbəyAğayevinsədrliyi
iləMilliŞuranıniclasındaAzərbay-
canınİstiqlalBəyannaməsiqəbul
edildi.
1918-ciilnoyabrın19-dakeçiri-

ləniclasdaMilliŞuraqanunqəbul
edərək120üzvdənibarətAzərbay-
canparlamentiniformalaşdırmağı
qəraraaldı.İclasdabildirilmişdiki,
Azərbaycandamüxtəlifmillətlər
məskunlaşdığıüçünonunqanun-
vericilikorqanındabütünmillət-
lərinnümayəndələritəmsilolun-
malıdır.Buməqsədləparlamentə

müsəlmanlardan80,ermənilərdən
21,ruslardan10,almanvəyəhu-
dimillətlərininisəhərəsindən1
nümayəndəçağırılmasınəzərdə
tutulmuşdu.
1918-ciildekabrın7-dəHa-

cıZeynalabdinTağıyevinQızlar
məktəbininbinasındaŞərqalə-
mindəilkmüasirtipliparlamentin
iclasıkeçirildi.İclasdaƏlimərdan
bəyTopçubaşovparlamentinsəd-
ri,HəsənbəyAğayevonunbirin-

cimüavini,MehdibəyHacinski
isəbaşkatibseçildilər.Odövr-
dəƏlimərdanbəyTopçubaşov
Azərbaycandaolmadığınagörə
parlamentiniclasınaHəsənbəy
Ağayevsədrlikedirdi.Azərbaycan
Müvəqqətihökumətiişəbaşlamış
parlamentqarşısındaistefaverdi.
Yenihökumətərəhbərliketmək

Fəzailİbrahimli
MilliMəclisSədrininmüavini,
İctimaibirliklərvədiniqurumlarkomitəsininsədri

TARİXİ İRSİMİZ

1918-1920-ciillərAzərbay-
canxalqınınsiyasi

şüurununtəşəkkültapdığı,milliözünüdərkproses-
lərininmisilsizvüsətaldığıbirdövrdür.Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  timəhrumiyyətlərlədolu,çox
mürəkkəbtarixişəraitdəmeydanagəlmişdi.
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tapşırıldı.
Azərbaycanparlamentiöz

fəaliyyətinidemokratikdövlətlə-
rəxasprinsiplərəsasındaqurur-
du.Parlamentdəmüxtəlifpartiya
fraksiyalarıvəqruplartəmsil
olunmuşdu.Bufraksiyavəqruplar
özbəyanatlarındabildirirdilərki,
onlarınəsasməqsədiölkəninmüs-
təqilliyininvəərazibütövlüyünün

qorunması,qonşudövlətlərlədost-
luqmünasibətlərininyaradılması
vəislahatlarınhəyatakeçirilməsi-
dir.Təəssüfki,parlamentdətəmsil
olunmuşbəzipartiyalarınnüma-
yəndələriözlərininfəaliyyətində
ölkəninmənafeyindəndahaçox
təmsiletdiklərisiyasiqurumların
mənafelərinəxidmətedirdilər.

Çətinvəmürəkkəbşəraitdə
fəaliyyətgöstərməsinəbaxmaya-
raq,AzərbaycanXalqCümhuriy-
yətininparlamentivəhökuməti
sosial-iqtisadi,hərbi,mədəni
sahələrdəqarşıyaqoyduğumini-
mumproqramıyerinəyetirəbildi.
Parlamentdədövlətvəcəmiyyət
həyatınınmüxtəlifsahələrinəaid
mühümqanunvericilikaktlarıqə-
buledildi.
Dövlətquruculuğuiləbağlı

“Azərbaycanvətəndaşlığıhaqqın-
da”,“BakıDövlətUniversitetihaq-
qında”,“MilliBankınyaradılması
haqqında”vəbirsırabaşqaqanun-
larqəbulolundu,habeləAzərbay-
canındövlətrəmzləri-respubli-
kanınhimni,bayrağıtəsdiqedildi,
Dövlətgerbininhazırlanmasıüçün
müsabiqəelanolundu.

AzərbaycanXalqCümhuriy-
yətininparlamentiilkdəfəolaraq
Azərbaycandilinidövlətdilielan
etdivəbubarədəxüsusiqanun
qəbulolundu.
Hüquqidövlətquruculuğu

məqsədiiləXalqCümhuriyyətində
hakimiyyətinbölgüsüprinsipi-
nədəriayətedilirdi.Parlamento
dövrdəölkəqarşısındaduranəsas
vəzifələrinhəyatakeçirilməsivə
qanunvericilikbazasınınyaradıl-

masıbaxımındanəhəmiyyətliişlər
görür,gəncAzərbaycandövləti-
nindünyadövlətləritərəfindən
tanınmasıüçünvarqüvvəsinisərf
edirdi.Qonşuölkələrləiqtisadi,
ticarətvədigərəlaqələrininkişaf
etdirilməsinədəciddifikirveri-
lirdi.Parlamentdəqəbulolunan
qanunvəqərarlarhökumətin

22  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ İYUN, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  23   

1917-ciilinFevralinqilabı
nəticəsindəçarRusiyasısüquta
uğradı.ZaqafqaziyadanDövlət
DumasınaseçilmişdeputatlarZa-
qafqaziyaXüsusiKomitəsi,sonra
isəZaqafqaziyaKomissarlığıadı
ilətanınanhökuməttəşkiletdilər.
İlkdəfətəsisolunanbuvahidhö-
kumət1918-ciilfevralın14-dəTif-
lisdəZaqafqaziyaSeyminiçağırdı.
Zaqafqaziyanınüçəsasxalqının,
habelədigərmillətlərinnümayən-
dələrindənibarətolanSeym1918-
ciilaprelin9-daZaqafqaziyanın
istiqlalınıelanetdi.
ZaqafqaziyaSeymihəminil

aprelin22-dəZaqafqaziyaDe-
mokratikFederativRespublikasını
yaratdı,lakinmüəyyənamillərin
təsirinəticəsindəbudövlətquru-
muazsonradağıldı.1918-ciilma-
yın26-daGürcüstanfederasiyadan
çıxaraqözmüstəqilliyinibildirdi.

Buhadisədənbirgünsonra-ma-
yın27-dəZaqafqaziyaSeymi-
ninMüsəlmanfraksiyasıözünü
AzərbaycanMilliŞurasıelanetdi.
AzərbaycanMilliŞurasınınhəmin
ilkiclasındaMəhəmmədƏmin
RəsulzadəMilliŞuranınsədri,Hə-
sənbəyAğayevisəonunmüavini
seçildi.Ertəsigün1918-ciilmayın
28-dəHəsənbəyAğayevinsədrliyi
iləMilliŞuranıniclasındaAzərbay-
canınİstiqlalBəyannaməsiqəbul
edildi.
1918-ciilnoyabrın19-dakeçiri-

ləniclasdaMilliŞuraqanunqəbul
edərək120üzvdənibarətAzərbay-
canparlamentiniformalaşdırmağı
qəraraaldı.İclasdabildirilmişdiki,
Azərbaycandamüxtəlifmillətlər
məskunlaşdığıüçünonunqanun-
vericilikorqanındabütünmillət-
lərinnümayəndələritəmsilolun-
malıdır.Buməqsədləparlamentə

müsəlmanlardan80,ermənilərdən
21,ruslardan10,almanvəyəhu-
dimillətlərininisəhərəsindən1
nümayəndəçağırılmasınəzərdə
tutulmuşdu.
1918-ciildekabrın7-dəHa-

cıZeynalabdinTağıyevinQızlar
məktəbininbinasındaŞərqalə-
mindəilkmüasirtipliparlamentin
iclasıkeçirildi.İclasdaƏlimərdan
bəyTopçubaşovparlamentinsəd-
ri,HəsənbəyAğayevonunbirin-

cimüavini,MehdibəyHacinski
isəbaşkatibseçildilər.Odövr-
dəƏlimərdanbəyTopçubaşov
Azərbaycandaolmadığınagörə
parlamentiniclasınaHəsənbəy
Ağayevsədrlikedirdi.Azərbaycan
Müvəqqətihökumətiişəbaşlamış
parlamentqarşısındaistefaverdi.
Yenihökumətərəhbərliketmək

Fəzailİbrahimli
MilliMəclisSədrininmüavini,
İctimaibirliklərvədiniqurumlarkomitəsininsədri

TARİXİ İRSİMİZ

1918-1920-ciillərAzərbay-
canxalqınınsiyasi

şüurununtəşəkkültapdığı,milliözünüdərkproses-
lərininmisilsizvüsətaldığıbirdövrdür.Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  timəhrumiyyətlərlədolu,çox
mürəkkəbtarixişəraitdəmeydanagəlmişdi.



24  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ İYUN, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  25   

TARİXİ İRSİMİZ

fəaliyyətininəsasistiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsindəmühüm
roloynayırdı.
Odövrünictimai-siyasivəziy-

yətiorduquruculuğuməsələləri-
niönplanaçıxarmışdı.Məhzbu
sahəningücləndirilməsiölkənin
ərazibütövlüyününqorunubsax-
lanılmasıüçünmüstəsnaəhəmiy-
yətkəsbedirdi.
Parlamentelm,təhsil,mədə-

niyyətsahələrinədəciddidiqqət
yetirirdi.Xalqmaarifinininkişafı,
tədrisvəteatrmüəssisələrininmil-
liləşdirilməsi,müəllimlərinmaddi
vəziyyətininyaxşılaşdırılmasıde-
putatlarınciddiməşğulolduqları
məsələlərdənidi.
Parlamentinbuistiqamətdə

1919-cuilsentyabrın2-dəqəbulet-
diyiənmühümaktlardanbiriindi-
kiBakıDövlətUniversitetinintəsis
edilməsihaqqındaqanunidi.Milli
kadrlarınyetişdirilməsiməqsədi
iləparlament100nəfərazərbay-
canlıgəncindövləthesabınaxarici
ölkələrinaliməktəblərindətəhsil
almaqüçüngöndərilməsibarədə
qanunqəbuledərəkxüsusikomis-
siyayaratmışdı.Tezbirzamanda
istedadlıgənclərFransa,İtaliya,
İngiltərəvəTürkiyəkimiölkələrin
aliməktəblərinəoxumağagöndə-
rildilər.
Xalqımızındövlətçilikşüuru-

nunformalaşmasındamisilsizrol
oynamışilkparlamentcəmi17
ayfəaliyyətgöstərməsinəbaxma-
yaraq,sübutetdiki,Azərbaycan
xalqıdemokratikprinsiplərəəsas-
lanaraqözmillidövlətiniqurmağa
vəxalqcümhuriyyətiyaratmağa
qadirdir.
XXəsrinəvvəllərindədüşmən-

lərimizŞərqdəilkdəfəqurulmuş
cümhuriyyətiməğlubetsələrdə,
azadlıqruhu,müstəqillikideyası
xalqımızıheçzamantərketməmiş-
dir.
1991-ciildəsovetimperiyasının

dağılmasınəticəsindəAzərbaycan
yenidənözistiqlalınaqovuşmuş-
dur.Müstəqilliyinilkillərindəbaş

verənhadisələr1918-1920-ciillərdə
cərəyanedənhadisələrlətəxminən
eyniidi;ermənitəcavüzü,xari-
cidövlətlərinAzərbaycanaqarşı
təxribatlarıoxşarxarakterdaşı-
yırdı.Azərbaycançoxmürəkkəb
problemlərləqarşılaşaraqçıxılmaz
vəziyyətədüşmüşdü.
Budəfəxalqımızınxoşbəxtliyi

ondaidiki,dövlətçiliyininmüqəd-
dəratınınhəlledildiyi1993-cüilin
iyungünlərindədünyamiqyaslısi-
yasivədövlətxadimiHeydərƏli-
yevyenidənhakimiyyətəgələrək
Azərbaycanınparçalanıbdağılma-
sınınqarşısınıaldıvəonudəhşətli
fəlakətlərdənxilasetdi.
MöhtərəmHeydərƏliyevin

zənginsiyasitəcrübəsi,misil-
sizidarəçilikməharəti,möhkəm
qətiyyəti,əzmkarlığısayəsində
müstəqildövlətçiliyimizinməh-

vinəsəbəbolabiləcəkproblemlər
uğurlahəlledildi.
Ölkənidağılmaqvəparça-

lanmaqhəddinəgətiribçıxarmış
dövlətvəhakimiyyətböhranına
sonqoyuldu,vətəndaşmüharibə-
sininqarşısıalındı,dövlətçevrilişi
cəhdləri,terroraktlarıdəfedildi.
Cəbhədəatəşkəselanolundu.Or-
duquruculuğundamühümişlər
görüldü.Azərbaycanbeynəlxalq
aləmdəözlayiqliyerinitutdu.
Onunhaqqişidünyamiqyasında
dəstəkləndi.Respublikamızardıcıl
inkişafyolunaçıxdı.
Ölkədəmöhkəmictimai-siyasi

sabitlikyaradıldı.XəzərinAzər-
baycansektorundakıenerjiehtiyat-
larınınişlənilməsiüçündünyanın
irişirkətləriiləsazişlərimzalandı,
yenineftstrategiyasıözbəhrələrini
verməyəbaşladı.

Hüquqidövlətvəvətəndaş
cəmiyyətiquruculuğu,bazariqti-
sadiyyatıprinsiplərininbərqərar
edilməsi,AzərbaycanınAvropa
xalqlarıailəsinəinteqrasiyasısahə-
sindəböyükuğurlarəldəolundu.
Cəmiyyətvədövləthəyatınınbü-
tünsahələrindəköklüdəyişikliklər
başverdi.Genişmiqyaslıözəlləş-
dirmə,torpaqislahatıaparıldı.
Müstəqildövlətimizinye-

niKonstitusiyasıqəbuledildi,
demokratikşəraitdəprezident,
parlamentvəbələdiyyəseçkiləri
keçirildi.Qanununaliliyinintəmin
edilməsi,insanhüquqlarınınvə
azadlıqlarınınqorunmasıiləməş-
ğulolantəsisatlaryaradıldı.Şərq
vəmüsəlmanaləmindəilkdəfə
olaraqölümcəzasıləğvedildi.
Respublikamızdünyaproses-

lərinətəsirgöstərəbilənböyükiq-

tisadilayihələrintəşəbbüsçüsüvə
fəaliştirakçısıoldu.Ölkəmiztarixi
İpəkYolununbərpası,Bakı-Tbilisi-
CeyhanneftkəmərininvəBakı-
Tbilisi-Ərzurumqazkəmərinin
çəkilməsilayihələrininmərkəzinə
çevrildi.Azərbaycanınmüstəqil-
liyi“əbədi,dönməzvəsarsılmaz”
oldu.
Müstəqildövlətimizüçüncü

minilliyəinamlaqədəmqoy-
muşdur.XXIəsrinilkgünlərində
respublikamızAvropaŞurasıkimi

mötəbərbeynəlxalqtəşkilatatam-
hüquqluüzvqəbulolunmuşdur.
BugünkümüstəqilAzərbaycan

Respublikası1918-1920-ciillərdə
mövcudolmuşXalqCümhuriy-
yətinin,MilliMəclisisəovaxtkı
parlamentinvarisidir.
1995-ciilnoyabrın12-dəümum-

xalqsəsverməsiyoluiləqəbul
edilmişmüstəqilAzərbaycan
RespublikasınınKonstitusiyasıvə
demokratikəsaslarlaseçilmişilk
parlamentiölkəmizinsiyasitarixin-
dəyüksəlişvəinkişafmərhələsinin
başlandığınınümayişetdirmişdir.
Dövləthakimiyyətininbirşaxəsi
olanMilliMəclisKonstitusiyailə
müəyyənləşdirilmişqanunverici-
liksəlahiyyətləriniyerinəyetirərək
PrezidentHeydərƏliyevinrəhbər-
liyiiləhəyatakeçirilənnəhəngqu-
ruculuqişlərinin,siyasivəiqtisadi
islahatlarınhüquqibazasınıyarat-
mışvətəkmilləşdirmişdir.
BugünUluöndərinmilli

dövlətçilikideologiyasınıdoğma

Azərbaycanımızınuğurfaktoruna
çevirmişPrezidentİlhamƏliyev
Ümummilliliderinyolunuinamla
davametdirir.
Ölkəbaşçısınınrəhbərliyiilə

əldəolunannailiyyətlərinmiqyası
heyrətamizdir.MəhzAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevinqətiyyə-
tivədüşünülmüşsiyasətisayəsin-
dəölkəmizinmüstəqildövlətkimi
beynəlxalqarenadamövqeləri
dahadamöhkəmlənmiş,regionda
liderliyitəminedilmişdir.

“Azərbaycan Xalq Cüm hu riy yə ti 
qürur mən bə yi miz dir. Hər bir Azər

bay can və tən da şı haq lı ola raq fəxr 
edir ki, mü səl man alə min də ilk res
pub li ka məhz Azər bay can da ya randı”.

İlhamƏliyev
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niönplanaçıxarmışdı.Məhzbu
sahəningücləndirilməsiölkənin
ərazibütövlüyününqorunubsax-
lanılmasıüçünmüstəsnaəhəmiy-
yətkəsbedirdi.
Parlamentelm,təhsil,mədə-

niyyətsahələrinədəciddidiqqət
yetirirdi.Xalqmaarifinininkişafı,
tədrisvəteatrmüəssisələrininmil-
liləşdirilməsi,müəllimlərinmaddi
vəziyyətininyaxşılaşdırılmasıde-
putatlarınciddiməşğulolduqları
məsələlərdənidi.
Parlamentinbuistiqamətdə

1919-cuilsentyabrın2-dəqəbulet-
diyiənmühümaktlardanbiriindi-
kiBakıDövlətUniversitetinintəsis
edilməsihaqqındaqanunidi.Milli
kadrlarınyetişdirilməsiməqsədi
iləparlament100nəfərazərbay-
canlıgəncindövləthesabınaxarici
ölkələrinaliməktəblərindətəhsil
almaqüçüngöndərilməsibarədə
qanunqəbuledərəkxüsusikomis-
siyayaratmışdı.Tezbirzamanda
istedadlıgənclərFransa,İtaliya,
İngiltərəvəTürkiyəkimiölkələrin
aliməktəblərinəoxumağagöndə-
rildilər.
Xalqımızındövlətçilikşüuru-

nunformalaşmasındamisilsizrol
oynamışilkparlamentcəmi17
ayfəaliyyətgöstərməsinəbaxma-
yaraq,sübutetdiki,Azərbaycan
xalqıdemokratikprinsiplərəəsas-
lanaraqözmillidövlətiniqurmağa
vəxalqcümhuriyyətiyaratmağa
qadirdir.
XXəsrinəvvəllərindədüşmən-

lərimizŞərqdəilkdəfəqurulmuş
cümhuriyyətiməğlubetsələrdə,
azadlıqruhu,müstəqillikideyası
xalqımızıheçzamantərketməmiş-
dir.
1991-ciildəsovetimperiyasının

dağılmasınəticəsindəAzərbaycan
yenidənözistiqlalınaqovuşmuş-
dur.Müstəqilliyinilkillərindəbaş

verənhadisələr1918-1920-ciillərdə
cərəyanedənhadisələrlətəxminən
eyniidi;ermənitəcavüzü,xari-
cidövlətlərinAzərbaycanaqarşı
təxribatlarıoxşarxarakterdaşı-
yırdı.Azərbaycançoxmürəkkəb
problemlərləqarşılaşaraqçıxılmaz
vəziyyətədüşmüşdü.
Budəfəxalqımızınxoşbəxtliyi

ondaidiki,dövlətçiliyininmüqəd-
dəratınınhəlledildiyi1993-cüilin
iyungünlərindədünyamiqyaslısi-
yasivədövlətxadimiHeydərƏli-
yevyenidənhakimiyyətəgələrək
Azərbaycanınparçalanıbdağılma-
sınınqarşısınıaldıvəonudəhşətli
fəlakətlərdənxilasetdi.
MöhtərəmHeydərƏliyevin

zənginsiyasitəcrübəsi,misil-
sizidarəçilikməharəti,möhkəm
qətiyyəti,əzmkarlığısayəsində
müstəqildövlətçiliyimizinməh-

vinəsəbəbolabiləcəkproblemlər
uğurlahəlledildi.
Ölkənidağılmaqvəparça-

lanmaqhəddinəgətiribçıxarmış
dövlətvəhakimiyyətböhranına
sonqoyuldu,vətəndaşmüharibə-
sininqarşısıalındı,dövlətçevrilişi
cəhdləri,terroraktlarıdəfedildi.
Cəbhədəatəşkəselanolundu.Or-
duquruculuğundamühümişlər
görüldü.Azərbaycanbeynəlxalq
aləmdəözlayiqliyerinitutdu.
Onunhaqqişidünyamiqyasında
dəstəkləndi.Respublikamızardıcıl
inkişafyolunaçıxdı.
Ölkədəmöhkəmictimai-siyasi

sabitlikyaradıldı.XəzərinAzər-
baycansektorundakıenerjiehtiyat-
larınınişlənilməsiüçündünyanın
irişirkətləriiləsazişlərimzalandı,
yenineftstrategiyasıözbəhrələrini
verməyəbaşladı.

Hüquqidövlətvəvətəndaş
cəmiyyətiquruculuğu,bazariqti-
sadiyyatıprinsiplərininbərqərar
edilməsi,AzərbaycanınAvropa
xalqlarıailəsinəinteqrasiyasısahə-
sindəböyükuğurlarəldəolundu.
Cəmiyyətvədövləthəyatınınbü-
tünsahələrindəköklüdəyişikliklər
başverdi.Genişmiqyaslıözəlləş-
dirmə,torpaqislahatıaparıldı.
Müstəqildövlətimizinye-

niKonstitusiyasıqəbuledildi,
demokratikşəraitdəprezident,
parlamentvəbələdiyyəseçkiləri
keçirildi.Qanununaliliyinintəmin
edilməsi,insanhüquqlarınınvə
azadlıqlarınınqorunmasıiləməş-
ğulolantəsisatlaryaradıldı.Şərq
vəmüsəlmanaləmindəilkdəfə
olaraqölümcəzasıləğvedildi.
Respublikamızdünyaproses-

lərinətəsirgöstərəbilənböyükiq-

tisadilayihələrintəşəbbüsçüsüvə
fəaliştirakçısıoldu.Ölkəmiztarixi
İpəkYolununbərpası,Bakı-Tbilisi-
CeyhanneftkəmərininvəBakı-
Tbilisi-Ərzurumqazkəmərinin
çəkilməsilayihələrininmərkəzinə
çevrildi.Azərbaycanınmüstəqil-
liyi“əbədi,dönməzvəsarsılmaz”
oldu.
Müstəqildövlətimizüçüncü

minilliyəinamlaqədəmqoy-
muşdur.XXIəsrinilkgünlərində
respublikamızAvropaŞurasıkimi

mötəbərbeynəlxalqtəşkilatatam-
hüquqluüzvqəbulolunmuşdur.
BugünkümüstəqilAzərbaycan

Respublikası1918-1920-ciillərdə
mövcudolmuşXalqCümhuriy-
yətinin,MilliMəclisisəovaxtkı
parlamentinvarisidir.
1995-ciilnoyabrın12-dəümum-

xalqsəsverməsiyoluiləqəbul
edilmişmüstəqilAzərbaycan
RespublikasınınKonstitusiyasıvə
demokratikəsaslarlaseçilmişilk
parlamentiölkəmizinsiyasitarixin-
dəyüksəlişvəinkişafmərhələsinin
başlandığınınümayişetdirmişdir.
Dövləthakimiyyətininbirşaxəsi
olanMilliMəclisKonstitusiyailə
müəyyənləşdirilmişqanunverici-
liksəlahiyyətləriniyerinəyetirərək
PrezidentHeydərƏliyevinrəhbər-
liyiiləhəyatakeçirilənnəhəngqu-
ruculuqişlərinin,siyasivəiqtisadi
islahatlarınhüquqibazasınıyarat-
mışvətəkmilləşdirmişdir.
BugünUluöndərinmilli

dövlətçilikideologiyasınıdoğma

Azərbaycanımızınuğurfaktoruna
çevirmişPrezidentİlhamƏliyev
Ümummilliliderinyolunuinamla
davametdirir.
Ölkəbaşçısınınrəhbərliyiilə

əldəolunannailiyyətlərinmiqyası
heyrətamizdir.MəhzAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevinqətiyyə-
tivədüşünülmüşsiyasətisayəsin-
dəölkəmizinmüstəqildövlətkimi
beynəlxalqarenadamövqeləri
dahadamöhkəmlənmiş,regionda
liderliyitəminedilmişdir.

“Azərbaycan Xalq Cüm hu riy yə ti 
qürur mən bə yi miz dir. Hər bir Azər

bay can və tən da şı haq lı ola raq fəxr 
edir ki, mü səl man alə min də ilk res
pub li ka məhz Azər bay can da ya randı”.

İlhamƏliyev
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–HörmətliSəfamüəllim,VI
çağırışMilliMəclisfəaliyyə
təbaşlayıbvəartıq15dən
çoxiclaskeçirilib.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevparlamen
tinilkiclasındaetdiyiçıxışda
MilliMəclisinişiiləbağlıbir
sıratövsiyələrverdi,qarşıda
dayananvəzifələrdəndanışdı.
Yeniçağırışlarşəraitindəpar
lamentAparatınınvəzifələrini
necəgörürsünüz?
–İlköncəonusöyləyimki,

dövlətbaşçısıcənabİlhamƏliyev
VIçağırışMilliMəclisinilkicla-
sındaetdiyiçıxışdaparlamentin
fəaliyyətininyolxəritəsinimüəy-
yənetdi.Məlumolduğukimi,hər
birparlamentindördəsasfunksi-
yasıvar:qanunvericilik,nəzarət,

beynəlxalqəlaqələrvətəmsilçilik.
Əlamətdarhaldırki,cənabPrezi-
dentözçıxışındabufunksiyaların
həyatakeçirilməsibaxımından
MilliMəclisinbütünfəaliyyəti-
nidərindəntəhliletdi,mövcud
çatışmazlıqlarıvəonlarınaradan
qaldırılmasıyollarınıgöstərdi.
Proqramxarakteridaşıyan

buçıxışdairəlisürülənvəzifələri
qısacaifadəetməkistəsək,deməli-
yikki,parlamentinqanunvericilik
fəaliyyətitəkmilləşdirilməli,yeni
qanunlarınhazırlanmasızamanı
kəmiyyətdəndahaçoxkeyfiyyətə
diqqətyetirilməlidir.Nəqədərçox
vaxtaparsada,ölkəninqanun-
vericilikbazasıtəftişedilməlivə
qarşıdadayananhədəfərəuyğun-
laşdırılmalıdır.Böyükvüsətalmış
islahatlarındərinləşməsinə,milli

dəyərlərimizinqorunmasınayö-
nələnyeniqanunlarqəbuledilmə-
lidir.
Qanunlarınqəbuluiləyanaşı,

onlarınicrasınanəzarətdəgüc-
ləndirilməlidir.Dövlətbaşçısının
söylədiyikimi,bizbirçoxgözəl
qanunlarqəbuledirik,eynizaman-
da,Prezidenttərəfindənönəmli
sərəncamlarimzalanır,ancaqonla-
rınicrasınanəzarətlazımisəviy-
yədədeyildir.BuməqsədləPrezi-
dentAdministrasiyasındaxüsusi
şöbəyaradılıb.İndiMilliMəclis,
deputatlardabuişlərləməşğul
olmalıdırlar.Onlarqəbulolunmuş
qanunlarınicraedilməməsivəya
pozulmasıhallarınınaşkaraçıxa-
rılmasınaköməkgöstərməlidirlər.
Azərbaycanhəqiqətlərinin,o

cümlədənErmənistan–Azərbay-
can,DağlıqQarabağmünaqişəsi
iləbağlıdoğru-düzgünməlumat-
larındünyayaçatdırılmasıüçün
deputatlarbeynəlxalqtəşkilatlarda
dahaməqsədyönlüfəaliyyətgös-“Milli Məclis” jurnalı parlament Aparatının rəhbəri,  

1-ci dərəcə dövlət müşaviri Səfa Mirzəyevlə Aparatın 
fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması  
istiqamətində görülən işlər barəsində söhbət etmişdir.
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tərməlidirlər.Onlarbütünbeynəl-
xalqtəşkilatlardatarixihəqiqətləri
ortayaqoymalıdırlar.Tarixiədalət
bizimtərəfimizdədir,bizimmöv-
qeyimizbeynəlxalqhüquqatam
uyğundur.Dövlətbaşçısınınqeyd
etdiyikimi,“Əlbətəki,Ermənis-
tan–Azərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsiiləbağlıolanbütün

təşkilatlardabizfəalolmalıyıq,
hücumdiplomatiyasıaparmalıyıq,
çünkihaqq-ədalətbizimtərəfimiz-
dədir”.
CənabPrezidentinçıxışında

göstərilənənvacibvəzifələrdən
biribudurki,deputatlarseçildik-
ləridairələrdəfəalişaparmalı,
seçicilərlədaimtəmasdaolmalıdır-

lar.İnsanlarınarahatedənprob-
lemlərinüzəçıxarılıbmərkəziicra
orqanlarınınnəzərinəçatdırılması
deputatlıqfəaliyyətininmühüm
istiqamətlərindənbirinitəşkilet-
məlidir.
Əlbətə,cənabPrezidentin

MilliMəclisinişiiləbağlıverdi-
yitövsiyələr,göstərdiyivəzifələr
parlamentAparatınınqarşısında
dayenitələblərirəlisürmüşdür.
MilliMəclisinAparatıparlamen-
tinKonstitusiyailətəsbitolunmuş
səlahiyyətlərininhəyatakeçiril-
məsinitəşkilvətəminedənor-
qandırvətamamiləməntiqlidirki,
qanunvericilikorqanıiləyanaşı,
onunAparatınındafəaliyyətinin
yenitələblərəuyğunlaşdırılması
üçünMilliMəclisinSədrihörmətli
SahibəxanımQafarovanınrəhbər-
liyiiləyazsessiyasınınilkgünlə-
rindənzəruritədbirlərgörülməyə
başlanmışdır.İnamlasöyləmək
olarki,buişinilknəticələrimüs-
bətdir.

Səfa Mirzəyev:

“Bu gün inamla söyləmək 
olar ki, VI çağırış Milli
Məclis islahatların ön 
sıralarında olan dövlət 
orqanlarından biridir”
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Parlamentinfəaliyyətindəyeni
tendensiyaolanqanunlayihələ-
riiləbağlıictimaidinləmələrin
təşkilində,digərtədbirlərdəMilli
MəclisAparatınınbütünşöbələri
yaxındaniştirakedirlər.
Onudaqeydedimki,Milli

MəclisAparatınınişinintəkmil-
ləşdirilməsiistiqamətindəgörü-
ləntədbirlərardıcıldavametdi-
riləcəkdir.Məqsədparlamentin
fəaliyyətininmüasirstandartlar
səviyyəsindəqurulmasıüçünüzə-
rimizədüşənvəzifələrilayiqincə
yerinəyetirməkdir.

–MilliMəclisinAparatında
aparılmışstrukturvəkadr
islahatlarıbərədəfikirləriniz
oxucularımızüçünmaraqlı
olardı.
–Əlbətə,MilliMəclisinApa-

ratında,eləcədəİşlərİdarəsində
aparılanstrukturvəkadrislahat-
larıAzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
təşəbbüsüvərəhbərliyiiləsoniki
ildədövlətvəcəmiyyəthəyatının
bütünsahələrindəhəyatakeçirilən
əsaslıislahatlarıntərkibhissəsi-
dir.Bildiyinizkimi,buislahatlar

PrezidentAdministrasiya-
sında,NazirlərKabinetində
başlanmış,dahasonradigər
hakimiyyətorqanlarınıəhatə
etmişdir.
Builfevralın9-daazad,

ədalətlivəşəfafseçkilərnə-
ticəsindəparlamentinyeni
tərkibiformalaşmışdır.Bu
güninamlasöyləməkolarki,
VIçağırışMilliMəclisisla-

hatlarınönsıralarındaolandövlət
orqanlarındanbiridir.
MilliMəclisinSədriSahibə

xanımQafarovanınaprelin2-də
imzaladığısərəncamaəsasənMilli
Məclisdəstrukturvəkadrislahatla-
rınabaşlanmışdır.1ayayaxınmüd-
dətərzindəMilliMəclisAparatının
vəİşlərİdarəsininhərbirbölməsi-
ninfəaliyyəti,hərbirəməkdaşınişi
ətrafıvədərintəhliledilmişdir.
MilliMəclisAparatınınvəİşlər

İdarəsininbirneçəşöbəsiləğvedil-
miş,yenişöbələryaradılmışdır.Nə-
ticəetibarıiləparlamentAparatının
vəİşlərİdarəsininfəaliyyətimüasir
tələblərəuyğunlaşdırılmışdır.
Bildiyinizkimi,aprelin14-də

AzərbaycanRespublikasınınPrezi-
denticənabİlhamƏliyevinsədr-
liyiilə2020-ciilinbirincirübünün
sosial-iqtisadiyekunlarınahəsr
olunanvideokonfransşəklində
müşavirəkeçirildi.Bumüşavirədə
söylədiyidərinməzmunlunitqində
dövlətbaşçısıdigərməsələlərləya-

CənabPrezidentinMilli
Məclisinişiiləbağlıverdiyi
tövsiyələr,göstərdiyivəzi
fələrparlamentAparatının
qarşısındadayenitələblər
irəlisürmüşdür.
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naşı,ölkədəstrukturislahatlarının
davametdirilməsiməsələlərinədə
toxundu,icraorqanlarında,parla-
mentdəaparılankadrdəyişikliklə-
riniqeydetdi.MöhtərəmPreziden-
timizxüsusiqeydetdiki,Prezident
Administrasiyasında,Nazirlər
KabinetindəvəMilliMəclisdəapa-
rılanciddiislahatlarnəticəsindəöl-
kəmizindiyeniinkişafmərhələsinə
inamlaqədəmqoyurvəidarəetmə-
dətəkmilləşməgözqabağındadır.

–Yeniyaradılmışİcrahaki
miyyətiorqanlarıiləəlaqələr
şöbəsininfəaliyyətibarədəbir
qədərətrafıməlumatverəbi
lərsinizmi?
–MilliMəclisAparatınınİcra

hakimiyyətiorqanlarıiləəlaqələr
şöbəsininfəaliyyətininəsasistiqa-
mətiqanunvericilikhakimiyyəti
iləicrahakimiyyətiarasındabirgə
fəaliyyətivəsıxəməkdaşlığıtəşkil
etməkdir.MilliMəclisinSədriSa-

hibəxanımQafarovanıntapşırığı-
nauyğunolaraq,deputatkömək-
çiləriyenişöbəiləqarşılıqlıəlaqə
şəraitindəişləməlidirlər.Onlar
seçkidairələrindəvətəndaşların
deputatlaratəqdimetdikləriərizə,
şikayətvəmüraciətlərinmüva-
fiqicraorqanlarınaçatdırılmasını
təminetməkləyanaşı,deputatların
kütləviinformasiyavasitələrində,
sosialşəbəkələrdəfəaliyyətiilə
bağlıMilliMəclisAparatınınİcra
hakimiyyətiorqanlarıiləəlaqələr
şöbəsinəməlumatverməlidirlər.
Bütünbuməlumatlarmüvafiq
nəticələrinçıxarılmasıvəlazımi
tədbirlərinhəyatakeçirilməsiüçün
ölkəninvəMilliMəclisinrəhbərli-
yinəçatdırılacaqdır.

–Dünyanıbürüyənkorona
viruspandemiyasışəraitində
qarşıyaçıxanyeniçağırışlar
idarəetmədəyeniyanaşmalar
tələbedir.BununlabağlıMilli

Məclisinfəaliyyətibarədənə
deyəbilərsiniz?
–Bütündünyayameydanoxu-

yankoronaviruspandemiyasına
qarşıAzərbaycandadövlətbaşçı-
sınınbirbaşarəhbərliyivənəzarəti
iləhəyatakeçiriləntədbirlərdəMilli
Məclisdəyaxındaniştirakedir.
Parlamentdəxüsusiişqaydası

tətbiqedilmişdir.Görüləntədbir-
lərdənbiriMilliMəclisiniclasla-
rındadeputatlarınaraməsafəsi
saxlanılmaqlatək-təkəyləşməsidir.
Parlamentininzibatibinalarında,
plenarvədigəriclassalonlarında
tibbimaskalardanvədigərqoru-
yucuvasitələrdənistifadəedilməsi
məcburidir.

Digərbirtədbirkomitəvəko-
missiyalarıniclaslarınınonlaynre-
jimdəkeçirilməsidir.Lazımitexniki
vasitələrtəminedildikdənsonra
MilliMəclisinplenariclaslarınında
internetüzərindənkeçirilməsiim-
kanıreallaşacaqdır.
MöhtərəmPrezidentimizİlham

Əliyevinsərəncamıiləyaradılmış
KoronaviruslaMübarizəyəDəstək
FondunaMilliMəclisindeputatları
vəəməkdaşları250minmanatdan
çoxvəsaitköçürmüşlər.
Məlumolduğukimi,korona-

viruspandemiyasıMilliMəclisin
beynəlxalqəlaqələrininintensiv-
liyinədəöztəsirinigöstərmişdir.
Xaricisəfərlər,qonaqlarınqəbulu
müvəqqətidayandırılmışdır.Am-
maparlamentinrəhbərliyi,komitə-
lərinsədrləri,beynəlxalqparlament
təşkilatlarındanümayəndəheyət-
lərimizinbaşçılarıözhəmkarlarıilə
onlaynrejimdəgörüşlərkeçirirvə
müzakirələraparırlar.
Əlbətə,hərbirimizkorona-

viruslamübarizədəməsuliyyəti-
mizidərketməli,həyatakeçirilən
tədbirlərinsəmərəliolmasıüçün
üzərimizədüşənvəzifələriməsu-
liyyətləyerinəyetirməli,cəmiyyətə
nümunəolmalıyıq.Buyollabiz
koronaviruspandemiyasınaqarşı
mübarizədəpeşəvəvətəndaşlıq
borclarınışərəfvəvicdanlayerinə
yetirəninsanların,xüsusəntibbiş-
çilərininəməyiniyüngülləşdirmiş
olar,bubəlanınqarşısınınalınması
üçüngörülənişlərəköməkgöstə-
rərik.
Sözümünsonundadeyimki,

AzərbaycanRespublikasınınPrezi-
denticənabİlhamƏliyevinpar-
lamentədaimidiqqətivəqayğısı
qanunvericilikorqanınınfəaliyyə-
tininyenitələblərsəviyyəsindəqu-
rulmasınaköməkgöstərir.Əminəm
ki,MilliMəclisdövlətbaşçısınıneti-
madınıdoğruldaraq,Azərbaycanın
dayanıqlıinkişafınıntəminedilmə-
sinəyönələnstratejixətinuğurla
həyatakeçirilməsinəyenitöhfələr
verəcəkdir.

MilliMəclisAparatınınfəaliyyətinintəkmilləşdiril
məsiistiqamətindəgörüləntədbirlərardıcıldavam
etdiriləcəkdir.Məqsədparlamentinişininmüasir
standartlarsəviyyəsindəqurulmasıüçünüzərimizə
düşənvəzifələrilayiqincəyerinəyetirməkdir.
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AzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisiözfəaliyyətiniölkədəhəyata
keçirilənkarantinqaydalarınauy-
ğunolaraqqurur.Parlamentrəh-
bərliyivəmillətvəkilləriseçiciləri
videokonfransformatındaqəbul
edərəkonlarınarahatedənməsə-
lələrlətanışolur,müvafiqtədbirlər
görürlər.
MilliMəclisinSədriSahibəxanım

Qafarovakoronaviruspandemiyası
şəraitindəmillətvəkiliseçildiyi98
saylıŞəmkirşəhərseçkidairəsindən
olanvətəndaşlarlamayın20-dəvə
22-dəvideokonfransformatındagö-
rüşlərkeçirib.Keçirilənvideoqəbul-
lardaspikerseçicilərinxəstəliyəgörə
müavinətlərintəyinolunması,Şəm-
kirdəsosialevlərintikilməsi,fərdi
yaşayışevinintikintisiüçüntorpaq
sahəsininayrılması,yollarınasfalt
örtüyününyenilənməsi,VarlıHəyat
vəAtabəykəndlərininqazlaşdırılma-
sı,Çinarlıqəsəbəsi1saylıortamək-
təbinbinasınınəsaslıtəmiriiləbağlı
müraciətlərinidinləyib.Videogörüş-
lərdəhəmçininortaməktəb,körpə-
lərevivəuşaqbağçalarınıntəmiri,
sakinləriniçməlisuvəelektrikener-
jisiilətəminatınınyaxşılaşdırılması,
bəzikəndlərdəaralıqsukanallarının

təmirivəbetonlaşdırılması,
gənclərləbağlılayihələrin
reallaşdırılmasıvədigərmə-
sələlərləəlaqədarproblemlər
dəmüzakirəolunub.
VideoqəbullardaMilli

MəclisinSədriSahibəQafaro-
vaqeydedibki,seçicilərina-
rahatedənbirsıraməsələlərin
həlli,vətəndaşlarınlayiqli
həyatşəraitinintəminolun-
masıPrezidentİlhamƏliyev
tərəfindənhəyatakeçirilənsiyasətin
başlıcaprioritetlərindəndir.
SədrhəmçininAzərbaycanınBi-

rincivitse-prezidenti,HeydərƏliyev
FondununprezidentiMehribanxa-
nımƏliyevanıntəşəbbüsüiləreallaş-
dırılanlayihələrinəhəmiyyətibarədə
dəseçicilərəməlumatverib.
SahibəQafarovabildiribki,seçi-

cilərtərəfindənqaldırılanbəzimə-
sələlərinhəlliiləhələVçağırışMilli
Məclisinüzvüolarkənməşğulolub,
bunlarlabağlıdövlətqurumlarına
müraciətünvanlayıb.Hazırdahəmin
məsələlərmüvafiqdövlətproqra-
mındaözəksinitapıb.
Görüşlərdəqaldırılanməhəlli

xarakterliməsələlərbaxılmasıüçün
videoqəbuldaiştirakedənyerliicra

hakimiyyətinümayəndələrinəyön-
ləndirilib,digərmüraciətlərinisə
araşdırılmasıüçünaidiyyətiorqan-
larasorğulargöndərilməsinəzərdə
tutulub.
VideoqəbullardaseçicilərPrezi-

dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
ölkəmizdəhəyatakeçiriləndövlət
siyasətininuğurlarınıqeydedərək,
Şəmkirrayonundadasosialinfrast-
rukturlabağlıreallaşdırılanlayihə-
lərə,onlaragöstərilənqayğıyagörə
minnətdarlıqlarınıbildiriblər.
Birincivitse-prezidentMehriban

xanımƏliyevanınsosialmüdafiəyə
xüsusiehtiyacıolanlarınproblem-

lərinəhəssaslıqlayanaşaraqdaim
onlaraqayğıgöstərməsi,eləcədə
çoxşaxəlifəaliyyətivətəndaşlartərə-
findənyüksəkqiymətləndirilib.
MilliMəclisinSədriölkəmizdə

koronavirusinfeksiyasınınyayıl-
masınınqarşısınınalınmasıvəəha-
lininsosialmüdafiəsinindahada
gücləndirilməsiməqsədiiləmöhtə-
rəmPrezidentimizİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləkeçiriləngenişmiq-
yaslıtədbirlərdəndanışıb,seçiciləri
ölkəmizdəkoronavirusxəstəliyinin
yayılmasınınqarşısınınalınması
məqsədiiləAzərbaycanRespub-
likasıNazirlərKabinetiyanında
OperativQərargahıntövsiyələrini
dinləməyəvəqaydalaraəməlet-
məyəçağırıb.

Sədr Sahibə Qafarova videokonfrans  
formatında seçicilərin qəbullarını keçirir
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Mayın15-dəMilliMəclisinplenariclaszalındaBa-
kı,SumqayıtşəhərlərivəAbşeronrayonuüzrəseçki
dairələrinitəmsiledəndeputatlarınköməkçiləriilə
görüşkeçirildi.GörüşdəMilliMəclisinSədriSahibə
Qafarova,parlamentAparatınınrəhbəriSəfaMirzə-
yev,AparatrəhbərininmüaviniYaşarƏməşov,Milli
MəclisAparatındayeniyaradılmışİcrahakimiyyəti
orqanlarıiləəlaqələrşöbəsininəməkdaşlarıvədigər
rəsmişəxsləriştirakedirdilər.
MilliMəclisinSədriSahibəQafarovatədbiriştirak-

çılarınamüraciətedərəkbildirdiki,2018-ciilprezi-
dentseçkilərindənsonradövlətbaşçısıcənabİlham
Əliyevintəşəbbüsüvərəhbərliyiiləcəmiyyəthəyatı-
nınbütünsahələriniəhatəedənstrukturvəkadrisla-
hatlarınabaşlanıldı.Ölkəmizinqanunvericilikorqanı
dabuislahatlardankənardaqalabilməzdi.
SahibəQafarovavurğuladıki,Prezidentİlham

ƏliyevMilliMəclisinbirinciiclasındasöylədiyiproq-
ramxarakterlinitqindədigərməsələlərləyanaşı,qa-
nunvericilikorqanıqarşısındadayananvəzifələridə
müəyyənetmişdir:“Bizimfəaliyyətimizinyolxəritəsi
olanbunitqindəcənabİlhamƏliyevdövlətinvəcə-
miyyətinparlamentdəngözləntiləriniifadəetmişdir”.
BugözləntilərinnədənibarətolmasıbarədəSədrdedi
ki,ilknövbədəqanunvericilikfəaliyyətitəkmilləşdi-
rilməli,yeniqanunlarınhazırlanmasızamanıdaha

çoxkeyfiyyətəfikirverilməlidir.Qanunlarınqəbulu
iləyanaşı,onlarınicrasınanəzarətdəgücləndirilmə-
lidir.
Azərbaycanhəqiqətlərinin,ocümlədənErmənis-

tan-Azərbaycan,DağlıqQarabağmünaqişəsiiləbağlı
düzgünməlumatlarındünyayaçatdırılmasıüçünde-
putatlarbeynəlxalqtəşkilatlardadahaməqsədyönlü
fəaliyyətgöstərməlidirlər.
SədrSahibəQafarovaqeydetdiki,ənvacibvəzifə-

lərdənbiridədeputatlarınseçilcilərlədaimtəmasda
olmalarıdır.Buvəzifələrinuğurlayerinəyetirilməsin-
dədeputatköməkçilərininüzərinəböyükməsuliyyət
düşür.
Spikerdeputatköməkçilərinəöztövsiyələriniver-

di.Vurğuladıki,köməkçilərseçiciləriləmüntəzəm
əlaqəsaxlamalı,onlarınqayğıvəproblemləriniöyrən-
məli,dairəninərazisindədeputatabirnövbələdçilik
etməyibacarmalıdırlar.
GörüşdəçıxışedənMilliMəclisAparatınınrəhbəri

SəfaMirzəyevbildirdiki,müasirtələblərəgörədepu-
tatköməkçisideputatıntapşırıqlarınıyerinəyetirmək-
ləyanaşı,MilliMəclisAparatınınmüvafiqşöbələriilə
daimiəlaqədəolmalı,görülənişlərbarədəhesabatları
vaxtındatəqdimetməlidir.
SonragörüşMilliMəclisAparatırəhbərininmüavi-

niYaşarƏməşovunsədrliyiilədavametdirildi.

Parlament rəhbəri deputat köməkçiləri ilə görüşüb

MilliMəclisinAparatıdeputatköməkçilərinəlazımidəstəkverəcəkdir



32  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ İYUN, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  33   

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Videokonfransdaçıxışedən
AzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisininSədriSahibəQafaro-
vaBöyükVətənmüharibəsində
qələbənin75illiyimünasibətiilə
videokonfransınkeçirilməsinin
əhəmiyyətiniqeydedib,butədbirə
dəvətüçünminnətdarlığınıbildi-
rib.
Sədrdiqqətəçatdırıbki,bugün-

lərdəhamımızüçünçoxəlamətdar
olantarixibirgünü–qələbəgü-
nünüqeydedirik:“Bizözölkəsi-
ninazadlığıuğrundacanlarından
keçmişinsanlarıböyükminnət-
darlıqhissivəağrıiləxatırlayırıq.
Mənimölkəmin-Azərbaycanınbu
qələbəyəverdiyitöhfənidəyərlən-
dirməməkmümkündeyil.Burada
AzərbaycanxalqınınÜmummilli
lideriHeydərƏliyevinçıxışların-
danbirindəsöylədiyifikiryada
düşür:“Tarixbugündəbilməlidir

ki,AzərbaycanınİkinciDünyamü-
haribəsindəxidmətləri,fəaliyyəti
vəroluçoxböyükolmuşdur”.
Spikerxatırlatdıki,Sovetİtifa-

qında,haqlıolaraq,əsasyanacaq
tədarükçüsükimitanınanAzər-
baycanQızılOrdununçoxgüc-
lüyanacaqbazasınaçevrilmişdi.
Bildirildiki,BöyükVətənmüha-
ribəsindəAzərbaycancəbhəyə75
milyontonneftgöndərmişdirki,bu
daböyükqələbəninəldəedilməsin-
dəəhəmiyyətliroloynamışdır.O
cümlədənAzərbaycanmillidivi-
ziyalarıalman-faşistqoşunlarının
darmadağınedilməsində:77-ci
diviziyaPolşavəÇexoslovakiya-
nın,223-cüdiviziyaYuqoslaviya-
nınazadolunmasındaböyükrol
oynamış,məşhur416-cıTaqanroq
diviziyasıisəQafqazdanBerlinədək
şanlıyolkeçmişdir.
SahibəxanımQafarovaqeyd

etdiki,130-dançoxAzərbaycan
vətəndaşıSovetİtifaqıQəhrəmanı
kimiənyüksəkadalayiqgörül-
müşdür;30nəfər“Şərəf”ordeninin
hərüçdərəcəsiilə,170mininsan
isəmüxtəlifordenvəmedallarla
təltifolunmuşdur.Bustatistikgös-
təricilərAzərbaycanxalqınınqəhrə-
manlığınıbirdahatəsdiqləyir.
Spikervideokonfransdaoillərdə

Azərbaycanzəhmətkeşlərininarxa
cəbhədəkiböyükfədakarlıqlarını
qeydetdi:“Arxacəbhədə,Azərbay-
canınsənayemüəssisələrində130
addasilahvəsursatistehsalolu-

Bö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  sində qələbə - 75
nub.Əlbətəki,bu,qələbəninqaza-
nılmasınaböyüktöhfəolmuşdur”.
MilliMəclisinSədritəəssüfə

onudabildirdiki,sonzamanlarbir
sıraqüvvələrİkinciDünyamühari-
bəsindəHitlerqoşunlarınındarma-
dağınedilməsindəSovetİtifaqının
rolunuinkaretməyəcəhdedirlər:
“Bu,qəbuledilməzvəyolverilməz-
dir.Biz,siyasətçilər,ocümlədən
dünyaictimaiyyətihəqiqətinqo-
runmasındaəzmliolmalıyıq”.
Spikerqeydetdiki,bugün

neofaşistmeyilləringüclənməsi
haqlınarahatlıqyaradır:“Axıbizə
eləgəlirdiki,faşistideologiyasıilə
birdəfəlikqurtarılıbvəbirdahabu
haltəkrarlanmayacaq.Ancaqtəəs-
süfki,bizgörürükki,tarixinsaxta-

laşdırılmasıiləyanaşı,faşizminvə
onuntəhrikçilərininqəhrəmanlaş-
dırılmasıprosesigedir.Məsələn,
ErmənistanRespublikasındanasist
QaraginNjdeyəmilliqəhrəmanki-
miabidəninucaldılmasıfaktıbizi
narahatetməyəbilməz.Bizhesab
edirikki,faşizmbütünbəşəriyyət
tərəfindənqınanıldığınagörəbelə
hallaradözümlülükgöstərmək
olmaz.

Bizqəlbəninanırıqki,bumü-
haribədəşərəfidöyüşyolukeçmiş
əsgərlərinxatirələrdənsilinməyən
qəhrəmanlığıvəşücaətigələcək
nəsillərüçünəslvətənpərvərlik
nümunəsiolacaq”.
SahibəxanımQafarovavur-

ğuladıki,bizimölkəmizdəİkinci
Dünyamüharibəsiveteranlarına
diqqətvəhərtərəfiqayğıdövlət
siyasətininprioritetistiqamətlərin-

dəndir.AzərbaycanRespublikası-
nınPrezidenticənabİlhamƏliyev
tərəfindənmüharibəveteranlarına
qayğınıngöstərilməsivəonların
sosialmüdafiəsiningücləndiril-
məsiiləbağlıimzalanmışçoxsaylı
sərəncamlarbunaparlaqmisaldır.
Spikerqeydetdiki,bugünlər-

dəAzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisitərəfindən“Böyük
VətənMüharibəsindəQələbənin
75illiyi”yubileymedalınıntəsis
edilməsiiləəlaqədarqanunqəbul
olunmuşdur.
MilliMəclisinSədriSahibəxa-

nımQafarovaçıxışınınsonunda
tədbiriştirakçılarınıyaxınlaşmaqda
olanböyükqələbəgünümünasibə-
tiilətəbriketdi,ölkələrinəsülhvə
əmin-amanlıqarzuladı.
VideokonfransdaçıxışedənBe-

larus,Özbəkistan,Qırğızıstan,Mol-
dovarespublikalarınınparlament
sədrlərivədigəriştirakçılarBöyük
Vətənmüharibəsindəqələbənin
75-ciildönümümünasibətiiləöz
fikirlərinisöylədilər.

Mil  li Məc  li  si  n Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va:

“Azərbaycanmillidiviziyalarıalmanfaşistqoşunla
rınındarmadağınedilməsində:77cidiviziyaPolşa
vəÇexoslovakiyanın,223cüdiviziyaYuqoslaviyanın
azadolunmasındaböyükroloynamış,məşhur416cı
TaqanroqdiviziyasıisəQafqazdanBerlinədəkşanlı
yolkeçmişdir”.

Mayın7-dəRusiyaFederasiyasıFederalMəclisi 
FederasiyaŞurasınınBeynəlxalqməsələlərkomitəsinin 
təşkilatçılığıiləBö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də qə  lə  bə  nin 
75-ciildönümünəhəsrolunmuşvideokonfranskeçirilib.
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Videokonfransdaçıxışedən
AzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisininSədriSahibəQafaro-
vaBöyükVətənmüharibəsində
qələbənin75illiyimünasibətiilə
videokonfransınkeçirilməsinin
əhəmiyyətiniqeydedib,butədbirə
dəvətüçünminnətdarlığınıbildi-
rib.
Sədrdiqqətəçatdırıbki,bugün-

lərdəhamımızüçünçoxəlamətdar
olantarixibirgünü–qələbəgü-
nünüqeydedirik:“Bizözölkəsi-
ninazadlığıuğrundacanlarından
keçmişinsanlarıböyükminnət-
darlıqhissivəağrıiləxatırlayırıq.
Mənimölkəmin-Azərbaycanınbu
qələbəyəverdiyitöhfənidəyərlən-
dirməməkmümkündeyil.Burada
AzərbaycanxalqınınÜmummilli
lideriHeydərƏliyevinçıxışların-
danbirindəsöylədiyifikiryada
düşür:“Tarixbugündəbilməlidir

ki,AzərbaycanınİkinciDünyamü-
haribəsindəxidmətləri,fəaliyyəti
vəroluçoxböyükolmuşdur”.
Spikerxatırlatdıki,Sovetİtifa-

qında,haqlıolaraq,əsasyanacaq
tədarükçüsükimitanınanAzər-
baycanQızılOrdununçoxgüc-
lüyanacaqbazasınaçevrilmişdi.
Bildirildiki,BöyükVətənmüha-
ribəsindəAzərbaycancəbhəyə75
milyontonneftgöndərmişdirki,bu
daböyükqələbəninəldəedilməsin-
dəəhəmiyyətliroloynamışdır.O
cümlədənAzərbaycanmillidivi-
ziyalarıalman-faşistqoşunlarının
darmadağınedilməsində:77-ci
diviziyaPolşavəÇexoslovakiya-
nın,223-cüdiviziyaYuqoslaviya-
nınazadolunmasındaböyükrol
oynamış,məşhur416-cıTaqanroq
diviziyasıisəQafqazdanBerlinədək
şanlıyolkeçmişdir.
SahibəxanımQafarovaqeyd

etdiki,130-dançoxAzərbaycan
vətəndaşıSovetİtifaqıQəhrəmanı
kimiənyüksəkadalayiqgörül-
müşdür;30nəfər“Şərəf”ordeninin
hərüçdərəcəsiilə,170mininsan
isəmüxtəlifordenvəmedallarla
təltifolunmuşdur.Bustatistikgös-
təricilərAzərbaycanxalqınınqəhrə-
manlığınıbirdahatəsdiqləyir.
Spikervideokonfransdaoillərdə

Azərbaycanzəhmətkeşlərininarxa
cəbhədəkiböyükfədakarlıqlarını
qeydetdi:“Arxacəbhədə,Azərbay-
canınsənayemüəssisələrində130
addasilahvəsursatistehsalolu-

Bö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  sində qələbə - 75
nub.Əlbətəki,bu,qələbəninqaza-
nılmasınaböyüktöhfəolmuşdur”.
MilliMəclisinSədritəəssüfə

onudabildirdiki,sonzamanlarbir
sıraqüvvələrİkinciDünyamühari-
bəsindəHitlerqoşunlarınındarma-
dağınedilməsindəSovetİtifaqının
rolunuinkaretməyəcəhdedirlər:
“Bu,qəbuledilməzvəyolverilməz-
dir.Biz,siyasətçilər,ocümlədən
dünyaictimaiyyətihəqiqətinqo-
runmasındaəzmliolmalıyıq”.
Spikerqeydetdiki,bugün

neofaşistmeyilləringüclənməsi
haqlınarahatlıqyaradır:“Axıbizə
eləgəlirdiki,faşistideologiyasıilə
birdəfəlikqurtarılıbvəbirdahabu
haltəkrarlanmayacaq.Ancaqtəəs-
süfki,bizgörürükki,tarixinsaxta-

laşdırılmasıiləyanaşı,faşizminvə
onuntəhrikçilərininqəhrəmanlaş-
dırılmasıprosesigedir.Məsələn,
ErmənistanRespublikasındanasist
QaraginNjdeyəmilliqəhrəmanki-
miabidəninucaldılmasıfaktıbizi
narahatetməyəbilməz.Bizhesab
edirikki,faşizmbütünbəşəriyyət
tərəfindənqınanıldığınagörəbelə
hallaradözümlülükgöstərmək
olmaz.

Bizqəlbəninanırıqki,bumü-
haribədəşərəfidöyüşyolukeçmiş
əsgərlərinxatirələrdənsilinməyən
qəhrəmanlığıvəşücaətigələcək
nəsillərüçünəslvətənpərvərlik
nümunəsiolacaq”.
SahibəxanımQafarovavur-

ğuladıki,bizimölkəmizdəİkinci
Dünyamüharibəsiveteranlarına
diqqətvəhərtərəfiqayğıdövlət
siyasətininprioritetistiqamətlərin-

dəndir.AzərbaycanRespublikası-
nınPrezidenticənabİlhamƏliyev
tərəfindənmüharibəveteranlarına
qayğınıngöstərilməsivəonların
sosialmüdafiəsiningücləndiril-
məsiiləbağlıimzalanmışçoxsaylı
sərəncamlarbunaparlaqmisaldır.
Spikerqeydetdiki,bugünlər-

dəAzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisitərəfindən“Böyük
VətənMüharibəsindəQələbənin
75illiyi”yubileymedalınıntəsis
edilməsiiləəlaqədarqanunqəbul
olunmuşdur.
MilliMəclisinSədriSahibəxa-

nımQafarovaçıxışınınsonunda
tədbiriştirakçılarınıyaxınlaşmaqda
olanböyükqələbəgünümünasibə-
tiilətəbriketdi,ölkələrinəsülhvə
əmin-amanlıqarzuladı.
VideokonfransdaçıxışedənBe-

larus,Özbəkistan,Qırğızıstan,Mol-
dovarespublikalarınınparlament
sədrlərivədigəriştirakçılarBöyük
Vətənmüharibəsindəqələbənin
75-ciildönümümünasibətiiləöz
fikirlərinisöylədilər.

Mil  li Məc  li  si  n Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va:

“Azərbaycanmillidiviziyalarıalmanfaşistqoşunla
rınındarmadağınedilməsində:77cidiviziyaPolşa
vəÇexoslovakiyanın,223cüdiviziyaYuqoslaviyanın
azadolunmasındaböyükroloynamış,məşhur416cı
TaqanroqdiviziyasıisəQafqazdanBerlinədəkşanlı
yolkeçmişdir”.

Mayın7-dəRusiyaFederasiyasıFederalMəclisi 
FederasiyaŞurasınınBeynəlxalqməsələlərkomitəsinin 
təşkilatçılığıiləBö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də qə  lə  bə  nin 
75-ciildönümünəhəsrolunmuşvideokonfranskeçirilib.



34  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

VIçağırışMilliMəclisinfəaliy-
yətiqlobalpandemiyadövrünə
təsadüfetdivəbu,bütövlük-
dədigərdövlətorqanlarıkimi
qanunvericiorqanüçündəbir
çağırışoldu.Birtərəfdənqanun-
vericilikfəaliyyətipandemiyanın
törətdiyiçətinliklərinaradanqal-
dırılması,millisahibkarlığındir-
çəldilməsivəkarantinrejimindən
əziyyətçəkənvətəndaşlarınrifah
halınınyüksəldilməsiməqsədiilə
iqtisadiyyatlabağlıqanunlarda
dəyişikliklərəvəyumşaldılmala-
rahəsrolundu.Digərtərəfdən,
ölkəmizdəəhalininsağlamlığının
qorunması,koronavirusinfeksi-
yasınınyayılmasınınqarşısının
alınmasıiləəlaqədargörülənişlər
çərçivəsindəMilliMəclistərəfin-
dəndəbirçoxtədbirlərhəyata
keçirildi.
Martın18-dəMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovakorona-
virus(COVID-19)infeksiyasına
qarşımübarizəiləəlaqədarMilli
Məclisdəhəyatakeçirilməsizəruri
hesabolunantədbirlərhaqqın-
dasərəncamimzaladı.Sərən-
camdaMilliMəclisinkomitəvə
komissiyalarınıniclaslarını,Milli
MəclisAparatınınvəİşlərİdarə-
sinintoplantılarını,MilliMəclis
deputatlarınınvəəməkdaşların
ezamiyyətlərivəxariciölkələrə
səfərlərini,MilliMəclisdəvətən-
daşlarınəyaniqəbullarınımüvəq-
qətidayandırmaq;MilliMəclisdə
idarəetməni,seçicilərinqəbul-
larınıyalnıztelefon(selektor),
internetrabitəsivasitəsiiləhəyata
keçirmək;MilliMəclisAparatına
vəİşlərİdarəsinəvirusunyayıl-

masınınqarşısınıalmağakömək
edəcəkehtiyattədbirlərigörmək,
sanitar-gigiyenaqaydalarınaciddi
riayətetmək,ocümlədənbütün
texnikiheyətimütəmadiola-
raqtibbimüayinədənkeçirmək,
balansdaolanbütünnəqliyyat
vasitələrinidavamlıdezinfeksiya
etməkvədigərzəruritapşırıqlar
verilmişdir.
Bundanbaşqakarantinrejimi

iləəlaqədarMilliMəclisiniclas-
larının,həmçininMilliMəclisin
komitəvəkomissiyaiclaslarının
müəyyəndövrüçünrealvaxtreji-
mindəvideokonfransformatında
keçirilməsibarədəqərarqəbul
edilmişdir.Videokonfranssiste-
mivasitəsiiləkeçiriləniclaslarda
səsverməiləbərabər,həmdəqey-

diyyatdeputatlarıngücləndiril-
mişelektronimzalarıvasitəsiilə
həyatakeçirilmişdir.
Spikerinsərəncamınavətap-

şırığınaəsasənMilliMəclisin
rəhbərliyiiləkomitəvəkomissi-
yalarınrəhbərləriarasında,Milli
Məclisinrəhbərliyiiləparlament-
dətəmsilolunansiyasipartiyala-
rınliderləriarasında,habeləMilli
Məclisinrəhbərliyiiləparlament
Aparatınınvəİşlərİdarəsinin
məsulvəzifəlişəxsləriarasında
internetüzərindəninformasiya
mübadiləqruplarıyaradılmışdır.
Qeydedəkki,MilliMəclisin

rəhbərliyiiləkomitəsədrlərininilk
videokonfransımartın29-dakeçi-
rilmişdir.VideokonfransdaMilli
Məclisinmartın30-dakeçiriləcək

Milli Məclis karantin şəraitində

Azərbaycanparlamentikarantinrejimində
qarşısındaduranvəzifələrilayiqincəyerinəyetirmişdir
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plenariclasınıngündəliyivəcari
məsələlərmüzakirəolunmuş,ge-
nişfikirmübadiləsiaparılmışdır.
MilliMəclisinmartın30-da

keçirilənnövbətiplenariclasıda
koronaviruspandemiyasınaqarşı
mübarizətədbirlərinəmüvafiq
müəyyənləşdirilmişqaydalarauy-
ğunkeçirilmişdir.Beləki,plenar
iclaslardadeputatlarıniclaszalın-
dalazımiməsafəyəriayətetməklə
bir-birindənənazıikimetraralı-
daəyləşməsiməsələsiözhəllini
tapmışdır.Bununlayanaşı,Milli
Məclisdeputatlarının,Aparatvə
İşlərİdarəsininməsuləməkdaş-
larınınmüvafiqqaydadakorona-
virusiləbağlıtibbimüayinədən
keçirilməsitəminedilmişdir.
Qeydedəkki,aprelin21-də

MilliMəclisinSədriSahibəQafa-
rovanıniştirakıiləheçbirsiyasi
partiyayamənsubolmayandepu-
tatlarınonlayniclasıkeçirilmişdir.
Parlamentinspikerideputatları
salamlayaraq,onlaraöztövsiyə-
lərinivermiş,gələcəkfəaliyyətlə-
rindəuğurlararzulamışdır.Milli
MəclisSədrininmüaviniAdil
Əliyevçıxışedərəkdemişdirki,

VIçağırışMilliMəclisdəheçbir
siyasipartiyayamənsubolmayan
deputatlarsayetibariləYeniAzər-
baycanPartiyasınınüzvlərindən
sonraikinciböyükqrupdur.
O,parlamentrəhbərliyində

partiyamənsubiyyətiolmayande-
putatlarıntəmsilçisikimihəmkar-
larıiləfikirmübadiləsiaparmağa
xüsusiönəmverdiyinisöyləmiş-
dir.PrezidentİlhamƏliyevinVI
çağırışMilliMəclisinilkiclasında-
kınitqindəirəlisürüləntövsiyə-
lərəuyğunolaraqpartiyamən-
subiyyətiolmayandeputatların
daölkəmizdəislahatlarınhüquqi
bazasınıngenişlənməsi,Azərbay-
canqanunvericiliyinindahada
təkmilləşməsiistiqamətindəgö-
rüləcəkişlərdəfəallıqgöstərəcəyi
vurğulanmışdır.
Onlayniclasdagenişmüzakirə

olunanmövzulardanbiridəölkə-
mizdəkoronavirusepidemiyası-
nıngenişyayılmasınınqarşısının
alınmasıistiqamətindəgörülən
tədbirlərləbağlıidi.Buməsələilə
əlaqədarbildirildiki,Prezident
İlhamƏliyevinyürütdüyüsiyasət,
həyatakeçiriləndövləttədbirləri,

atılanqətiyyətliaddımlarAzər-
baycanıbirsıraölkələrinüzləşdiyi
çətinliklərdənsığortalayıb.Hər
birvətəndaşımızəminolsunki,
Azərbaycandövlətibütünimkan-
larınıbuepidemiyanınyayılması-
nınqarşısınınalınmasınavəonun
fəsadlarınınaradanqaldırılmasına
səfərbəredib.Butəhlükəlivirusa
qarşımübarizədəhərbirvətənda-
şımızınüzərinəçoxböyükməsu-
liyyətdüşür.Ölkəmizdəgörülən
bütünişlər,qəbuledilmişqərarlar
birməqsədgüdürki,dövlətimiz
vəxalqımızbuağırsınaqdanaz
itkilərləçıxsınvəvətəndaşlarımızı
maksimumdərəcədəqoruyabilək.
Hərbirimizvəziyyətinson

dərəcəciddiolduğunuanlamalı,
vətəndaşməsuliyyətinümayişet-
dirərəksosialtəcridtədbirlərinə,
karantinrejiminəəməletməklə
özümüzüvəyaxınlarımızıqo-
rumalı,bupandemiyanıntəsir-
lərininvəfəsadlarınındahaqısa
müddətdəaradanqaldırılmasına
yardımçıolmalıyıq.
Dövlətbaşçısınındavurğula-

dığıkimi,Azərbaycanbusınaq-
dandaüzüağçıxacaqdır.
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“Azərbaycanxalqınınhərza
manbirlikvəhəmrəyliknüma
yişetdirərəkbirbirinəkömək
etməyəhazırolması,ələlə
verərəkçətinlikvəsınaqlardan
birlikdəüzüağçıxmasıbizimən
gözəlxüsusiyyətlərimizdənbi
ridir.İrsiqanxəstəliklərindən,
xüsusilədətalassemiyadan
əziyyətçəkəninsanlarakö
məkməqsədiiləHeydərƏliyev
Fondutərəfindənbaşlanılmış
qanverməaksiyasınakönüllü
olaraqçoxsaylıvətəndaşları
mızınqoşulmasıbunubirdaha
göstərdi.Bunəcibtəşəbbüsə
qoşulanhərkəsədərinminnət
darlığımıbildirirəm!Hamıya
möhkəmcansağlığıarzulayı
ram!Qoyxoşəməllərinsayı
artsın!UcaTanrısiziqorusun!”

Meh ri ban Əliyeva

Koronaviruspandemiyasıilə
əlaqədarxüsusikarantinrejiminin
tətbiqiiləbağlıqanbanklarındaya-
rananqanazlığıproblemininhəlli
üçünAzərbaycanRespublikasının
Birincivitse-prezidentiMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsüilə
ölkədəkönüllüqanverməaksiyası
keçirilmişdir.
Hərzamanhumanist,xeyirxah

təşəbbüslərinmüəllifiolanMehri-
banxanımıntalassemiya,hemofi-
liya,leykozxəstəliyindənəziyyət

çəkənlər,ocümlədənqanaehtiyacı
olaninsanlarüçünbumüraciəti
cəmiyyətimiztərəfindənrəğbətlə
qarşılanmış,vətəndaşların,idarəvə
təşkilatlarınbuçağırışaqatılması
kütləvihərəkataçevrilmişdir.
Azərbaycanınqanunvericiorqa-

nıdabunəcibvəhumanisttəşəbbü-
südəstəkləmişvəparlamentinapre-
lin17-dəkeçirilənplenariclasında
SədrSahibəQafarovaBirincivitse-
prezidentMehribanxanımƏliyeva-
nınqanaehtiyacıolaninsanlarüçün
qanehtiyatınınartırılmasıçağırışı-
naMilliMəclisindəqoşulduğunu
bildirmişdir:“BizbununüçünMilli
Məclisdəxüsusiyerayırmışıqvə
həkimbriqadasıdəvətetmişik.Ap-

relin18-dəMilliMəclisinbinasında
saat12.00-danetibarənMilliMəc-
lisindeputatları,Aparatınvəİşlər
İdarəsininəməkdaşlarıkönüllüqan
verəbilərlər”.
Aprelin18-dəMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovabaşdaol-
maqladeputatlar,Aparatınəmək-
daşlarıvəİşlərİdarəsininişçiləri
parlamentədəvətolunmuşhəkim
briqadasınınlazımimüayinəsin-
dənsonrabuxeyirxahkampaniya-
yaqoşularaqqanveriblər.Karan-
tinrejiminintələblərinəuyğun
olaraqqanverməzamanıaksiyada
iştirakedənlərinvəhəkimlərin
təhlükəsizliyinintəminedilməsi
məqsədiiləbütünzəruritədbirlər
həyatakeçirilib.Medianümayən-
dələridəprosesiişıqlandırmaqla
yanaşı,parlamentişçiləriiləbirlik-
dəqanvermədəiştirakediblər.
BununladaMilliMəclisBirin-

civitse-prezidentMehribanxanım
Əliyevanınqanaehtiyacıolaninsan-
larüçünqanehtiyatınınartırılması
çağırışınaqoşularaqqanqıtlığının
təciliqanaehtiyacıolanşəxslərin
həyatıüçünyaratdığıtəhlükənin
aradanqaldırılmasınaöztöhfəsini
vermişdir.

 “Mil li Məc lis” jur na lı

Milli Məclisdə qanvermə aksiyası



ƏliHüseynli
MilliMəclisSədrininbirincimüavini,
Hüquqsiyasətivədövlətquruculuğu 
komitəsininsədri

AzərbaycanRespublikasınınPre-
zidenticənabİlhamƏliyevinsiyasi
iradəsisayəsindəötənildənbaşlamış
vəbuildahagenişvüsətalmışçoxşa-

xəliislahatlarkursuhakimiyyətinbütünqanadlarını,ocümlədən
ölkəparlamentinidətamşəkildəəhatəedib.Bu,həmmilliqanun-
vericiliyinyeniçağırışlarfonundadahadatəkmilləşdirilməsini,
həmdəzamanıntələbləribaxımındançevikvəmüasirişüslubu-
nuntətbiqinizəruriedir.Bubaxımdanindikidövrdəfəaliyyətelə
təşkilolunmalıdırki,qanunyaratmaprosesininənvacibmərhələsi
olannormativhüquqiaktlarınmüzakirəsivəqəbuludahaçevikvə
səmərəlişəkildəhəyatakeçirilsin,zamanlaayaqlaşabilsin,ölkədə
başverənmütərəqqi,innovativyeniliklərəuyğunolsun.Onagörə
dəMilliMəclisinqanunvericilikişləriplanınauyğunolaraqrəh-
bərliketdiyimkomitəninüzərinədüşənməsələlərinvaxtındavə
məhsuldarmüzakirəsinintəşkiliiləbağlıyeniyanaşmalaraüstün-
lükveriləcək.Düşünürəmki,qanunvericiliktəşəbbüsühüququ
əsasındamüvafiqsubyektlərintəqdimetdikləridövlətquruculuğu
vəhüquqsiyasətipredmetiolanlayihələrinmüzakirəsindənəlavə,
ortayaçıxanzərurihallarnəzərəalınmaqladigəryenitəklifərin
araşdırılmasınadaciddidiqqətyetirilməlidir.Dahamükəmməl
nəticələrəldəetməkməqsədiiləçalışacağıqki,layihələrihəmdə
genişictimaimüzakirəmüstəvisinəçıxararaq,tanınmışmütəxəs-
sisləri,ekspertləri,vətəndaşcəmiyyətivəKİVnümayəndələriilə
yanaşı,seçiciləridəbuprosesəfəalşəkildəcəlbedək.

VI ça ğı rış Mil li Məc lisyenitərkibdə
fəaliyyətəbaşlayıb.AzərbaycanRespubli-
kasınınPrezidentiİlhamƏliyevinhəyata
keçirdiyiinnovativislahatlarqanunve-
riciorqanqarşısındamüəyyən
öhdəliklərqoyur.

Yeni yaranmış konfiqurasiyada Milli Məclisin 
komitələrinin fəaliyyəti necə təşkil olunur və hansı 
qanunların qəbulu zəruri hesab edilir?
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Fəzailİbrahimli
MilliMəclisSədrininmüavini, 

İctimaibirliklərvədiniqurumlarkomitəsininsədri

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlham
ƏliyevVIçağırışMilliMəclisinilkiclasındaçıxışı
zamanıparlamentinfəaliyyətiüçünbiryolxəritəsi
cızdı.BusiyasitövsiyələrdəparlamentvəPrezident
Administrasiyasımünasibətləriözəksinitapdı.Ye-
niseçilmişdeputatlaraqanunvericilikfəaliyyətiilə
bağlımühümtövsiyələrverildi.Buməsələlər3əsas
istiqamətiəhatəedir:
-dinlərarasıvəmədəniyyətlərarasıdialoqunin-
kişafınadairməsələlər;
-gənclərsiyasəti;
-informasiyamübadiləsi.
Dövlətbaşçısınınçıxışındanirəligələnvəzifələr

İctimaibirliklərvədiniqurumlarkomitəsininəsas
fəaliyyətproqramıkiminəzərdətutulmuşdur.Res-
publikadafəaliyyətgöstərənbütünictimaibirlik-
lərlə,gənclərtəşkilatlarıvədiniqurumlarlaişgüzar
münasibətləryaratmaqkomitəninqarşısındaduran
əsasvəzifələrdənbiridir.Yeganəməqsəddövlətəvə
dövlətçiliyəxidmətdir.
CənabPrezidentinçıxışında“Dinlərarası,mə-

dəniyyətlərarasıdialoquninkişafıiləbağlıbizim
parlamentindəroluçoxtəsirliolabilər”çağırışı
komitənindiniqurumlarlaişininqurulmasındaəsas
amildir.
İlhamƏliyevin“BizAzərbaycanımüasir,dünyəvi

dövlətkimigücləndirməliyik.Dünyəvilikprinsipləri
dahagenişbərqərarolmalıdır.Radikalizməqarşımü-
barizədahagenişaparılmalıdır.Buradaparlamentin
roluvacibdir.Sözündüzü,buməsələiləbağlıəvvəlki
dövrdəparlamentdəciddisöhbətaparıldığınıxatır-
lamıram”fikriartıqİctimaibirliklərvədiniqurumlar
komitəsininfəaliyyətproqramınaçevrilib.
Yuxarıdaqeydedilənlərkomitəninişinintəşkili-

nəvəfəaliyyətistiqamətininmüəyyənolunmasına
rəvacverəcək,yeniqanunlarınqəbuledilməsiilə
reallaşacaqdır.

AdilƏliyev
MilliMəclisSədrininmüavini, 

Gənclərvəidmankomitəsininsədri

CənabPrezidentinrəhbərliyiiləhəyatakeçiri-
lənislahatlaraMilliMəclisdəöztöhfəsinivermək
əzmindədir.Dövrüntələblərinəuyğunformalaşan
VIçağırışMilliMəclisinkomitələrininüzərinəistər
qanunvericiliyintəkmilləşdirilməsi,istərsədəca-
vabdeholduğusahəiləbağlımühümvəzifələrdü-
şür.Bumənadakomitəmizinqarşısındahəllivacib
məsələləribeləsıralayabilərik:
1.“Könüllüfəaliyyətihaqqında”Qanunadə-
yişikliketməklə,könüllülərinmükafatlan-
dırılması,fəaliyyətlərinəgörəsertifikatların
verilməsi,habeləkönüllülükləbağlıhüquqisə-
nədlərinnümunələri,onlarınsığortaolunması
vədigərmüvafiqbəndlərinəlavəedilməsi.

2.“İcbaritibbisığortahaqqında”Qanundadəyi-
şiklikləredilməkləkönüllülərinsığortaolun-
masınınhəyatakeçirilməsi.

3.İdmansubyektləri(federasiyalar,mərkəzlər,
akademiyalar)haqqındaqanununqəbuledil-
məsizəruridir.Yeniqanundaonlarınvəzifələ-
ri,hüquqları,yaranması,ləğvedilməsiqay-
dalarıvəfəaliyyətləriiləəlaqədarzəruriolan
bütünməsələlərtənzimlənəbilər.Nəticədə,
yaradılanidmansubyektlərininhəyatakeçirə-
cəklərifəaliyyətyalnızonlarınnizamnaməsin-
dənasılıolmayacaq.

4.“Ölkədəngetmək,ölkəyəgəlməkvəpasport-
larhaqqında”Qanununtəkmilləşdirilməsinə
zərurətvar.

5.“Dinietiqadazadlığıhaqqında”Qanunadini
dözümlülük,multikulturalizmləbağlıbəndləri
əlavəetməkləxariciölkələrdəbaşverəndini
sahədəolanqarşıdurmalarlaəlaqədarhəmin
hərəkətləripisləyənnormativhüquqiaktqə-
bulediləbilər.
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ZiyafətƏsgərov
Müdafiə,təhlükəsizlikvə 

korrupsiyailəmübarizəkomitəsininsədri

İnkişafıqarşıyaməqsədqoymuşdövlətlərdəislahatlaraparılmasınahərzaman
ehtiyacduyulur.Çünkiuğurludaxilivəxaricisiyasəthəmdəmüasirləşmənitələb
edir.CənabPrezidentİlhamƏliyevinölkəmizinhərtərəfiinkişafınaminəhəya-
takeçirdiyisiyasətvəislahatlardaməhzinnovativyanaşmalarladavametdirilir.
CənabPrezidentinxüsusiləsondövrlərdəsosial,iqtisadi,hüquqisahədəhəyata
keçirdiyiinnovativislahatlar,struktur,kadrdəyişiklikləriqanunvericiorqan-
MilliMəclisqarşısındadaöhdəliklərmüəyyənləşdirir.Yeniyaranmışkonfiqura-
siyadaMilliMəclisvəonunbütünkomitələri,eləcədəMüdafiə,təhlükəsizlikvə
korrupsiyailəmübarizəkomitəsiözfəaliyyətiniislahatlarvəmüasirləşmənintələblərinəuyğunşəkildətəşkil
edir.Şübhəsizki,ilknövbədəölkəninmüdafiəsininvətəhlükəsizliyinintəminedilməsionundigərsahələrdədə
inkişafınışərtləndirir.Buməsuliyyətinəzərəalaraqkomitəmizməhzmüasirləşməninvəislahatlarındiktəetdiyi
tələblərəuyğunolaraqdövləttəhlükəsizliyininəsasları,onuntəminedilməsininüsulvəvasitələri,dövlətsər-
hədlərininmöhkəmləndirilməsi,ölkəmizinhərbipotensialınındahadagücləndirilməsi,korrupsiyailəmübarizə
vədövlətinmüdafiəsiməqsədiiləqanunvəqərarlayihələriüzərindəəzmləişləyəcək.

ZahidOruc
İnsanhüquqlarıkomitəsininsədri

İnsanhüquqlarıkomitəsiözününyeniçağırışmüddətindəki
fəaliyyətiniKonstitusiyavədigərqanunvericilikaktlarınınmöv-
cudtələblərinəuyğunolaraqqanunvericiliktəşəbbüsüsubyekt-
lərindəndaxilolmuştəklifərintəhliliəsasındaqurmağıplan-
laşdırır.İnsanhüquqlarıvəazadlıqlarınıntəminivəqorunması
sahəsindədövlətsiyasətininformalaşdırılmasıvəhəyatakeçi-
rilməsi,ombudsmanınMilliMəclisəgöndərdiyi2019-cuilüzrə
illikməruzədəirəlisürdüyütəklifəri,birsıraqeyri-hökumət
təşkilatlarının,ictimaibirliklərintəşəbbüslərivəcəmiyyətdən
gələndigərsosialvəsiyasisifarişləridəyərləndirərəkfəaliyyətin
təşkiledilməsihədəfəalınmışdır.Ocümlədənseçicilərdəndaxil
olanmüraciətlərinaraşdırılmasıdaəsasfəaliyyətistiqamətlərin-
dəndir.
Həmçininsiyasimünasibətlərindinamikasındanvəbumü-

nasibətlərinyenikeyfiyyətmərhələsinəyüksəlməsindənasılı
olaraqsiyasipartiyalarlabağlıqanunvericiliyintəkmilləşdirilmə-
siişiəsashədəfərdəndir.

SadiqQurbanov
Təbiiehtiyatlar,energetika 
vəekologiyakomitəsininsədri

Komitəözişinimövcudqanun
vətəlimatlarəsasındaquracaq.
Cəmiyyətinaktualproblemlərini
öyrənməkvəhəlliyolunanailol-
maqüçünvətəndaşictimaiyyətin
aktivnümayəndələrivəbusahəyə
aidQHTtəmsilçiləriiləsıxünsiy-
yətyaradacaqvəictimaidinləmə-
lərkeçirəcək.
Düşünürəmki,bugünənak-

tualolansutəsərrüfatı,energetika
vəekosistemproblemləriiləbağlı
müxtəlifqanunlarınyenidənişlən-
məsinəehtiyacvar.



TahirRzayev
Aqrarsiyasətkomitəsininsədri

VIçağırışMilliMəclisinbirinciiclasındakıçıxışındaölkərəhbəriqarşıyaqoyulan
mühümvəzifələrinistiqamətlərininəinkiaydınşəkildəgöstərdi,həmdəonunhəya-
takeçirilməsininyollarınışərhetdi.Qanunlarıntəkmilləşdirilməsi,müasirçağırış-
larıntələblərinəcavabverəndəyişikliklərinedilməsi,icrasınanəzarətingücləndi-
rilməsi,milli-mənəvidəyərlərimizinqorunmasıiləbağlıqanunvericilikbazasının
möhkəmləndirilməsi,sosial,gənclərsiyasətiiləəlaqədaryeniqanunlarınhazırlan-
ması,seçicilərləəlaqələrinmöhkəmləndirilməsi,beynəlxalqfəaliyyətingenişləndi-
rilməsi,iqtisadisahədəişlərincanlandırılması,mənəvimühitinsağlamlaşdırılması
bubaxımdanxarakterikdirvəəlbətəki,hərdeputatdanfəallıq,təşəbbüskarlıq,işə

yaradıcımünasibət,məsuliyyəttələbedir.Sözsüzki,dövrüntələbi,işləringedişi,qarşıyaçıxanməsələlər,prob-
lemləryeniqanunlarınqəbulolunmasınıvəqanunlaradəyişiklikləredilməsinişərtləndirir.Toxumçuluqtəsərrü-
fatlarınınyaradılması,məhsuldarsortlarınyetişdirilməsi,damazlıqcinslərinartırılması,müasirtexnologiyaların
tətbiqi,ixtisaslı,bacarıqlıkadrlarınhazırlanması,elmi-tədqiqatinstitutlarınınfəaliyyətinincanlandırılmasıdabu
qəbildəndirvədövlətrəhbərininbildirdiyikimi,aqrarsahənininkişafıüçünyeniimkanlaryaradacaqdır.

TahirMirkişili
İqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsininsədri

İqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsiyeni
çağırışmüddətindəfəaliyyətiniölkəninəsasqanunu
olanKonstitusiyanıvədövlətbaşçısımöhtərəmcənab
İlhamƏliyevinVIçağırışMilliMəclisinilkiclasında-
kıgenişvədərinməzmunluçıxışınıəsasgötürməklə
mövcudiqtisadiqanunvericilikaktlarınıntəftişedil-
məsinəticəsindəonlarıntəkmilləşdirilməsivəmüasir
reallıqlarzəminindəzamanıntələblərinəmüvafiqyeni
qanunlarınqəbuluistiqamətindətəşkiledəcək.Heç
şübhəsizki,buzamanvətəndaşlardanqanunvericilik
təşəbbüsüilədaxilolmuştəklifərintəhlilidətərəfi-
mizdənhəyatakeçiriləcəkdir.
BüdcəMəcəlləsininişlənibhazırlanması,Hesab-

lamaPalatasınınMilliMəclisətəqdimetdiyirəylərdə
irəlisürdüyütəklifəri,birsırahökumətvəqeyri-hö-
kuməttəşkilatlarınıntəşəbbüslərininəzərəalmaqla
fəaliyyətintəşkiledilməsiprioritetlərimizsırasındadır.
Eynizamanda,hesabedirikki,seçicilərdəndaxilolan
müraciətlərdənəzər-diqqətimizdənkənardaqalmaya-
caqdır.

MusaQuliyev
Əməkvəsosialsiyasətkomitəsininsədri

Koronaviruspandemiyasıictimai-siyasihə-
yatımızınbütünsahələrindəolduğukimikomi-
təmizinfəaliyyətinədəözkorrektələrinietmək-
dədir.Sərtkarantindövründəkomitəiclaslarını,
deputatlarınseçicilərləvəkütləviinformasiya
vasitələriiləişiniinternetüzərindəntəşkiledirik.
Sosialsahədəmövcudçərçivəqanunların

monitorinqiəsasındaəlavəvədüzəlişlərbarədə
layihələrəüstünlükveririk.
Hazırdakomitədə“Ünvanlıdövlətsosialyar-

dımıhaqqında”Qanunadəyişikliklərmüzakirə
olunur.“Məşğulluqhaqqında”,“İşsizlikdənsı-
ğortahaqqında”qanunlaravəƏməkMəcəlləsinə
dəyişiklikləredilməsidəişplanımızadaxildir.
Bununlayanaşı,“Tütünməmulatlarınınistifa-

dəsininməhdudlaşdırılmasıhaqqında”Qanunun
tətbiqivəziyyətininmüzakirəsivə“Qeyri-leqal
məşğulluğunazaldılmasıyolları”barədəictimai
dinləməkeçirməyidəplanlaşdırmışıq.
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ƏhlimanƏmiraslanov
Səhiyyəkomitəsininsədri

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevinhəyatakeçirdiyiin
novativislahatlarınmühümhissəsinisosialsiyasətinbaşlıcaistiqamətlərindən
olansəhiyyəsektorununinkişafınayönəlmiştədbirlərtəşkiledir.Səhiyyəilə
bağlımühümdövlətproqramlarınınhəyatakeçirilməsi,ölkədəicbaritibbisı
ğortanıntətbiqi,yüksəksəviyyəlikadrlarınhazırlanması,əhalininsağlamlığının
dahaetibarlışəkildəqorunması,onlarınənyüksəksəviyyədətibbixidmətlərlə
əhatəolunmasıbuistiqamətdəgerçəkləşənsiyasətinvəməntiqiolaraqdabizim
komitəningələcəkfəaliyyətininəsasprinsipləridir.

Bundanbaşqakomitəmizinənbaşlıcavəzifəsisəhiyyəsahəsindəmövcudqanunvericiliyindahadatək
milləşdirilməsi,boşluqlarınaradanqaldırılması,cəmiyyətüçünəhəmiyyətkəsbedənvəsosialsifarişəsöykə
nənməsələlərləbağlıyeniqanunlarınhazırlanmasındanibarətdir.

Komitəmizingündəliyindəolanvacibsənədlərdənbiri“Reproduktivsağlamlıqhaqqında“qanunlayihə
sidir.Həmdövlətimizin,həmhökumətimizinvətəbiiki,Səhiyyəkomitəsininprioritetməsələlərindənbiridə
transplantologiyailəbağlıdır.Hələ1999cuildəqəbuledilmiş“İnsanorqanvə(vəya)toxumalarınıntransp
lantasiyasıhaqqında“Qanunbugününtələblərinəcavabvermir.MəhzbuməqsədləMilliMəclisinSəhiyyə
komitəsitərəfindənosahəninmütəxəssislərindənibarətişçiqrupuyaradılmış,yeniqanunlayihəsihazırlan
mışdırvəyaxınzamanlardaMilliMəclisinmüzakirəsinətəqdimediləcəkdir.

Səhiyyəkomitəsininfəaliyyətindəhərzamandiqqətmərkəzindəsaxladığıməsələlərdənbiridəbeynəl
xalqtəşkilatlarvəxariciölkələrinsəhiyyəqurumlarıiləəməkdaşlıqməsələsidir.Bugündünyadakımövcud
epidemiolojivəziyyətvədeməkolarki,bütündünyanıcənginəalmışkoronaviruspandemiyasıiləmübarizə
bumünasibətlərinönəminidahadaartırır.Onagörədəbuməsələlərbundansonradadaimkomitəmizindiq
qətmərkəzindəolacaqdır.

SəmədSeyidov
Beynəlxalqmünasibətlərvəparlamentlərarasıəlaqələrkomitəsininsədri

MilliMəclisinbeynəlxalqfəaliyyətiBeynəlxalqmünasibətlərvəparlamentlərarası
əlaqələrkomitəsiiləbilavasitəəlaqəlidir.Komitənin17üzvüvarvəparlamentimi
zinənböyükkomitələrindənbiridir.KomitəüzvləriAzərbaycanımüxtəlifbeynəl
xalqtəşkilatlardatəmsiledirlər.HazırdaMilliMəclisin12beynəlxalqparlament
təşkilatlarıiləəməkdaşlıqəlaqələrimövcuddur.Həmintəşkilatlarüzrəmillinüma
yəndəheyətlərinintərkibiartıqformalaşdırılaraqtəsdiqedilmişdir.

HəmçininMilliMəclisdə82ölkəniəhatəedənparlamentlərarasıəlaqələrüzrə
işçiqruplarımövcuddur.HəminqruplarınişləriBeynəlxalqmünasibətlərvəpar
lamentlərarasıəlaqələrkomitəsiiləkoordinasiyalışəkildəqurulur.Komitəmizin

üzvləriaidiyyətibeynəlxalqtəşkilatlarda,həmçininxaricidövlətlərdəAzərbaycanlabağlıməsələlərəoperativ
reaksiyaverilməsiistiqamətindəsistemliişaparırlar.

Dövlətbaşçısınınvəcəmiyyətinyeniparlamentdəngözləntiləriböyükdür.BubaxımdanVIçağırışMilli
MəclisinilkiclasındamöhtərəmPrezidentimizcənabİlhamƏliyevinçıxışındayeniparlamentinbütünsahələrdə,
həmçininbeynəlxalqfəaliyyətistiqamətləriiləbağlıfikirləriözəksinitapmışdır.Həminçıxışdasöylənən,vur
ğulanankonkretməsələlərbizimgündəlikfəaliyyətimizəçevrilməlidir.MilliMəclisinbeynəlxalqtəşkilatlardakı
nümayəndəheyətləriAzərbaycanlabağlı,xüsusiləDağlıqQarabağmünaqişəsiiləbağlıtarixihəqiqətləridünya
ictimaiyyətinəçatdırmaqüçündahaməqsədyönlüfəaliyyətgöstərməlidirlər.Beynəlxalqfəaliyyətinsəmərəliliyini
dahayaxşıtəminetməkməqsədiiləgörülənişlərkoordinasiyalışəkildəaparılmalıdır.MöhtərəmPrezidentimizin
dəqeydetdiyikimi,deputatlarxaricisəfərləribarədəhesabatverməli,Azərbaycanaqarşıəsassız,qərəzliyanaşma
olantəşkilatlardamübarizolmalıdırlar.Onagörəki,deməyəsözümüzdəvar,arqumentlərimizdəgüclüdür,ölkə
mizdəaparılansiyasətdəimkanverirki,bizözhaqqsözümüzü,mövqeyimizidünyayaçatdıraq.
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HicranHüseynova
Ailə,qadınvəuşaqməsələlərikomitəsininsədri

PrezidentİlhamƏliyevinhəyatakeçirdiyiislahatkonsepsiyasıvəonunuğurları
ölkəictimaiyyətitərəfindənciddimüzakirəolunurvərəğbətləqarşılanır.Azər
baycanxalqının,bütövlükdəcəmiyyətinvəseçiciləringözləntilərinidoğrult
maqməqsədiiləAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininişininmüasirstan
dartlarauyğunyenidəntəşkiledilməsivəbununlabağlıstrukturislahatlarının
həyatakeçirilməsi,vətəndaşməmnunluğununvəişprosesindəşəfafığıntəmin
olunmasızərurətindənirəligələrək,2020ciilfevralın9danövbədənkənar
parlamentseçkilərikeçirildi.YeniformalaşanVIçağırışMilliMəclisinilkic

lasındaçıxışedəncənabPrezidentİlhamƏliyevinproqramxarakterlinitqidüşünürəmki,hərbirdeputatın
bundansonrakıfəaliyyətindəəsasprinsiplərdənolacaqdır.

Xüsusiolaraqqeydetməklazımdırki,dövlətinaliorqanıolanparlamentinSədrininxanımolması,Sədr
müavinlərininhakimpartiyanümayəndəsiiləyanaşımüxalifətpartiyasıvəbitərəfərinnümayəndəsindən
təmsilolunması,ölkəmizdəgenderməsələlərininənalisəviyyədəqorunmasıiləyanaşı,yenidemokratik
ənənəninbaşlanğıcınıqoymuşdur.Bu,Azərbaycanınənyenisiyasivəparlamentarizmtarixindəmühümha
disədir.

PrezidentİlhamƏliyevölkəmizdəaparılanuğurludaxilisiyasətinəsasprioritetlərisırasındahərzaman
sağlamcəmiyyətformalaşmasıprosesini,genderbərabərliyinivəqadınsiyasətinininkişafınıxüsusiləqeyd
edir.Eynizamanda,AzərbaycanRespublikasınınBirincivitseprezidentiMehribanxanımƏliyevadagen
derproblemlərinə,ənənəviAzərbaycanailəsinəziddolanstereotiplərinaradanqaldırılmasınaxüsusidiqqət
yetirir.Ailə,qadınvəuşaqməsələlərikomitəsidəbuprinsiplərirəhbərtutaraq,sosialsifarişlərivədeputat
larımızıntəklifərininəzərəalaraqmüvafiqqanunvericilikaktlarıiləbağlıtəklifərinihüquqiekspertizadan
keçirilməsiüçünaidiyyatiqurumlaratəqdimetmişdir.

SiyavuşNovruzov
Regionalməsələlərkomitəsininsədri

PrezidentİlhamƏliyevinhəyatakeçirdiyiinnovativislahatlarauyğunolaraq
Regionalməsələlərkomitəsiqarşıdaqoyulanöhdəlikləriicraetməkməqsədiilə
qanunvericilikaktlarınınmükəmməlləşdirilməsi,yeniçağırışlarauyğunlaşdı
rılmasıişinidavametdirir.Qeydedimki,Regionalməsələlərkomitəsikaran
tinşəraitindəözişiniinternetüzərindənməsafədənhəyatakeçirməyəüstünlük
vermişdir.

Bəziyeradlarınındəyişdirilməsiiləbağlıqanunlayihələri,regionların,eləcə
dəyerliidarəetməorqanlarınıninkişafınatəsiredəcəkbirsıraqanunlardadəyi
şikliklərkomitəmizinişplanınadaxildir.Birsıratəklifərimizdəvarki,müvafiq
razılaşdırmalardankeçirilir.

Siyasisistemdədəyişikliklərləəlaqədartəklifərimvar.Ümumiyyətlə,Av
ropaİttifaqıölkələrininsiyasipartiyalarlabağlıqanunlarındadagöstərilibki,
partiyabirneçəilfəaliyyətgöstərmirsə,avtomatikolaraqqeydiyyatıləğvedilir.
Təbiiki,siyasipartiyanınfəaliyyətitəkcəbəyanatyazmaqdanibarətdeyil.He
sabedirəmki,siyasipartiyalarıntamşəkildəfəaliyyətistiqamətlərinintəkmil
ləşdirilməsiiləbağlıqanunvericiliyəmüvafiqdəyişiklikləredilməli,yaxudda
yeniqanunqəbuletməliyik.Bu,ölkədəsiyasisistemindahadamöhkəmlənmə
sinəxidmətedəcəkaddımolacaq.
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QənirəPaşayeva
Mədəniyyətkomitəsininsədri

VIçağırışMilliMəclisinilkiclasındakıçıxışındadövlətbaşçımızcənab
İlhamƏliyevçoxönəmliməsələlərətoxundu.Ölkərəhbərininhəyatakeçirdi
yiinnovativislahatlar,təbiiki,qanunvericiorqanolanMilliMəclisqarşısında
müəyyənöhdəliklərqoyur.

Yeniyaranmışkonfiqurasiyadakomitəmizinfəaliyyətindəbirsıraməsələlə
rəxüsusidiqqətyetiriləcəkdir.İlköncə,Mədəniyyətkomitəsiolaraqbusahədə
kiinsanlarınbütünmüraciətlərinəçoxhəssaslıqlayanaşılır,onlarqəbuledilir,
müraciətləri,təklifəridinlənilir.

Bizimüçünənvacibməqamlardanbirimədəniyyətinmüxtəlifsahələrindən
olanqurumlarımızın,peşəkarmütəxəssislərimizinhəminsahələrindahadain
kişafıiləbağlıfəaliyyətvətəklifərinidinləmək,onlarınqanunvericilikçərçivə
sindəbaxılmasınanailolmaqdır.

Eynizamanda,cənabPrezidentimizİlhamƏliyevinbundanöncəqəbul
olunanqanunlarındamüasirdövrüntələblərinəuyğunlaşdırılmasıtövsiyəsinə
müvafiqolaraqmədəniyyətsahəsininmüxtəlifistiqamətləriüzrəqanunvericili
yinmonitorinqinihəyatakeçiririk.

Qeydedimki,Mədəniyyətkomitəsiqısazamanərzindəbirsıraməsələlərlə
bağlısənədlərüzərindəçalışır.Hazırdakomitədə“Kinematoqrafiyahaqqın
da“,“Azərbaycanmuğamsənətininqorunmasıvəinkişafetdirilməsihaqqın
da“,“Yazılıabidələrhaqqında“,“Kabelşəbəkəsiyayımıhaqqında“qanunlara
baxılır.Eynizamanda,“Kütləviinformasiyavasitələrihaqqında“,“Azərbaycan
RespublikasındaDövlətdilihaqqında“qanunlaraəlavəvədəyişiklikləriləbağ
lıtəklifərverilir,müzakirələraparılır.

Bundanbaşqamədəniyyətimizininkişafındaxidmətləriolandəyərliinsan
laraqanunvericiorqanındiqqətinigöstərməküçünkomitəmiztərəfindənonla
rınyubileyləriqeydolunur.

Eynizamanda,bizbirsıramövzularətrafındacənabPrezidentİlhamƏli
yevinvəBirincivitseprezidentMehribanxanımƏliyevanınmədəniyyətimi
zininkişafınaxüsusidiqqətvəqayğısınınəzərəalaraqpandemiyadövrünün
qaydalarınınimkanverdiyiçərçivədəbirsıraistiqamətlərdəictimaidinləmələr
vəbəzibölgələrimizdəmədəniyyətsahəsiiləbağlıtəşəbbüslərləçıxışetməyi
planlaşdırırıq.

KomitəmizAzərbaycanmədəniyyətininxaricdətəbliğimövzusunadaxüsu
sidiqqətyetirirvəbuistiqamətdəqanunvəprosedurlarınimkanverdiyiçərçi
vədəfəalçalışmağabaşlamışıq.
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Yalnızyüksəkamallaraxidmətedəncahanşümulbiride-
ya,qloballaşandünyadagedənproseslərinobyektivdərkinə
əsaslananhərtərəfiişlənibhazırlanmışelmikonsepsiyabu
günhaqqındahərbirimizinböyükqürurhissiilədanışdı-
ğımızmüstəqil,dinamikinkişafedənAzərbaycanreallığını
ərsəyəgətirəbilərdi.Yaxıntarixitəcrübəmizrealşəkildə
sübutetdiki,əgərmüstəqillikhəqiqimənadaxalqaxidmət
edirsə,millətəözmillihəyatınısərbəst,özünəməxsusşəkil-
dəqurmaqimkanıverirsə,yalnızbuhaldao,milliinkişafın

ənmüqəddəmşərtihesabolunabilər.15İyun
MilliQurtuluşGünününyaranmafəlsəfəsi
dəməhzyuxarıdaqeydetdiyimizalivə
ucamissiyayaxidmətedənbirideologiya
iləsilahlanmışqüdrətlirəhbərindüşüncə
vəfəaliyyətiprizmasındadəyərləndiril-
məlidir.

ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
vaxtiləsöylədiyi“Heçkəsinşübhə-
siolmasınki,ömrümünbundan
sonrakıhissəsiniharadaolursa-ol-
sun,yalnızvəyalnızAzərbay-
canRespublikasınınmüstəqil
dövlətkimiinkişafetməsinə
həsredəcəyəm”deyimini
bugündəhəyəcansızxatır-
lamaqmümkündeyil.Ona
görəki,xalqımızınəsrlərboyu
uğrundamübarizəapardığı,
lakinəslmillidəyərmahiyyətini

bugünküuğurlarımızdadahareal
dərketdiyimüstəqillikidealındacə-
miyyətimizinqarşılaşdığıməşəqqət,

faciəlianlar,ağrılıgünlərözizini
qoymuşdur.Uluöndərinbu

həyatmanifestibiz-
dəölçüyəgəlməz

qürurhissido-
ğurur,çünki

Qurtuluşun 
fəlsəfəsi
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buoptimizmdəonunrəhbərliyiilə
millivarlığımızıntaleyüklüprob-
lemlərininhəlliyolundaatılan
uğurluaddımları,millitərəqqiyə
maneolanneqativəyintilərivax-
tındatəmkinvəqətiyyətləara-
danqaldırmaqəzmivəbacarığı,
elinqüdrətindənmayalananmilli
təfəkkürünyaradıcıpotensialıtə-
cəssümünütapmışdır.Məhzbuna
görəHeydərƏliyevinmüstəqillik
konsepsiyasıAzərbaycanRespub-
likasınınPrezidenticənabİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləölkəmizin
əldəetdiyiuğurlarfonundaxüsu-
siaktuallıqlasəslənir.
Uluöndərözününbütünsiyasi

karyerasıboyuxalqımızınmüs-
təqilliyəyetməkistəyinəyaxında
bələdolmuşvəmüdafiəetmiş,bu
taleyüklümilliprobleminməzmun
vəmahiyyətinədərindənnüfuz
etmiş,buamalıözününfəaliyyət
kredosunaçevirmişdir.O,istərdə-
rinməzmunluçıxışlarında,istərsə
dəxalqlakeçirdiyigörüşlərdə
səsləndirdiyiideyalarlamüstəqil-
likkonsepsiyasınınnəzəri-praktiki
əsaslarınıyaratmışdır.Bukonsep-
siyadamillidövlətçilikideyaları
iləhəminideyalarıhəyatakeçirən
müdriksiyasətinobrazınındialek-
tikvəhdətinigörürük.Məhzbu

məqamda-istərsovetimperiyası-
nınağırrepressiyamaşınınıntam
gücüiləişlədiyidövrdə,istərsə
nisbisabitlikvəsülhünhakimol-
duğuvaxtlardavənəhayət,yeni
ictimai-siyasi,iqtisadiepoxailə
şərtlənənmürəkkəbmüstəqillik
illərindədoğmaxalqınaxidmətin
ənmüxtəlifformavəmetodla-
rınımüəyyənləşdirən,tapıbüzə
çıxaranHeydərƏliyevözünün
zamanaqalibgələnqüdrətlişəx-
siyyətiilətarixsəhnəsindəolduqca
əzəmətligörünür.
Azərbaycanın1960-cıillərin

sonundanbaşlayanvəXXIəsrə
adlayantarixininotuzdördillikbir
dövrüUluöndərHeydərƏliyevin
adıiləqırılmaztellərləbağlıdır.O,
VƏTƏNDAŞ,ŞƏXSİYYƏT,LİDER
kimibütünbuillərdəAzərbayca-
nınməsuliyyətiniözçiyinlərində
daşımış,onubirdövlətvəxalqı-
mızıbirmillətkimitarixinağırvə
sərtsınaqlarındançıxarmış,müasir
Azərbaycanadlandırdığımızmüs-
təqilməmləkəti,onunbugünkü
həqiqətlərini,işıqlısabahınıneti-
barlıbünövrəsiniyaratmışdır.Bu
illərərzindəAzərbaycanxalqının
ictimai-siyasi,sosial-iqtisadivəmə-
dənihəyatınınbütünsahələrində
dirçəlişməhzonunadıiləbağlıdır.

Siyasisistemözündəmüxtəlif
profillikomponentləricəmləşdirən
çoxfunksiyalıstrukturdurvəonun
hərbirelementiözününxüsusi
funksiyasınavəifadəxüsusiyyət-
lərinəmalikdir.Beləçoxfunksiya-
lıstrukturutəşkiledənayrı-ayrı
komponentlərin(institusional,
funksional,requlyativ,kommu-
nikativ,ideolojiprofillikompo-
nentlər)formalaşmasındaHeydər
Əliyevfenomenininrolunubir
məqaləçərçivəsindəşərhetmək
çoxçətindir.Lakindanılmazhə-
qiqətdirki,Azərbaycandasiyasi
sistemintəşəkkültapmasında
məhzonunmüstəsnaxidmətivar-
dır.Beləki,Uluöndərin30ildən
artıqbirmüdətdəAzərbaycanda
siyasihakimiyyətinbaşındaolması
faktınınözüçağdaşAzərbaycanın
siyasisistemininformalaşmasında
HeydərƏliyevfenomenininhansı
rolamalikolmasınıaydınşəkil-
dəgöstərir.Çünkiməhzsiyasi
hakimiyyətsiyasisisteminele-
mentlərinintəmərküzləşməsivə
formalaşmasıbaxımındanənvacib
amildir.Siyasisistemdəcəmiyyə-
tinhəyatınınbütünyönləri-cə-
miyyətinmövcudluğununiqtisadi
şərtləri,cəmiyyətinsosialvəmilli

SiyavuşNovruzov
MilliMəclisinRegionalməsələlər

komitəsininsədri,
YeniAzərbaycanPartiyası
icrakatibininmüavini
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strukturu,ictimaişüurunvəziyyəti
vəsəviyyəsi,mədəniyyətvəs.öz
əksinitapır.Məhzsiyasisistemva-
sitəsiiləcəmiyyətinəsasmaraqla-
rı,sosialprioritetlərimüəyyənləş-
dirilirki,sonralaronlarsiyasətdə
möhkəmlənir.
XXIəsrtarixəsivilizasiyanıkey-

fiyyətcəyenibirmərhələyəyük-
səldənqloballaşmaəsrikimidaxil
olmuşdur.İnkişafsəviyyələrində,
dinvəmədəniyyətlərində,tarixi
ənənələrindəmövcudolanfərqlərə
baxmayaraq,qlobalproseslərdün-
yaölkələrininvəxalqlarınınbir-bi-
rindənqarşılıqlıasılılığınıgetdikcə
artırır.Buproseslərxalqlarınvə
bütövlükdəsivilizasiyanıntale-
yinihəlledicidərəcədəmüəyyən

etməyəbaşlamışdır.Ümummilli
liderimizHeydərƏliyevinəsasını
qoyduğu,möhtərəmPrezidenti-
mizİlhamƏliyevinuğurladavam
etdirdiyidaxilivəxaricisiyasət
bugünküqlobalreallığınvəfunda-
mentaltendensiyalarınmükəmməl
dərkinəəsaslanırvəhazırkıplane-
tarmiqyaslıkonyunkturdəyişik-
liklərətamamiləcavabverir.
Müasirdövrdəictimaihəyatın

bütünsahələrikimi,mədəniyyətlər
dəgetdikcəqloballaşmayaməruz
qalır,fərqlisivilizasiyalarınHan-
tinqtonundeyimiiləsadəcə“qarşı-
durması”deyil,həmdəinteqrasi-
yasıbaşverir.Buprosesdəntəcrid
olunmaq,özmilliməhdudluğuna
qapanıbqalmaqqeyri-mümkün-

dür.Qloballaşmanıngedişi,təbii
ki,sivilizasiyalarıntaleyindənyan
keçəbilməz.Beləki,qloballaşan
sosio-mədəniməkandaölkələrinvə
sivilizasiyalarınqarşılıqlıasılılığı
dahadaartır,miqrasiyaprosesinin
genişlənməsiiləonlarınbir-birinə
yaxınlaşmasıdahaintensivsəciyyə
daşımağabaşlayır,digərtərəfdən
isəxalqlarınsivilizasionözünüdərk
prosesigenişvüsətalır,millivə
dinizəmindəziddiyyətlərorta-
yaçıxır.Təbiiki,beləbirortamda
hərbirsivildövlətqloballaşmanın
ortayaçıxardığıziddiyyətlərdən
vəfəsadlardanqaçaraq,buaxını
xalqlarıniqtisadi,mədənihəya-
tınıninkişafıüçünbirüstünlüyə
çevirməlidir.Məhzbuamilinəzərə

alaraqUluöndərHeydərƏliyev
uzaqgörənliklədemişdir:“Dünya-
nıninkişafınınindikimərhələsinin
başlıcameyliqloballaşmadır.Bu
mürəkkəb,heçdəbirmənalıolma-
yanprosesinperspektivləribizim
hamımızıdüşündürür.Buzəruri
axındövlətlərinsabitinkişafının,
bütövlüyününvəidarəetməsistem-
lərininsabitliyinintəminolun-
masına,iqtisadimünasibətlərdə
ayrı-seçkiliyinaradanqaldırılması-
na,xalqlarınrifahhalınınyüksəldil-
məsinəköməketməlidir”.Beləliklə,

ÜmummilliliderinAzərbaycan
dövlətçiliyinintəməlinəyerləşdirdi-
yiazərbaycançılıqideologiyasının
birləşdiricivəehtivaedicixarakte-
rininaktuallığıgünümüzdədaha
artıqönəmvəəhəmiyyətqazanır.
Azərbaycanınənyenitarixişəx-

siyyətinvəliderinictimai-dövlət
həyatındakırolununəsrlərdəyiş-
dikcənəinkiazalmadığı,hətaef-
fektivçalarlarqazanaraqpraqmatik
məzmunvəmahiyyətkəsbetdiyini
birdahatəsdiqləyir.Təbiiki,poli-
tolojianlamdaliderdediyimizşəxs

tarixiinkişafınobyektivqanunauy-
ğunluqlarınıdərindəndərkedən,
cəmiyyətindinamikgüclərini
vahidideyaətrafındabirləşdirərək,
addım-addımhədəfəçatmağaba-
caran,stratejivəproqressivdüşün-
cətərzinəmalikrəhbərmodelini
ehtivaedir.Belərəhbərinfəaliyyəti
möhkəmsosial-iqtisadivəideoloji
bazaya,elektoratınsonsuzinamına
söykənənbirsisteməmalikdirsəvə
bütünbukomponentlərinməcmu-
suyenivəqüdrətliliderətrans-
farmasiyaedirsə,dahaəzəmətli

vəuzunömürlüolur.Ümummilli
liderimizHeydərƏliyevinlayiq-
livarisimöhtərəmPrezidentimiz
İlhamƏliyevintimsalındaxalqı-
mızöztaleyindəməhzbeləuğurlu
fenomenəşahidliketməkdədir.
Əsrimizinilkprezidentseçkilərin-

dəxalqımızıniradəsinəarxalanan,
siyasətinimillimaraqlarımızın
tamtəminolunmasıüzərindəqu-
ranUluöndərHeydərƏliyevin
müəyyənləşdirdiyidinamikinki-
şafstrategiyasınırəhbərtutanvə
regiondaçoxböyüknüfuzamalik
olanİlhamƏliyevindövlətimizin
başçısıseçilməsiiləmüasirtarixi-
mizdəkeyfiyyətcəyenimərhələnin
başlanğıcıqoyulub.Bütünsahələr-
dəköklüdəyişiklərlə,xalqınrifah
halınındaimyaxşılaşdırılması,
Azərbaycanındünyadakırolunun

yüksəldilməsiiləmüşayiətolunan
bumərhələdaxilivəxaricisiyasi
kursumuzdamöhtəşəmuğurlarla,
nəhəngabadlıq-quruculuqişlərivə
dünyadabənzəriolmayansıçrayış-
lıiqtisadiinkişafatariximizəqızıl
hərfərləyazılmaqdadır.

“Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və 
yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub 
saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən 
qalxmasına həsr olunacaqdır”

HeydərƏliyev
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ULU ÖNDƏR

strukturu,ictimaişüurunvəziyyəti
vəsəviyyəsi,mədəniyyətvəs.öz
əksinitapır.Məhzsiyasisistemva-
sitəsiiləcəmiyyətinəsasmaraqla-
rı,sosialprioritetlərimüəyyənləş-
dirilirki,sonralaronlarsiyasətdə
möhkəmlənir.
XXIəsrtarixəsivilizasiyanıkey-

fiyyətcəyenibirmərhələyəyük-
səldənqloballaşmaəsrikimidaxil
olmuşdur.İnkişafsəviyyələrində,
dinvəmədəniyyətlərində,tarixi
ənənələrindəmövcudolanfərqlərə
baxmayaraq,qlobalproseslərdün-
yaölkələrininvəxalqlarınınbir-bi-
rindənqarşılıqlıasılılığınıgetdikcə
artırır.Buproseslərxalqlarınvə
bütövlükdəsivilizasiyanıntale-
yinihəlledicidərəcədəmüəyyən

etməyəbaşlamışdır.Ümummilli
liderimizHeydərƏliyevinəsasını
qoyduğu,möhtərəmPrezidenti-
mizİlhamƏliyevinuğurladavam
etdirdiyidaxilivəxaricisiyasət
bugünküqlobalreallığınvəfunda-
mentaltendensiyalarınmükəmməl
dərkinəəsaslanırvəhazırkıplane-
tarmiqyaslıkonyunkturdəyişik-
liklərətamamiləcavabverir.
Müasirdövrdəictimaihəyatın

bütünsahələrikimi,mədəniyyətlər
dəgetdikcəqloballaşmayaməruz
qalır,fərqlisivilizasiyalarınHan-
tinqtonundeyimiiləsadəcə“qarşı-
durması”deyil,həmdəinteqrasi-
yasıbaşverir.Buprosesdəntəcrid
olunmaq,özmilliməhdudluğuna
qapanıbqalmaqqeyri-mümkün-

dür.Qloballaşmanıngedişi,təbii
ki,sivilizasiyalarıntaleyindənyan
keçəbilməz.Beləki,qloballaşan
sosio-mədəniməkandaölkələrinvə
sivilizasiyalarınqarşılıqlıasılılığı
dahadaartır,miqrasiyaprosesinin
genişlənməsiiləonlarınbir-birinə
yaxınlaşmasıdahaintensivsəciyyə
daşımağabaşlayır,digərtərəfdən
isəxalqlarınsivilizasionözünüdərk
prosesigenişvüsətalır,millivə
dinizəmindəziddiyyətlərorta-
yaçıxır.Təbiiki,beləbirortamda
hərbirsivildövlətqloballaşmanın
ortayaçıxardığıziddiyyətlərdən
vəfəsadlardanqaçaraq,buaxını
xalqlarıniqtisadi,mədənihəya-
tınıninkişafıüçünbirüstünlüyə
çevirməlidir.Məhzbuamilinəzərə

alaraqUluöndərHeydərƏliyev
uzaqgörənliklədemişdir:“Dünya-
nıninkişafınınindikimərhələsinin
başlıcameyliqloballaşmadır.Bu
mürəkkəb,heçdəbirmənalıolma-
yanprosesinperspektivləribizim
hamımızıdüşündürür.Buzəruri
axındövlətlərinsabitinkişafının,
bütövlüyününvəidarəetməsistem-
lərininsabitliyinintəminolun-
masına,iqtisadimünasibətlərdə
ayrı-seçkiliyinaradanqaldırılması-
na,xalqlarınrifahhalınınyüksəldil-
məsinəköməketməlidir”.Beləliklə,

ÜmummilliliderinAzərbaycan
dövlətçiliyinintəməlinəyerləşdirdi-
yiazərbaycançılıqideologiyasının
birləşdiricivəehtivaedicixarakte-
rininaktuallığıgünümüzdədaha
artıqönəmvəəhəmiyyətqazanır.
Azərbaycanınənyenitarixişəx-

siyyətinvəliderinictimai-dövlət
həyatındakırolununəsrlərdəyiş-
dikcənəinkiazalmadığı,hətaef-
fektivçalarlarqazanaraqpraqmatik
məzmunvəmahiyyətkəsbetdiyini
birdahatəsdiqləyir.Təbiiki,poli-
tolojianlamdaliderdediyimizşəxs

tarixiinkişafınobyektivqanunauy-
ğunluqlarınıdərindəndərkedən,
cəmiyyətindinamikgüclərini
vahidideyaətrafındabirləşdirərək,
addım-addımhədəfəçatmağaba-
caran,stratejivəproqressivdüşün-
cətərzinəmalikrəhbərmodelini
ehtivaedir.Belərəhbərinfəaliyyəti
möhkəmsosial-iqtisadivəideoloji
bazaya,elektoratınsonsuzinamına
söykənənbirsisteməmalikdirsəvə
bütünbukomponentlərinməcmu-
suyenivəqüdrətliliderətrans-
farmasiyaedirsə,dahaəzəmətli

vəuzunömürlüolur.Ümummilli
liderimizHeydərƏliyevinlayiq-
livarisimöhtərəmPrezidentimiz
İlhamƏliyevintimsalındaxalqı-
mızöztaleyindəməhzbeləuğurlu
fenomenəşahidliketməkdədir.
Əsrimizinilkprezidentseçkilərin-

dəxalqımızıniradəsinəarxalanan,
siyasətinimillimaraqlarımızın
tamtəminolunmasıüzərindəqu-
ranUluöndərHeydərƏliyevin
müəyyənləşdirdiyidinamikinki-
şafstrategiyasınırəhbərtutanvə
regiondaçoxböyüknüfuzamalik
olanİlhamƏliyevindövlətimizin
başçısıseçilməsiiləmüasirtarixi-
mizdəkeyfiyyətcəyenimərhələnin
başlanğıcıqoyulub.Bütünsahələr-
dəköklüdəyişiklərlə,xalqınrifah
halınındaimyaxşılaşdırılması,
Azərbaycanındünyadakırolunun

yüksəldilməsiiləmüşayiətolunan
bumərhələdaxilivəxaricisiyasi
kursumuzdamöhtəşəmuğurlarla,
nəhəngabadlıq-quruculuqişlərivə
dünyadabənzəriolmayansıçrayış-
lıiqtisadiinkişafatariximizəqızıl
hərfərləyazılmaqdadır.

“Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və 
yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub 
saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən 
qalxmasına həsr olunacaqdır”

HeydərƏliyev



48  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ

HörmətliAqiyəxanım!
Sizi–MilliMəclisindeputa

tını, tanınmış ictimai xadimi,
“Şöhrət”ordenliəməkdarmüəlli
mi,professoruyubileyinizmüna
sibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik
edirəm.
 Siz gənclik dövründən elmə

vətəhsilə,eynizamanda,ictimai
işlərəböyükmaraqgöstəribsiniz.
Bakıda M.F.Axundov adına
AzərbaycanPedaqojiDillər İns
titutunu bitirən kimi doğma
Oğuz rayonunda müəllimliyə
başlayaraq orta məktəbdə gənc
nəslərusdilivəədəbiyyatınıtəd
risedibsiniz.Bupeşədəözünüzü
təsdiqləyəndənsonrarayonkom
somol komitəsinə üz tutaraq
potensialınızıməktəbli gənclərin

ictimaisiyasi cəhətdən yetişdirilməsinə yönəldibsiniz. Təşəbbüskar və yenilikçi
gənc kadr kimi təşkilatçılıq qabiliyyətiniz dərhal Sizi fərqləndirib. Öncə Oğuz
Rayon Komsomol Komitəsinin I katibi, daha sonra Azərbaycan LKGİ MKnın
(LeninKommunistGənclərİttifaqıMərkəziKomitəsinin)Məktəbligənclərşöbəsi
ninmüdirivəzifələrinəirəliçəkilibsiniz.
Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirdikdən sonra təlimatçı kimi göndərildiyiniz

NaxçıvanVilayət PartiyaKomitəsində, daha sonra isə paytaxt Bakının 26 Bakı
KomissarıRayonPartiyaKomitəsindəçalışdığınızillərdəəməksalnamənizəyad
daqalansəhifələryazıbdır.Haradaişləməyinizdənasılıolmayaraq,hərzamanprin
sipiallıqvəməsuliyyətlilikəsaskeyfiyyətlərinizolub,kollektivinhörmətvərəğbəti
Siziəhatəedibdir.

AQİYƏNAXÇIVANLI
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YUBİLEY

Aqiyəxanım,Siz1985ciildənetibarəndüz30ilfasiləsizpedaqojifəaliy
yətləməşğulolubsunuz.BakıAliPartiyaMəktəbində,BakıSosialİdarəetmə
vəPolitologiyaİnstitutundagəncnəslinsiyasibiliklərəyiyələnməsinəöztöh
fəniziveribsiniz.Birsıraməsulvəzifələrdəçalışdığınızhəminali təhsiloca
ğında kafedramüdiri, elmi katib, aspirantura şöbəsininmüdiri olubsunuz.
1999cu ildən etibarənAzərbaycanRespublikası Prezidenti yanındaDövlət
İdarəçilikAkademiyasınınSiyasiidarəetməfakültəsinindekanı,20052015ci
illərdəisəAzərbaycanMüəllimlərİnstitutununrektorukimiyüksəkpostlarda
elmipedaqojifəaliyyətiniziləyaqətlədavametdiribsiniz.
Həmin onilliklərdə apardığınız elmi axtarışlar nəticəsində dissertasiya

müdafiəedərəköncəfəlsəfəelmlərinamizədi(1996),sonrasiyasielmlərdokto
ru(2004)alimlikdərəcəsinəlayiqgörülübsünüz.2004cüildənSizəprofessor
elmi adıverilibdir.Sanballımonoqrafiyavə kitabların,100dən çox elmivə
publisistikməqaləninmüəllifisiniz.Xidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalma
yıb.“Əməkdəfərqlənməyəgörə”medalına(1976),“Əməkdarmüəllim”fəxri
adına (2008) layiq görülüb, ölkə rəhbərliyi tərəfindən “Şöhrət” ordeni ilə
(2009)təltifedilibsiniz.
Gözəlpedaqoq,tanınmışalim,ölkəninictimaisiyasihəyatındagedənpro

seslərəprinsipialvətəndaşmövqeyindənyanaşanYAPüzvükimietimadqaza
naraqüçdəfədalbadal–IV,VvəVIçağırışMilliMəclisəseçkilərdədeputat
mandatıqazanıbsınız.Sizölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınqanunverici
lik bazasının təkmilləşdirilməsində yaxından iştirak edib, parlamentinAilə,
qadınvəuşaqməsələlərikomitəsininsədrikimifəallıqgöstərib,MilliMəclisin
beynəlxalqəlaqələrinininkişafınalayiqlitöhfələrveribsiniz.
HörmətliAqiyəxanım!
Siziömrünüzünbumüdrikçağındayubileyinizmünasibətiiləbirdaha

ürəkdəntəbrikedir,Sizəuzunömür,möhkəmcansağlığıarzulayır,ictimai
siyasifəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlardiləyirəm.

Hörmətlə,

SAHİBƏ QAFAROVA

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,11mart2020-ciil
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HesablamaPalatasınınfəaliy
yətinədairhesabatınıVIçağırış
MilliMəclisəyeniseçilmişmillət
vəkillərininqarşısındailkdəfə
təqdimetdiniz.Hesabat,onun
labağlıdeputatlartərəfindən
aparılanmüzakirələrvəhesaba
tamünasibətdəfərqliliknədən
ibarətdir?
-Hesabathəmİqtisadisiyasət,sə-

nayevəsahibkarlıqkomitəsində,həm
dəplenariclasdagenişmüzakirəedil-
di.Dəyərlifikirlərsəsləndirildi.Komi-
təiclasındadövlətvəsaitininistifadəsi
iləbağlıaşkarolunmuşpozuntulara
aditapıntıkimideyil,xarakterinəgörə
diqqətdəsaxlanılmasıvəyaənənəvi
“beləolmaz”kimideyil,kompleks
yanaşma,yənibaşverməsəbəblərivə
nədənqaynaqlandığı,eləcədənöq-
sanlarındahaçoxtəkrarlanmasına

sonqoyulmasıvəgörüləntədbirlərin
nəticəliliyininartmasıprizmasından
yanaşıldı.
Millətvəkillərininçıxışlarıbizdən

dahasərtolmağımızavəqətiyyətli
addımlaratmağımıza,artıqxərclərin
bərpasıiləbağlıtədbirləringüclən-
dirilməsinəköklənmişdi.Sonillər
aparılannəzarəttədbirlərinəticəsin-
dəHesablamaPalatasıtərəfindən
130mln.manatdançoxvəsaitinhəm
pul,həmdənaturaşəklindəbərpası-
nanailolunmuşdur.Eynizamanda,
budövrdəümumilikdə35material
hüquq-mühafizəorqanlarınagöndə-
rilmişdir.Bumateriallardakifayət
qədərmaliyyətutumludurvəhü-
quq-mühafizəorqanlarıtərəfindən
müvafiqhüquqiqiymətverilərək,
məqsədəuyğuntədbirlərgörülmüş-
dür.Əlbətəki,millətvəkillərinin

bizimhesabatlaradahapraktikvə
tələbkaryanaşmalarıdövlətvəsaiti
üzərindəparlamentnəzarətiningüc-
ləndirilməsindənxəbərverir.

Hesabatınhazırlanmasıvətəq
dimatıdövründəölkədəmərkəzi
vəyerliicrahakimiyyətiorqan
larındakorrupsiyavərüşvət
xorluqlabağlıhüquqmühafizə
orqanlarıtərəfindənəməliyyat
tədbirləriaparıldı...
-Bəli,buaddımlarölkəbaşçısının

dəfələrləetdiyixəbərdarlıqlarından,
tapşırıqlarındannəticəçıxarmayanvə-
zifəlişəxslərəmünasibətdəqətimöv-
qeyininifadəsidir.Ölkədaxilimüxtəlif
səviyyəligörüşvətədbirlərdəçıxış-
larındacənabPrezidentkorrupsiya
iləmübarizəistiqamətindəprinsiplə-
rinidaimsəsləndirir,eynizamanda,
dövlətvəsaitlərinin,xüsusiləəhalinin
sosialrifahınaayrılanvəsaitlərin
mənimsənilməsiiləbağlıbarışmaz
siyasətinibəyanedir.
Birməsələnibildirimki,nəzarət

orqanlarınınfəaliyyətiayrı-ayrısahə-
ləriəhatəedirvəhərbirnəzarətorqa-
nınınbufəaliyyətinicrasındaistifadə
etdiyimetodlarfərqlidir.Hesablama
Palatasınınfunksiyalarıdövlətvəsait-
lərininistifadəsinənəzarətləbağlıdır
vəbizbusahədəmilliqanunvericili-
yinbizətanıdığısəlahiyyətlərçərçi-
vəsindəhərəkətedirik.Biznəzarət
fəaliyyətimizibeynəlxalqstandartlara
əsaslananmetodologiyayauyğun
qurur,nəzarətidövlətvəsaitlərinin
istifadəsiiləbağlımövcudqanunveri-
ciliyintələbləriəsasındatərtibolunan
sənədlərüzrəhəyatakeçiririk.

Prezidenttərəfindənverilən
tapşırıqlarınəsasməğzidövlət
vəsaitlərinindüzgünistifadəsivə
vətəndaşlarlamünasibətinsağ
laməsasdaqurulmasıdır.Hesab
lamaPalatasıtərəfindənaparılan
nəzarəttədbirlərindəçoxsaylı
pozuntularaşkaredilirvəkifayət
qədərböyükməbləğdəvəsait
lərinartıqvəəsassızicraedildiyi
müəyyənolunur.
-Ölkərəhbərininməsulşəxslərə

yönəlmiştapşırıqlarıəsasvəzifəkimi
qəbuledilməli,rəhbərlikvəidarəetmə
buprinsiplərəsasındaqurulmalıdır.
CənabPrezidentintələbvəgöstərişlə-
ri,həmçinindövlətmaliyyəsisahə-
sindəşəfafığıntəminolunmasıilə
bağlıverdiyitapşırıqlarindikidövrdə
xüsusiləönəmlidir.Hərbirrəhbər
şəxsdövlətmaliyyəsininidarəedilmə-
siüçünçoxciddidaxilinəzarətsistemi
qurmalı,vəsaitlərinqənaətliistifadəsi
sahəsindəəməliaddımlaratmalıdır
ki,sonradanhərhansıneqativhalların
yaranmasınayolverilməsin.
Birnarahatedicifaktıdadeyimki,

işindəpozuntuaşkarlanmışcavabdeh
şəxslərəqarşıtəşkilatrəhbərləritərə-
findəndövlətvəsaitinənöqsanların
xarakterinəvəhəcminəuyğuntədbir-
lərgörülmür.Təsəvvüredinki,20-25
minmanatməbləğindəartıqvəsaitic-
rasınayolvermişşəxslərəqarşıheçbir
intizamtədbiriningörülməməsinənə
adverməkolar?Mənhələdahaböyük
məbləğləridemirəm.Həminməsul
şəxslərinçoxrahatlıqlafəaliyyətlərini
davametməsivənövbətiillərdədə
həminpozuntularıntəkrarlanmasıgö-

rülənişlərəmənfitəsiretməsifonun-
damüəssisərəhbərlərininbuşəxslərə
qarşıdavranışlarıbarədəsuallar
doğurur.

Vüqarmüəllim,təkrarlanan
nöqsanlarınqarşısınınalınması
üçünhansıaddımlarınatılması
vacibdir?
-İlkolaraqdeyimki,sonillərdə

aparılantədbirlərvətədbirlərinnəti-
cələriüzrətəhlillərgöstərirki,dövlət
vəsaitlərininicrasınıtənzimləyənnor-
mativhüquqiaktlarınyenilənməsinə,
təkmilləşdirilməsinə,ümumiyyətlə,
bubazanıngenişlənməsinəciddizə-
rurətvar.Qanununfəaliyyətədeyil,
fəaliyyətinqanunauyğunlaşmasıla-

zımdır.Vəsaitlərinsəmərəlivənəticəli
istifadəsi,ilknövbədə,həminvəsaitlə-
rinqanunauyğunistifadəsindənkeçir.
Bubaxımdanhəminvəsaitlərinistifa-
dəistiqamətlərinindüzgünmüəyyən-
ləşdirilməsinəşəraityaradan,norma
müəyyənedənhüquqibazanəqədər
genişvəəhatəliolarsa,vəsaitlərdə
biroqədərqanunauyğunicraedilər.
Normativhüquqibazanıntəkmilliyi
vəsaitlərinicrasıüzərindənəzarə-
tindəfəaliyyətinəyardımçıolur,bu
fəaliyyətinefektivliyiniyüksəldir.
İkinciəsasməsələdövlətmaliyyə

nəzarətininbütünmərhələlərindəva-
hidyanaşmavəbir-birinitamamlayan
daxilivəkənarnəzarətsistemlərinin
əlaqələndirilməsiiləbağlıdır.
Nəhayət,sonuncuistiqaməthərbir

təşkilatınfəaliyyətininnəticəgöstəri-
ciləriəsasındaqurulması,stratejisə-
nədlərdəkihədəfərəuyğunmüəyyən
edilməsivəfəaliyyətləbağlımütəma-
dihesabatlılığıntəşkilivəməsuliyyə-
tinadekvatlığındankeçir.

Dövlətbüdcəsinin2019cu
ildəkiicrasıiləbağlınədeyəbi
lərsiniz?
-Ümumilikdə,2019-cuilinbüd-

cəsininicrasıiləbağlıHesablamaPa-

Dövlət vəsaitləri üzərində parlamentin 
nəzarəti gücləndirilməlidir

HESABAT

MüsahibimizAzərbaycanRespublikasıHesablama 
PalatasınınsədriVüqar Gülməmmədovdur
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HesablamaPalatasınınfəaliy
yətinədairhesabatınıVIçağırış
MilliMəclisəyeniseçilmişmillət
vəkillərininqarşısındailkdəfə
təqdimetdiniz.Hesabat,onun
labağlıdeputatlartərəfindən
aparılanmüzakirələrvəhesaba
tamünasibətdəfərqliliknədən
ibarətdir?
-Hesabathəmİqtisadisiyasət,sə-

nayevəsahibkarlıqkomitəsində,həm
dəplenariclasdagenişmüzakirəedil-
di.Dəyərlifikirlərsəsləndirildi.Komi-
təiclasındadövlətvəsaitininistifadəsi
iləbağlıaşkarolunmuşpozuntulara
aditapıntıkimideyil,xarakterinəgörə
diqqətdəsaxlanılmasıvəyaənənəvi
“beləolmaz”kimideyil,kompleks
yanaşma,yənibaşverməsəbəblərivə
nədənqaynaqlandığı,eləcədənöq-
sanlarındahaçoxtəkrarlanmasına

sonqoyulmasıvəgörüləntədbirlərin
nəticəliliyininartmasıprizmasından
yanaşıldı.
Millətvəkillərininçıxışlarıbizdən

dahasərtolmağımızavəqətiyyətli
addımlaratmağımıza,artıqxərclərin
bərpasıiləbağlıtədbirləringüclən-
dirilməsinəköklənmişdi.Sonillər
aparılannəzarəttədbirlərinəticəsin-
dəHesablamaPalatasıtərəfindən
130mln.manatdançoxvəsaitinhəm
pul,həmdənaturaşəklindəbərpası-
nanailolunmuşdur.Eynizamanda,
budövrdəümumilikdə35material
hüquq-mühafizəorqanlarınagöndə-
rilmişdir.Bumateriallardakifayət
qədərmaliyyətutumludurvəhü-
quq-mühafizəorqanlarıtərəfindən
müvafiqhüquqiqiymətverilərək,
məqsədəuyğuntədbirlərgörülmüş-
dür.Əlbətəki,millətvəkillərinin

bizimhesabatlaradahapraktikvə
tələbkaryanaşmalarıdövlətvəsaiti
üzərindəparlamentnəzarətiningüc-
ləndirilməsindənxəbərverir.

Hesabatınhazırlanmasıvətəq
dimatıdövründəölkədəmərkəzi
vəyerliicrahakimiyyətiorqan
larındakorrupsiyavərüşvət
xorluqlabağlıhüquqmühafizə
orqanlarıtərəfindənəməliyyat
tədbirləriaparıldı...
-Bəli,buaddımlarölkəbaşçısının

dəfələrləetdiyixəbərdarlıqlarından,
tapşırıqlarındannəticəçıxarmayanvə-
zifəlişəxslərəmünasibətdəqətimöv-
qeyininifadəsidir.Ölkədaxilimüxtəlif
səviyyəligörüşvətədbirlərdəçıxış-
larındacənabPrezidentkorrupsiya
iləmübarizəistiqamətindəprinsiplə-
rinidaimsəsləndirir,eynizamanda,
dövlətvəsaitlərinin,xüsusiləəhalinin
sosialrifahınaayrılanvəsaitlərin
mənimsənilməsiiləbağlıbarışmaz
siyasətinibəyanedir.
Birməsələnibildirimki,nəzarət

orqanlarınınfəaliyyətiayrı-ayrısahə-
ləriəhatəedirvəhərbirnəzarətorqa-
nınınbufəaliyyətinicrasındaistifadə
etdiyimetodlarfərqlidir.Hesablama
Palatasınınfunksiyalarıdövlətvəsait-
lərininistifadəsinənəzarətləbağlıdır
vəbizbusahədəmilliqanunvericili-
yinbizətanıdığısəlahiyyətlərçərçi-
vəsindəhərəkətedirik.Biznəzarət
fəaliyyətimizibeynəlxalqstandartlara
əsaslananmetodologiyayauyğun
qurur,nəzarətidövlətvəsaitlərinin
istifadəsiiləbağlımövcudqanunveri-
ciliyintələbləriəsasındatərtibolunan
sənədlərüzrəhəyatakeçiririk.

Prezidenttərəfindənverilən
tapşırıqlarınəsasməğzidövlət
vəsaitlərinindüzgünistifadəsivə
vətəndaşlarlamünasibətinsağ
laməsasdaqurulmasıdır.Hesab
lamaPalatasıtərəfindənaparılan
nəzarəttədbirlərindəçoxsaylı
pozuntularaşkaredilirvəkifayət
qədərböyükməbləğdəvəsait
lərinartıqvəəsassızicraedildiyi
müəyyənolunur.
-Ölkərəhbərininməsulşəxslərə

yönəlmiştapşırıqlarıəsasvəzifəkimi
qəbuledilməli,rəhbərlikvəidarəetmə
buprinsiplərəsasındaqurulmalıdır.
CənabPrezidentintələbvəgöstərişlə-
ri,həmçinindövlətmaliyyəsisahə-
sindəşəfafığıntəminolunmasıilə
bağlıverdiyitapşırıqlarindikidövrdə
xüsusiləönəmlidir.Hərbirrəhbər
şəxsdövlətmaliyyəsininidarəedilmə-
siüçünçoxciddidaxilinəzarətsistemi
qurmalı,vəsaitlərinqənaətliistifadəsi
sahəsindəəməliaddımlaratmalıdır
ki,sonradanhərhansıneqativhalların
yaranmasınayolverilməsin.
Birnarahatedicifaktıdadeyimki,

işindəpozuntuaşkarlanmışcavabdeh
şəxslərəqarşıtəşkilatrəhbərləritərə-
findəndövlətvəsaitinənöqsanların
xarakterinəvəhəcminəuyğuntədbir-
lərgörülmür.Təsəvvüredinki,20-25
minmanatməbləğindəartıqvəsaitic-
rasınayolvermişşəxslərəqarşıheçbir
intizamtədbiriningörülməməsinənə
adverməkolar?Mənhələdahaböyük
məbləğləridemirəm.Həminməsul
şəxslərinçoxrahatlıqlafəaliyyətlərini
davametməsivənövbətiillərdədə
həminpozuntularıntəkrarlanmasıgö-

rülənişlərəmənfitəsiretməsifonun-
damüəssisərəhbərlərininbuşəxslərə
qarşıdavranışlarıbarədəsuallar
doğurur.

Vüqarmüəllim,təkrarlanan
nöqsanlarınqarşısınınalınması
üçünhansıaddımlarınatılması
vacibdir?
-İlkolaraqdeyimki,sonillərdə

aparılantədbirlərvətədbirlərinnəti-
cələriüzrətəhlillərgöstərirki,dövlət
vəsaitlərininicrasınıtənzimləyənnor-
mativhüquqiaktlarınyenilənməsinə,
təkmilləşdirilməsinə,ümumiyyətlə,
bubazanıngenişlənməsinəciddizə-
rurətvar.Qanununfəaliyyətədeyil,
fəaliyyətinqanunauyğunlaşmasıla-

zımdır.Vəsaitlərinsəmərəlivənəticəli
istifadəsi,ilknövbədə,həminvəsaitlə-
rinqanunauyğunistifadəsindənkeçir.
Bubaxımdanhəminvəsaitlərinistifa-
dəistiqamətlərinindüzgünmüəyyən-
ləşdirilməsinəşəraityaradan,norma
müəyyənedənhüquqibazanəqədər
genişvəəhatəliolarsa,vəsaitlərdə
biroqədərqanunauyğunicraedilər.
Normativhüquqibazanıntəkmilliyi
vəsaitlərinicrasıüzərindənəzarə-
tindəfəaliyyətinəyardımçıolur,bu
fəaliyyətinefektivliyiniyüksəldir.
İkinciəsasməsələdövlətmaliyyə

nəzarətininbütünmərhələlərindəva-
hidyanaşmavəbir-birinitamamlayan
daxilivəkənarnəzarətsistemlərinin
əlaqələndirilməsiiləbağlıdır.
Nəhayət,sonuncuistiqaməthərbir

təşkilatınfəaliyyətininnəticəgöstəri-
ciləriəsasındaqurulması,stratejisə-
nədlərdəkihədəfərəuyğunmüəyyən
edilməsivəfəaliyyətləbağlımütəma-
dihesabatlılığıntəşkilivəməsuliyyə-
tinadekvatlığındankeçir.

Dövlətbüdcəsinin2019cu
ildəkiicrasıiləbağlınədeyəbi
lərsiniz?
-Ümumilikdə,2019-cuilinbüd-

cəsininicrasıiləbağlıHesablamaPa-

Dövlət vəsaitləri üzərində parlamentin 
nəzarəti gücləndirilməlidir

HESABAT
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latasınadaxilolmuşsənədlərəvvəlki
illərinanalojisənədindənfərqlənmir.
İlkolaraqbildirməliyəmki,sənədlər
mövcudqanunvericiliyintələblərinə
uyğuntərtibedilmişvətəqdimolun-
muşdur.HesablamaPalatasıolaraq,
səlahiyyətlərimizçərçivəsindəvə
dövlətbüdcəsininilərzindəicrasıilə
əlaqədarbizəgöndərilmişhesabatmə-
lumatlarıəsasındaapardığımıztəhlil-
lərəəsaslanaraqtərtibetdiyimizrəydə
büdcəparametrləriiləbağlıgəldiyimiz
qənaətvəmüvafiqtövsiyələrəksolun-
muşdur.Həminqənaətlərlərazılaşıb-
razılaşmamaq,verdiyimiztövsiyələri
qəbuledib-etməməkartıqparlamentin
vəhökumətinsəlahiyyətləridaxilində-
dir,qanunvericilikvəicrahakimiyyəti
orqanlarınınqənaətidir.
Diqqətəçatdırmaqistərdimki,cari

təcrübəicraedilmişdövlətbüdcəsinin
tamauditedilməsinəimkanyarat-
mır.Beləki,büdcəvəsaitləriniistifadə
edənqurumlartərəfindənmaliyyə
hesabatlarınıntərtibedilməsiiləbağlı
müəyyənolunmuşsontarixrəyin
təqdimedilməsizamanıhəminhesa-
batlarındürüstlüyünün,göstəricilərin
həminhesabatlardadəqiqəksetdiri-
lib-etdirilməməsininyoxlanılmasına
imkanvermirvəbu,dövlətbüdcəsi-
ninicrasıüzrəqanunadairhazırlan-
mışsənədindərəyolaraqtərtibinə
maneolur.Bubaxımdandövlətbüd-

cəsininicrasıiləbağlıqanunlayihəsi-
ninmüzakirəsinindahagectarixlərə,
birçoxölkələrdə,hətaMDB-yəüzv
dövlətlərdəolduğukimi,növbətiilin
dövlətbüdcəsilayihəsininmüzakirə
edildiyimüddətətəyinolunmasıməq-
sədəmüvafiqdir.Beləyanaşmamillət
vəkillərinənövbətiilinbüdcəpara-
metrləriüzrədahaçoxməlumatlar
əsasındaqərarlarınqəbuledilməsinə
şəraityaratmışolar.

HesablamaPalatasıfəaliyyə
tiningücləndirilməsivədaha
efektivolmasıüçündahanələr
etməlidir?Sondaistərdimbu
barədəfikirlərinizibölüşəsiniz.
-2018-ciildəqəbuledilmiş“He-

sablamaPalatasıhaqqında”Qanun

şübhəsiz,özündənəvvəlkinormativ
sənəddənfərqlənir.Lakinbuqanuna
aliauditorqanlarıiləbağlıdünya-
daqəbuledilmişbəzisəlahiyyətlərin
vəmaddələrinəlavəolmasızərurəti
yaranmışdır.Bubaxımdanhazırda
fəaliyyətimizitənzimləyənqanuna
birsıradəyişikliklərvəəlavələrdə
hazırlamışıq.Həmintəklifərinqəbu-
lu,fikrimizcə,ümumilikdəmaliyyə
nəzarətinigücləndirməkləsonnəti-
cədəmaliyyəinzibatçılığısisteminin
təkmilləşdirilməsinəyardımçıolar.
Buistiqamətdəikitərəfivəçoxtərəfi
əməkdaşlıqimkanlarından,beynəl-
xalqtəşkilatlarlaişbirliyindəndə
istifadəedilir.Hazırladığımızdəyi-
şikliklərdövlətvəsaitlərininnəzarətlə
əhatəolunmadairəsiningenişlənmə-
si,verilənqərarlarınnəticəliliyinin
yüksəldilməsi,parlamentnəzarətinin
möhkəmlənməsivəinstitusionalçərçi-
vəninartırılmasıiləbağlıdır.
Digərbiristiqamətkimi,inzibati

resurslarınməhdudluğunuvurğula-
maqistərdim.Müqayisəüçünbirfaktı
göstərimki,hazırdaHesablamaPala-
tasınıninzibatiresursları,illikbüdcə-
si,büdcətəşkilatlarınınsayıvədigər
analojigöstəriciləribizimölkədən
dahaazolanGürcüstan,Qırğızıstan
vəMoldovanınuyğunfunksiyalıqu-
rumununştatsayındankifayətqədər
azdır.İnzibatiresurslartəşkilatın
vəzifəvəfunksiyalarıiləuyğunolma-
lıdırki,ondantələbediləniqarşılaya
vəölkədəaparılanislahatlaraadekvat
töhfəsiniverəbilsin.
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Səbinəxanım,məruzədə
görülmüşvəgörüləcəkiş
lərhaqqındaətrafıməlumat
verdiniz.Əvvəlcəbubarədə
fikirlərinizibilməkistərdik...
-Qeydedimki,ötənilOm-

budsmantəsisatıonaverilmiş
səlahiyyətlərçərçivəsindəinsan

hüquqlarınınmüdafiəsisahəsində
əhatəliişaparıb,müxtəliftədbirlər
həyatakeçirilib.Budövrərzində
ombudsmanınünvanına25min
500müraciətdaxilolubki,bu
daəvvəlkiilləmüqayisədə25%
çoxdur.Müvəkkilvəəməkdaşlar
tərəfindənOmbudsmanApara-

tındavəregionalmərkəzlərdə,
habelərespublikanınmüxtəlif
şəhərvərayonlarında,məcburi
köçkünlərinməskunlaşdıqlarıqə-
səbələrdəəhaliqruplarıiləgörüş-
lərkeçirilib.Həmçinincəzaçəkmə
müəssisələrinə,istintaqtəcrid-
xanalarına,müvəqqətisaxlama
yerlərinə,qanunsuzmiqrantların
saxlanmamərkəzlərinə,hərbi
hissələrə,uşaqlar,pensiyayaşına
çatmış,habeləəlilliyiolanşəxslər
üçünsosialxidmətmüəssisələri-
nə,internatlara,səhiyyəvətəhsil
müəssisələrinəbaxışlarvəbaşçək-
mələrzamanıümumilikdə3013
şəxsqəbuledilib.
Cariilaprelin24-dəMilliMəcli-

sinyazsessiyasınınnövbətiplenar
iclasındaillikməruzənindinlə-
nilməsizamanısadalananlarla
yanaşı,birsıramühümməsələlər
diqqətəçatdırıldı,tərəfimizdənbə-
zitəklifərirəlisürüldü.

Butəklifərsırasındahansı
məsələlərözəksinitapdı?

AzərbaycanRespublikasınınİnsanhüquqlarıüzrəmüvəkki-
liSəbinəƏliyevaaprelin24-dəillikməruzəiləMilliMəclis
qarşısındaçıxışedib.Deputatlar2019-cuildəölkədəinsan
hüquqlarınınqorunmasıhaqqındaombudsmanınməruzəsini
müzakirəedərək,fikirlərinivətəklifərinibildirdilər.Müzaki-
rələrinsonundaombudsmanınillikməruzəsisəsəqoyularaq
məqbulhesabedildi.Məruzədəqeydolunanbirsıramühüm
məsələvəməqamlarlabağlı“MilliMəclis”jurnalınınSəbinə 
Əliyevailəmüsahibəsinioxucularımızatəqdimedirik.

Sə  bi  nə Əli  ye  va:

“Ope  ra  tiv və ef  fek  tiv 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rə  cə  yik”



-Ümumiləşdirərəkqeydedə
bilərəmki,butəklifərsırasında
vətəndaşlarınəməkhüquqlarının
səmərəlitəminedilməsiməqsə-
diiləqanunvericiliyindavamlı
olaraqtəkmilləşdirilməsi,uşağa
qulluqedənananınməzuniyyət
müddətiniseçməkvəmüəyyən
edilmişməbləğdəverilənmüavi-
nətinhəddininhəminmüddətə
uyğunlaşdırılmasıüçünƏmək
Məcəlləsinəəlavələrinedilməsi,
vətəndaşlarınmənzilhüququnun
səmərəlitəminolunmasıüzrə
tədbirlərindavametdirilməsivə
digərməsələləryeraldı.

Bəsbütövlükdəillikfəaliy
yətintəhlilihansınəticəyə
gəlməyəimkanverir?

-Ombudsmantəsisatınınillik
fəaliyyətinintəhliligöstərirki,in-
sanvəvətəndaşhüquqlarınınvə
azadlıqlarınınetibarlımüdafiəsivə
səmərəlitəminedilməsiməqsədi
ilədövlətqurumlarıvəbələdiy-
yələrtərəfindənombudsmanın
müraciətlərinəqanunlamüəyyən
edilmişmüddətlərdəbaxılması,
şikayətlərdəəksetdirilmişhalla-
rıntəxirəsalınmadanyoxlanılması
vəcavablandırılmasıişinədiqqət
artırılmalıdır.Başqasözlə,müra-
ciətlərintəhliliprosesindəforma-
laşmışvəombudsmantərəfindən

səlahiyyətlidövlətqurumlarına
təqdimedilmiş,həmçininillikmə-
ruzələrdəözəksinitapmıştəklif
vətövsiyələrədiqqətləyanaşılması
vəhəlliüzrətədbirlərgörülməsi
vacibdir.

Səbinəxanım,dünyadayeni
növkoronavirusinfeksiyası
nıngenişyayıldığıbirdövrdə
Azərbaycanınpandemiyailə
mübarizəsivəölkəmizdəbu
istiqamətdəgörülənişlərlə
bağlınədeyəbilərsiniz?Yeri
gəlmişkən,xüsusilədiqqəti
aprelin6daPrezidentİlham
Əliyevtərəfindənimzalanmış
növbətiəfvsərəncamınayö
nəltməkistərdik.Busərəncam
insanhüquqlarınınqorun

masıiləyanaşı,dövlətinöz
vətəndaşlarınaxüsusidiqqət
vəqayğısınınbariznümunəsi
kimidəyərləndirilir...
-Heçşübhəsiz,bütündünyanı

cənginəalankoronaviruspande-
miyasıbirçoxölkədəciddisəhiy-
yəvəsosial-iqtisadiproblemlər
yaradıb.Azərbaycanınisəpande-
miyailəmübarizətəcrübəsiqlobal
miqyasdamüsbətnümunəkimisə-
ciyyələndirilir.Yeninövkoronavi-
rusinfeksiyasınınölkəmizdəgeniş
yayılmasınınqarşısınınalınması
istiqamətindəPrezidentİlham

Əliyevinmüvafiqtapşırıqlarıvə
göstərişləriəsasındaprofilaktik,
preventivvəmübarizəxarakter-
lizəruri,təxirəsalınmaztədbirlər
uğurladavametdirilir.
Qeydetdiyinizkimi,dövlət

başçısının6aprel2020-ciiltarixdə
“Məhkumedilmişbirsıraşəxslərin
əfvolunmasıhaqqında”Sərəncam
imzalamasıdabubaxımdanxüsu-
sivurğulanmalıdır.Məlumolduğu
kimi,dünyadayeninövkorona-
virusinfeksiyasınınyayılmasıilə
əlaqədaryaşınavəsəhhətinəgörə
xüsusiqayğıyaehtiyacduyan,yaşı
65-dənyuxarıolanməhkumla-
rınvəonlarınailəüzvlərininölkə
Prezidentinəünvanlanmışəfv
haqqındamüraciətlərinəbaxılaraq,
məhkumlarınsağlamlıqvəziyyəti,

cəzaçəkdiklərimüd-
dətdədavranışları
nəzərəalınaraqvə
humanizmprinsiplə-
rinəəsaslanaraq176
məhkumcəzasının
çəkilməmişhissəsin-
dənazadedilib.Bu
əfvsərəncamıilə10
məhkum“Azərbay-
canRespublikasının
İnsanhüquqlarıüzrə
müvəkkili(om-
budsman)haqqın-
da”Konstitusiya
Qanununun1.7-ci
maddəsinəəsasən,
ombudsmantərə-

findənverilənmüraciətlərnəzə-
rəalınmaqlaazadlığaburaxılıb.
Ümumilikdə,müstəqillikdövrün-
dəAzərbaycanda66əfvsərəncamı
imzalanıb,11amnistiyaaktıqəbul
edilib.Bu,heçşübhəsiz,dövlətin
humanizmsiyasətininaşkartəza-
hürüdür.
HəmçininbugünlərdəRusiya

Federasiyasındamiqrasiyareji-
minipozduqlarınagörəMoskva,
YekaterinburqvəVoloqdaşəhərlə-
rindəkiəcnəbivətəndaşlarınmü-
vəqqətisaxlanılmasımərkəzlərinə
yerləşdirilənbirqrupAzərbaycan

vətəndaşınınölkəyəgətirilməsidə
pandemiyaşəraitindədövləttərə-
findəninsanlarınsağlamlığınınvə
bütövlükdə,hüquqlarınınqorun-
masıistiqamətindəatılmışmühüm
addımlardanbiridir.Qeydedim
ki,RusiyaFederalombudsmanı
TatyanaMoskalkovanınməsələilə
əlaqədarbizəmüraciətindənsonra
NazirlərKabinetiyanındaOpe-
rativQərargahtərəfindənbütün
lazımitədbirlərhəyatakeçirilibvə
həminşəxslərvətənəqaytarılıb.
Ümumiyyətlə,Azərbaycan

RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevvəBirincivitse-pre-
zidentMehribanxanımƏliyeva
tərəfindənəhalininbütünqrupları-
naxüsusidiqqətgöstərilir.Bunun
bariznümunəsidirki,xaricdə
yaşayansoydaşlarımızpandemiya
şəraitindədavamlıolaraqçarter
reysləriiləvətənəgətirilir,həmin
şəxslərkarantinmüəssisələrinə
yerləşdirilirvəonlaralazımiyar-
dımgöstərilir.Azərbaycandövləti,
ölkərəhbərliyidaimözvətəndaş-
larınınqayğısınaqalır,onlarınsağ-
lamlıqlarınınqorunmasınıdiqqət
mərkəzindəsaxlayır.

Sonolaraqqar
şıdakıdövrüçün
müəyyənolunmuş
məqsədlərvəhədəf
lərbarədə,təsisatın
gələcəkfəaliyyəti
haqqındaməlumat
verməyiniziistərdik...
-Ombudsmantəsisa-

tınınfəaliyyətininstra-
tejixətiinsanhüquqları
pozuntularınınqarşısı-
nınalınması,pozulmuş
hüquqlarvəazadlıqların
bərpası,habeləmaarif-
ləndirməişləriningüc-
ləndirilməsiiləbağlıdır.
Hüquqmədəniyyətinin
aşılanması,əhalininhəs-
sasqruplarınındiqqət
mərkəzindəsaxlanılması
dafəaliyyətimizdəxüsusiyertu-
tur.Qurumunişininsəmərəliliyini
təminetmək,eləcədəAparatın
Gəncə,Şəki,CəlilabadvəQubara-
yonlarındayerləşəndördregional
mərkəzininfəaliyyətinidahada
gücləndirməkistiqamətindəməq-
sədyönlütədbirlərdavamlıxarak-
terdaşıyır.

Ümumilikdə,qarşıdakıdövrdə
Aparatınvəregionalmərkəzlərin
əməkdaşlarınıniştirakıiləhazır-
lanmışfəaliyyətplanıçərçivəsində
operativvəefektivtədbirlərhəya-
takeçirəcəyik.Birsözlə,funksional
təsisatolanOmbudsmaninstitutu
özfəaliyyətinibundansonradain-
sanlarınmənafeyiəsasındadavam
etdirəcək.
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MÜSAHİBƏ

“Buəfvsərəncamıilə10məh
kum“AzərbaycanRespubli
kasınınİnsanhüquqlarıüzrə

müvəkkili(ombudsman)haqqın
da”KonstitusiyaQanununun 
1.7cimaddəsinəəsasən,ombuds
mantərəfindənverilənmüraciətlər
nəzərəalınmaqlaazadlığabu
raxılıb.Ümumilikdə,müstəqillik
dövründəAzərbaycanda66əfv
sərəncamıimzalanıb,11amnistiya
aktıqəbuledilib.Bu,heçşübhəsiz,
dövlətinhumanizmsiyasətinin 
aşkartəzahürüdür.



-Ümumiləşdirərəkqeydedə
bilərəmki,butəklifərsırasında
vətəndaşlarınəməkhüquqlarının
səmərəlitəminedilməsiməqsə-
diiləqanunvericiliyindavamlı
olaraqtəkmilləşdirilməsi,uşağa
qulluqedənananınməzuniyyət
müddətiniseçməkvəmüəyyən
edilmişməbləğdəverilənmüavi-
nətinhəddininhəminmüddətə
uyğunlaşdırılmasıüçünƏmək
Məcəlləsinəəlavələrinedilməsi,
vətəndaşlarınmənzilhüququnun
səmərəlitəminolunmasıüzrə
tədbirlərindavametdirilməsivə
digərməsələləryeraldı.

Bəsbütövlükdəillikfəaliy
yətintəhlilihansınəticəyə
gəlməyəimkanverir?

-Ombudsmantəsisatınınillik
fəaliyyətinintəhliligöstərirki,in-
sanvəvətəndaşhüquqlarınınvə
azadlıqlarınınetibarlımüdafiəsivə
səmərəlitəminedilməsiməqsədi
ilədövlətqurumlarıvəbələdiy-
yələrtərəfindənombudsmanın
müraciətlərinəqanunlamüəyyən
edilmişmüddətlərdəbaxılması,
şikayətlərdəəksetdirilmişhalla-
rıntəxirəsalınmadanyoxlanılması
vəcavablandırılmasıişinədiqqət
artırılmalıdır.Başqasözlə,müra-
ciətlərintəhliliprosesindəforma-
laşmışvəombudsmantərəfindən

səlahiyyətlidövlətqurumlarına
təqdimedilmiş,həmçininillikmə-
ruzələrdəözəksinitapmıştəklif
vətövsiyələrədiqqətləyanaşılması
vəhəlliüzrətədbirlərgörülməsi
vacibdir.

Səbinəxanım,dünyadayeni
növkoronavirusinfeksiyası
nıngenişyayıldığıbirdövrdə
Azərbaycanınpandemiyailə
mübarizəsivəölkəmizdəbu
istiqamətdəgörülənişlərlə
bağlınədeyəbilərsiniz?Yeri
gəlmişkən,xüsusilədiqqəti
aprelin6daPrezidentİlham
Əliyevtərəfindənimzalanmış
növbətiəfvsərəncamınayö
nəltməkistərdik.Busərəncam
insanhüquqlarınınqorun

masıiləyanaşı,dövlətinöz
vətəndaşlarınaxüsusidiqqət
vəqayğısınınbariznümunəsi
kimidəyərləndirilir...
-Heçşübhəsiz,bütündünyanı

cənginəalankoronaviruspande-
miyasıbirçoxölkədəciddisəhiy-
yəvəsosial-iqtisadiproblemlər
yaradıb.Azərbaycanınisəpande-
miyailəmübarizətəcrübəsiqlobal
miqyasdamüsbətnümunəkimisə-
ciyyələndirilir.Yeninövkoronavi-
rusinfeksiyasınınölkəmizdəgeniş
yayılmasınınqarşısınınalınması
istiqamətindəPrezidentİlham

Əliyevinmüvafiqtapşırıqlarıvə
göstərişləriəsasındaprofilaktik,
preventivvəmübarizəxarakter-
lizəruri,təxirəsalınmaztədbirlər
uğurladavametdirilir.
Qeydetdiyinizkimi,dövlət

başçısının6aprel2020-ciiltarixdə
“Məhkumedilmişbirsıraşəxslərin
əfvolunmasıhaqqında”Sərəncam
imzalamasıdabubaxımdanxüsu-
sivurğulanmalıdır.Məlumolduğu
kimi,dünyadayeninövkorona-
virusinfeksiyasınınyayılmasıilə
əlaqədaryaşınavəsəhhətinəgörə
xüsusiqayğıyaehtiyacduyan,yaşı
65-dənyuxarıolanməhkumla-
rınvəonlarınailəüzvlərininölkə
Prezidentinəünvanlanmışəfv
haqqındamüraciətlərinəbaxılaraq,
məhkumlarınsağlamlıqvəziyyəti,

cəzaçəkdiklərimüd-
dətdədavranışları
nəzərəalınaraqvə
humanizmprinsiplə-
rinəəsaslanaraq176
məhkumcəzasının
çəkilməmişhissəsin-
dənazadedilib.Bu
əfvsərəncamıilə10
məhkum“Azərbay-
canRespublikasının
İnsanhüquqlarıüzrə
müvəkkili(om-
budsman)haqqın-
da”Konstitusiya
Qanununun1.7-ci
maddəsinəəsasən,
ombudsmantərə-

findənverilənmüraciətlərnəzə-
rəalınmaqlaazadlığaburaxılıb.
Ümumilikdə,müstəqillikdövrün-
dəAzərbaycanda66əfvsərəncamı
imzalanıb,11amnistiyaaktıqəbul
edilib.Bu,heçşübhəsiz,dövlətin
humanizmsiyasətininaşkartəza-
hürüdür.
HəmçininbugünlərdəRusiya

Federasiyasındamiqrasiyareji-
minipozduqlarınagörəMoskva,
YekaterinburqvəVoloqdaşəhərlə-
rindəkiəcnəbivətəndaşlarınmü-
vəqqətisaxlanılmasımərkəzlərinə
yerləşdirilənbirqrupAzərbaycan

vətəndaşınınölkəyəgətirilməsidə
pandemiyaşəraitindədövləttərə-
findəninsanlarınsağlamlığınınvə
bütövlükdə,hüquqlarınınqorun-
masıistiqamətindəatılmışmühüm
addımlardanbiridir.Qeydedim
ki,RusiyaFederalombudsmanı
TatyanaMoskalkovanınməsələilə
əlaqədarbizəmüraciətindənsonra
NazirlərKabinetiyanındaOpe-
rativQərargahtərəfindənbütün
lazımitədbirlərhəyatakeçirilibvə
həminşəxslərvətənəqaytarılıb.
Ümumiyyətlə,Azərbaycan

RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevvəBirincivitse-pre-
zidentMehribanxanımƏliyeva
tərəfindənəhalininbütünqrupları-
naxüsusidiqqətgöstərilir.Bunun
bariznümunəsidirki,xaricdə
yaşayansoydaşlarımızpandemiya
şəraitindədavamlıolaraqçarter
reysləriiləvətənəgətirilir,həmin
şəxslərkarantinmüəssisələrinə
yerləşdirilirvəonlaralazımiyar-
dımgöstərilir.Azərbaycandövləti,
ölkərəhbərliyidaimözvətəndaş-
larınınqayğısınaqalır,onlarınsağ-
lamlıqlarınınqorunmasınıdiqqət
mərkəzindəsaxlayır.

Sonolaraqqar
şıdakıdövrüçün
müəyyənolunmuş
məqsədlərvəhədəf
lərbarədə,təsisatın
gələcəkfəaliyyəti
haqqındaməlumat
verməyiniziistərdik...
-Ombudsmantəsisa-

tınınfəaliyyətininstra-
tejixətiinsanhüquqları
pozuntularınınqarşısı-
nınalınması,pozulmuş
hüquqlarvəazadlıqların
bərpası,habeləmaarif-
ləndirməişləriningüc-
ləndirilməsiiləbağlıdır.
Hüquqmədəniyyətinin
aşılanması,əhalininhəs-
sasqruplarınındiqqət
mərkəzindəsaxlanılması
dafəaliyyətimizdəxüsusiyertu-
tur.Qurumunişininsəmərəliliyini
təminetmək,eləcədəAparatın
Gəncə,Şəki,CəlilabadvəQubara-
yonlarındayerləşəndördregional
mərkəzininfəaliyyətinidahada
gücləndirməkistiqamətindəməq-
sədyönlütədbirlərdavamlıxarak-
terdaşıyır.

Ümumilikdə,qarşıdakıdövrdə
Aparatınvəregionalmərkəzlərin
əməkdaşlarınıniştirakıiləhazır-
lanmışfəaliyyətplanıçərçivəsində
operativvəefektivtədbirlərhəya-
takeçirəcəyik.Birsözlə,funksional
təsisatolanOmbudsmaninstitutu
özfəaliyyətinibundansonradain-
sanlarınmənafeyiəsasındadavam
etdirəcək.
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MÜSAHİBƏ

“Buəfvsərəncamıilə10məh
kum“AzərbaycanRespubli
kasınınİnsanhüquqlarıüzrə

müvəkkili(ombudsman)haqqın
da”KonstitusiyaQanununun 
1.7cimaddəsinəəsasən,ombuds
mantərəfindənverilənmüraciətlər
nəzərəalınmaqlaazadlığabu
raxılıb.Ümumilikdə,müstəqillik
dövründəAzərbaycanda66əfv
sərəncamıimzalanıb,11amnistiya
aktıqəbuledilib.Bu,heçşübhəsiz,
dövlətinhumanizmsiyasətinin 
aşkartəzahürüdür.
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Döv  lə  tin sə  fər  bə  re  di  ci ro  lu
Pandemiyanındünyadatüğyan

etdiyiağırgünlərdəcənabPrezi-
dentİlhamƏliyevözxalqınınəsl
xilaskarıkimimübarizəninönünə
çıxdı,rəhbərmüdrikliyi,sərkərdə
cəsarəti,liderqətiyyətiiləbütün
resurslarıbirməqsədəyönəldərək,
kompleksmübarizətədbirlərinin
həyatakeçirilməsinitəşkiletdi.
2019-cuilinsonlarındaÇindən

sürətləyayılanvəölümlənəticələ-
nəbilənyenivirusinfeksiyasının
başqaldırmasıbarədəxəbərlər
gəlməyəbaşlayanandancənab
Prezidentmüvafiqtibbi-profilaktik

tədbirlərgörülməsi,lazımidiaq-
nostikvəmüalicəviləvazimatların
alınmasıüçüngöstərişlərverdi.
Fevralayınınsonlarındanbaşlaya-
raqqonşuİranla,dahasonradigər
dövlətlərləsərhəd-gömrüksistemi
epidemiyaəleyhinətədbirlərreji-
minəkeçirildi,xaricdəyaşayanvə-
təndaşlarımızınölkəyəgətirilməsi
vəkarantinrejimindəsaxlanılması
kimitəcilitədbirlərgörülməyə
başlandı.
Ölkəbaşçısınınsonrakıqərar-

larıdareallığatamadekvatvə
prosesləriqabaqlayıcıxarakter
daşıyırdı:

ükoronaviruslamübarizənin
kompleksvəbirmərkəzdən
idarəedilməsiməqsədiilə
NazirlərKabinetiyanında
OperativQərargahınvəKo-
ronaviruslaMübarizəyəDəs-
təkFondununyaradılması;

üpandemiyanınsosial-iqtisadi
fəsadlarınınazaldılmasıvə
postpandemiyadövrünəha-
zırlıqməqsədiiləgörüləcək
tədbirlərinmaliyyələşdiril-
məsiüçünbüdcədən3,5mil-
yardmanatvəsaitayrılması;

üölkəninənyaxşıotellərin-
dəkarantinşəraitindəolan
15000-dənçoxxaricdəntəxli-
yəolunanvətəndaşımızıntam
dövləthesabınasaxlanılması;

ü“Yeniklinika”dadaxilol-
maqlamüxtəlifbölgələri
əhatəedən20-dənartıqklini-
kanınkoronavirusluxəstələ-
rinmüalicəsiüçünsəfərbər
edilməsi;

Koronavirus pandemiyasının 
sosial-psixoloji aspektləri 
və görülən mübarizə tədbirləri
Azərbaycandünyanıcənginəalmış,bəşəriyyətiifasvə 
ölümqorxusuilətəhdidedəngözəgörünməzdüşmənlə - 
koronavirus pandemiyasıiləmübarizədəənazitki
vermiş,ənuğurlunəticələrəldəetmişölkələrsırasındadır.

GÜNDƏM

MusaUrud
MilliMəclisinƏməkvəsosial
siyasətkomitəsininsədri

HeydərƏliyevFonduölkəbo
yuəhatəlihumanitaryardım
aksiyalarınabaşladı,qısamüd
dətərzindəkönüllülərinyaxın
daniştirakıilə220minailəyə
ərzaqyardımıpaylandı.
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ücəmi2həftəərzindəölkəyə
20-dənartıqtest-laboratoriya
gətirilməsi;tibbimaska,qo-
ruyucukombinezon,dezin-
feksiyavasitələrininistehsalı-
nınqurulması;

ükoronavirusinfeksiyasına
tutulmuşxəstələrinixtisaslı
müalicəsiüçün6-sıdövlət,
4-üözəlolmaqla10yenixəs-
təxananıntikilməsinəqərar
verilməsivəPrezidentinbu
məqsədlə14,8milyonmanat,
tibbavadanlığınınalınması
üçün97milyonmanat
ayrılmasıbarədəsərən-
camimzalaması;

üqısamüddətdə250
mindənçoxinsanda
testanaliziaparılması,
adambaşınadüşəntest
sayınagörəölkəmizin
dünyadaöncülsıralara
çıxması;

üÜmumdünyaSəhiyyə
Təşkilatıiləsıxəlaqələ-
rinyaradılmasıvəpan-
demiyailəmübarizəyə
Azərbaycandövlətinin
dəstəyiolaraq10milyon
manatvəsaitinBMT-yə
ianəedilməsi,13dövlətə
koronaviruslamübarizə
məqsədiiləhumanitar
yardımgöstərilməsi.

Bütünbukimitədbirlərə
koronavirusahəsrolunmuşTürk
ŞurasınınvəQoşulmamaHərəka-
tınınzirvəgörüşlərininkeçirilmə-
sinidəəlavəetsək,pandemiyailə
mübarizədəAzərbaycandövləti-
ninöncül,təşkilatçıvəlideroldu-
ğunuaydıngörürük.

Pan  de  mi  ya  nın so  sial 
as  pekt  lə  ri və gö  rü  lən 
so  sial mü  da  fiə təd  bir  lə  ri
Koronaviruspandemiyasıözü

iləbirçoxtibbi,iqtisadi,sosial,psi-
xolojiproblemlərgətirdi.Uzunillər
formalaşanvətəmərküzləşəniqti-
sadimünasibətlərkiçikbirzaman
kəsiyindəqırıldı,qloballaşan,az

qalavahidbirsistemhalında
yaşamağaöyrəşənbəşəriyyət
biranıniçindəsosialözünü-
təcridproqramınayükləndi,
nəinkiölkələrarasıvəxalqlar-
arası,hətafərdlərarasısosial
əlaqələrminimumaendirildi.
Kafe-restoranların,alış-veriş

yerlərininbağlanması,mədəni
tədbirlərinləğvedilməsi,turiz-
min,səyahətlərin,ziyarətlərin
dayandırılması,toy-nişan,yas
mərasimlərinin,deməkolarki,
qadağanedilməsi,“Evdəqal!”

çağırışlarıvəs.bukimikarantin
tədbirləricəmiyyətdəkisosialəlaqə-
lərikəsdi.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin

koronaviruspandemiyasınınölkə
iqtisadiyyatınavəvətəndaşların
həyatsəviyyəsinəmənfitəsirlərinin
azaldılması,postpandemiyadövrü-
nüninkişafperspektivlərininəzərdə
tutansərəncamlarıəsasındageniş-
miqyaslıvəəhatəlitədbirlərhəyata
keçirildi.Maliyyə-iqtisaditənzim-
ləmətədbirlərindəndanışmaqbu
yazınınməqsədiolmadığından
diqqətihökumətinhəyatakeçirdiyi
məşğulluqvəsosialmüdafiətədbir-
lərinəyönəltməkistəyirəm.

Müvəqqətidəolsaişsizqalmış,
sosialəlaqələrivəişgüzarmünasi-
bətlərizəifəmiş,qazancıazalmış,
bəzihallardaisəqazancdanməh-
rumolmuşinsanlarınköməyinə
yenədövlətgəldi.Azərbaycan
dövlətihərzamankıkimibuçətin
vaxtdadaxalqınyanındaolduğu-
nuözəməlifəaliyyətiiləbirdaha
təsdiqetdi.
Azərbaycanhökuməti3isti-

qamətdə(sosialtəminat,sosial
yardımvəsosialdəstək)sosial
müdafiətədbirlərinizamanında,
operativ,bütünehtiyatlarsəfər-
bəredilməklə,karantinrejimində
aztəminatlıinsanlarınxidmətlərə

CənabPrezidentİlhamƏliye
vinkoronaviruspandemiyası
nınölkəiqtisadiyyatınavəvə
təndaşlarınhəyatsəviyyəsinə
mənfitəsirlərininazaldılması,
postpandemiyadövrününin
kişafperspektivlərininəzərdə
tutansərəncamlarıəsasında
genişmiqyaslıvəəhatəlitəd
birlərhəyatakeçirildi.
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əlçatanlığınəzərəalınmaqlahəyata
keçirdi.
Sosialtəminat.İkimilyondan

artıqinsanıəhatəedənpensiya,
müavinətvətəqaüdlərinverilmə-
sindənəinkiləngiməolmadı,əksi-
nə,təyinatvəödənişlərinvaxtından
əvvəlhəyatakeçirilməsitəminedildi.
Pensiyavədigərödənişlərinyalnız
müvəkkilbankomatdandeyil,ən
yaxındayerləşənistənilənbankomat-
danəlavəxidməthaqqıödənilmədən
alınmasıimkanlarıyaradıldı.
Sosialyardım.Yaşlıvətənha

insanlarınbütünsosialvəməişətxid-
mətlərigündəlikolaraqsosialişçilər
vəkönüllülərtərəfindənhəyatake-
çirildi.82minailəyə,yaxud330min
nəfərəünvanlıdövlətsosialyardımı
verildivəonunverilməsisadələşdi-
rildivəmüddətidəheçbirdiaqnos-
tikaaparılmadanavtomatikolaraq
uzadıldı.
ƏməkvəƏhalininSosialMüda-

fiəsiNazirliyidigərsosialtərəfdaşları
iləbirlikdə45minailəyəərzaqyardı-
mıgöstərdi.
Həmişəolduğukimi,bupro-

seslərdədəcənabPrezidentİlham
ƏliyevvəBirincivitse-prezident
MehribanxanımƏliyevaxoşməramlı
təşəbbüslərləçıxışedərək,özlərinin
birillikəməkhaqlarınıKoronavirusla
MübarizəyəDəstəkFondunaköçür-
dülər.HeydərƏliyevFonduölkəbo-
yuəhatəlihumanitaryardımaksiya-
larınabaşladı,qısamüddətərzində
könüllülərinyaxındaniştirakıilə220
minailəyəərzaqyardımıpaylandı.
Xalqonlardannümunəgötürərək
KoronaviruslaMübarizəyəDəstək
Fondunayardımetdilər,həmdə
kimsəsizinsanlarabuçətingünlərdə
əltutdular.Ölkəningenişictimaiyyə-
tinin-işadamlarının,deputatların,
qeyri-hökuməttəşkilatlarının,dövlət
qurumlarıtəmsilçilərininbuxoşmə-
ramlıtəşəbbüslərəellikləqoşulması
qəlbimizifəxarəthissiilədoldurdu.
Sosialdəstək.CənabPrezident

İlhamƏliyevinsərəncamıiləkoro-
naviruspandemiyasınınfəsadları-
nınazaldılmasıməqsədiiləhöku-

mətəbüdcədənayrılmış3,5milyard
manatvəsaitinxeylihissəsivətən-
daşlarımızınişyerlərininqorunub
saxlanılmasına,ixtisarhallarınayol
verilməməsinə,əməkhaqlarının
karantinşəraitindədəverilməsinə
yönəldildi.Butədbirlərsayəsində
300minişyerisaxlandı,dövlətbüd-
cəsindənmaaşalan910min,özəl
sektordaçalışan664minişçininorta
aylıqəməkhaqqıödənildi.Dövlət
büdcəsindənayrılanvəsaitəDöv-
lətSosialMüdafiəFondundan203
milyonmanat,İşsizlikdənSığorta
Fondundan91milyonmanatvəsait
dəəlavəolunmaqla,ümumilikdə,
sosialmüdafiətədbirlərinə600mil-
yonmanatsərfedilmişdir.
Eynizamanda,işsiz,xüsusilə

qeyri-leqal,əməkmüqaviləsiolma-
dançalışan,karantindövründəisə
işsizqalanşəxslərinsosialmüda-
fiəsinitəminetməküçünaylıqəmək
haqqı250manatolmaqla50min
əlavəsosialişyeriaçılmış,600min
şəxsəisəyaşayışminimumu(190
manat)məbləğindəikiaylıqmüavi-
nətverilməsitəminolunmuşdur.
Sosialdəstəyinbaşqabirforması

isəözünəməşğulluq
proqramıçərçivəsin-
dəhəyatakeçirilirki,
builbuproqram11
minailəniəhatəedə-
cəkdir.20minnəfərə
işsizlikdənsığorta
müavinətiveriləcək,
həmçinin2minnəfər
peşəhazırlığıkursla-
rınınmüdavimlərinə
ikiaylıqödənişhəyata
keçiriləcəkdir.
Sosialcəhətdənhəssasəhali

qrupunaaidedilənailələrinüzvü
olan17mintələbənintəhsilhaq-
qıxərclərininödənilməsidəsosial
dəstəyinrəğbətləqarşılananaddım-
larındandır.

Ko  ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın
psi  xo  lo  ji as  pekt  lə  ri
Koronaviruspandemiyasıbəşəriy-

yətiiqtisadi,tibbi,sosialsarsıntılara

məruzqoymaqlayanaşı,həmdəpsi-
xolojibaxımdansınağaçəkməkdədir.
İnsanlardabütünekstremalvə-

ziyyətlərdəkikimi,budəhşətlixəstə-
likqarşısındabirxof,qorxu,ümid-
sizlik,həyəcan,depressiyavəapatiya
hallarıyaranmışdırvəbupsixoemo-
sionalgərginlikmüxtəlifdövlətlərdə
fərqlidiapazondavəintensivlikdə
müşahidəolunmaqdadır.
Azərbaycandabaşqayerlərdəki

kimiçaxnaşmalar,marketlərə“hü-
cumlar”vəs.başvermədi,çünkixalq
özgüclüliderinəinanır,güvənir,
onungöstərdiyiyolunəndoğruyol
olduğunubilir.Məhz
xalqıncənabPrezident
İlhamƏliyevəinamı
koronavirusqorxu-
sunuadladabildi.İlk
koronavirusxəstəsinin
aşkaredildiyi28fevral
tarixindənbugünə
qədərkoronavirusla
mübarizəsahəsində
cənabPrezidentinapar-
dığıtədbirlərxalqdaöz
liderinəinamıdahada
möhkəmləndirdi.

Koronaviruslamübarizədövrün-
dəxalqımızınmilli-mənəvidəyərləri,
humanistliyi,yardımsevərliyibirda-
haönəçıxdıvəbuümumbəşəribəla
iləmübarizədəbizəmənəvi-psixoloji
dəstəkoldu.
ÖlkəmizinBirincivitse-prezidenti

MehribanxanımƏliyevaxalqımıza
müraciətindəçoxhaqlıolaraqqeyd
edir:“Əminəmki,müdrikxalqımızın
əngözəlxüsusiyyətləri-ruhyüksək-
liyivəmərdlik,mərhəmətvəşəfqət,

Azərbaycanpandemiyayaqarşımü
barizədəilkgünlərdənÜmumdünya
SəhiyyəTəşkilatıiləsəmərəliəməkdaş
lıqedir.ÜSTölkəmizdəgörülmüşişlərə
müsbətqiymətvermiş,Azərbaycanı
pandemiyayaqarşımübarizədənü
munəviölkəkimidəyərləndirmişdir.
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inamvəməhəbbətsayəsindəbizbir-
likdəbuciddiçağırışınöhdəsindən
gələcəyik”.
İnandırıcı,maarifəndiricitədbir-

lərləyanaşı,məhdudlaşdırıcıtədbir-
lərin,ocümlədənqaydalarıpozmağa
görəcəzalarınsərtləşdirilməsi,Milli
Məclistərəfindənoperativşəkildə
müvafiqqanunlaradəyişiklikedil-
məsicəmiyyətinpandemiyailəmü-
barizədəsəfərbərolunmasınadaha
cidditəminatyaratdı.
BugünAzərbaycancəmiyyə-

tindəkoronaviruslabağlıqorxu
vətəşvişyoxdur,əksinə,birqədər

biganəlikvəarxayınçılıqvarki,bu,
hərbirimizidüşündürməlidir.Cə-
nabPrezidentİlhamƏliyevBakı-
da“Yeniklinika”nınaçılışındabu
məsələyətoxundu:“Hesabedirəm
ki,bizimhələliktamrazıolabil-
mədiyimizyeganəməsələməsuliy-
yətdir.Çünkibəziinsanlarözlərini
məsuliyyətsizaparırlar.Bəziinsan-
larqəbuledilmişqaydalarıpozma-
ğaçalışırlar.Beləliklə,həmözlərini,
həmyaxınlarını,həmdəki,tanıma-
dığıinsanlarıriskaltınaqoyurlar.
Bunuetməkolmaz”.
Koronaviruslabağlıkarantinreji-

mininuzadılması,insanlarınvərdiş
etmədiyigünboyuevdəqalmaq
rejimi,məşğuliyyətinvəmaraqla-

rıntəminolunmaması,emosiyaların
idarəedilməsindəgərginliklərin
meydanaçıxmasıbəzihallardaailə-
daxilimünasibətlərinkəskinləşməsi,
ailəüzvləriarasındamünaqişələrin
yaranmasıkimipsixolojiproblem-
lərdoğurmaqdadır.Digərhallarda
isəəksinə,təkyaşayan,ahılvəxəstə
insanlarınözünütəcridşəraitində
depressivvəipoxondrikreaksiyaları
başverəbilirki,bütünbuhallarda
ixtisaslıpsixolojiyardımıntəşkiledil-
məsizərurətiyaradır.
Fikrimcə,operativşəkildəkaran-

tinvəpostpandemiyadövrüüçün

psixolojixidmətintəşkiledilməsi,
etimadtelefonuçağrımərkəziyarat-
maqbarədətədbirlərgörməliyik.Ey-
nizamanda,koronaviruslamübari-
zəninöncərgəsindəolan,yoluxmaq
təhlükəsiyüksəkriskqrupunaaid
edilənpeşəsahiblərinin-tibbişçiləri-
nin,polislərinvəsosialxidmətişçilə-
rininpsixolojidurumlarıdanəzarət
altındasaxlanılmalı,onlaradövlət
hesabınaixtisaslıpsixolojiyardımın
göstərilməsitəminedilməlidir.

Bir  lik ha  ra  da - di  ri  lik ora  da
Koronaviruspandemiyasıilə

mübarizədəAzərbaycanınuğurlarını
şərtləndirənamillərdənbiridəcənab
Prezidentinbusahədəbeynəlxalq

əməkdaşlığaciddiönəmverməsi,
mövcudbeynəlxalqtəcrübənin,xü-
susiləÜmumdünyaSəhiyyəTəşki-
latınıntövsiyələrininəzərəalaraq
bubəşəribəlailəmübarizəstrate-
giyasınıdüzgünmüəyyənetməsi
oldu.Azərbaycanpandemiyayaqarşı
mübarizədəilkgünlərdənÜmum-
dünyaSəhiyyəTəşkilatıiləsəmərəli
əməkdaşlıqedir.ÜSTölkəmizdə
görülmüşişlərəmüsbətqiymətver-
miş,Azərbaycanıpandemiyayaqarşı
mübarizədənümunəviölkəkimi
dəyərləndirmişdir.
CənabPrezidentçoxdoğruolaraq

vurğulayırki,COVID-19qlobal
təhlükəolduğuüçünqlobaldacavab
tələbedir.Heçdətəsadüfideyildir
ki,məhzAzərbaycanPrezidentinin
təşəbbüsüiləaprelin10-daTürk
Şurasınınvəmayın4-dəQoşul-
mamaHərəkatıTəmasQrupunun
videokonfransvasitəsiiləkeçirilən
zirvəgörüşlərikoronaviruspande-
miyasıiləmübarizətədbirlərinəhəsr
olunmuşdur.
Budaəlamətdarhaldırki,zirvə

görüşlərindəÜmumdünyaSəhiyyə
Təşkilatınınbaşdirektoru,doktor
TedrosAdhanomQebreyesusdaişti-
raketmiş,pandemiyailəmübarizədə
Azərbaycanınuğurlarınıvurğulamış,
ölkəmizindünyabirliyinətöhfəsini
yüksəkqiymətləndirmişdir.
Zirvəgörüşləribirdahagöstərdi

ki,bütünçətinanlardaAzərbaycan
Prezidentiözbirləşdiricivəsəfərbər-
edicitəşəbbüsüiləönəçıxır,təkcəöz
doğmaxalqınındeyil,bütüninsanlı-
ğıntəəssübkeşikimiçıxışedir,bəşəri
birliyidahadamöhkəmləndirmək
üçünyorulmadançalışır.
Artıqkoronaviruslamübarizədə

Azərbaycantəcrübəsiöyrənilməkdə-
dir.Butəcrübəninənböyükörnəyi
həminsınaqlardadahadamöhkəm-
lənmiş,mətinləşmişlider-xalqbirli-
yidir.Məhzbubirliyinsayəsindəbiz
koronaviruspandemiyasınadaqalib
gələcəyik,cənabPrezidentinirəlisür-
düyü“Bizbirlikdəgüclüyük!”şüarı
bütündövrlərinbirlikvəhəmrəylik
himninəçevriləcəkdir!
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İslahatlarınyenimərhələsindəha-
kimiyyətinbirqolukimifəaliyyətini
fərqlikeyfiyyətmüstəvisinədaşıyan
parlamentinstitutununAzərbaycan
siyasihəyatındabirəsrlikkeçmişinə
baxmayaraq,ilkparlamentinməhdud
tarixitəcrübəsibuistiqamətdəbirənənə
formalaşdırmağavəhazırkıyeniçağı-
rışlarqarşısındaözqüvvəsiniqoruyan
siyasiistinadgahaçevrilməyəimkan
vermir.EləcədəAliSovetkeçmişimizdə
milliqanunvericilikvəhüquqiaktların
böyükqalereyasınıyaradanxalqdepu-
tatlarının-proletarinqilabıtəmsilçilə-
rinin,yaradıcıitifaqvəqurucuəmək
qəhrəmanlarınınsovetimperiyasından
müstəqildövlətimizəqalansondərəcə
qiymətlimirasınınüzərindənxətçək-
məkdəcinayətolardı.
Təsadüfideyilki,indidünyada

məhztarixsiyasətiətrafındatəhlükəli
proseslərgedir.XüsusilədəSSRİ-nin
tərkibindəyaşayanxalqların70illik
birliyini“istibdadvəköləlik”istilahı
prizmasındanqiymətləndirərəkonları
dünənindən,institusionalyaddaşdanvə
irsdənməhrumetməyəçalışılır.
Doğrudur,ərazibütövlüyümüzə

qəsdşəraitindəqazanılanmüstəqil-
liyimizinilkillərindəAzərbaycanda
ənənəvipartiyanomenklaturasıvəxalq
hərəkatıdalğasındaformalaşan,daha
sonradaxilisilahlıhərbiqüvvələrintəz-
yiqialtındaidarəolunanMilliMəclisin
vahidmərkəzlidövlətinyaradılmasında
rolusondərəcəmənfiolmuşdu,həta
birsırahallardahəminMəclisxalqdan
dahaçoxdaxilivəxariciqüvvələrinxaos
meydanınaçevrilmişdi.Beləşəraitdəic-

timaisabitliyivəmillisəfərbərliyitəmin
edərəkbütünsağlamqüvvələribirara-
yagətirməkqeyri-mümkünolmuşdu.
SiyasipatriarxHeydərƏliyevincə-

midördayçəkənparlamentrəhbərliyi
bütüntoqquşantərəfəridurdurmağa,
ölkədəxaosu,qeyri-müəyyənlikatmos-
feriniaradanqaldırmağaimkanverdi.
Məhzparlamentdaxilisabitliyinvəni-
zamıntəminedilməsiavtomatikolaraq,
bütünrespublikayatransferedildi.
BirvaxtlarSSRİ-ninrəhbərlərindən

olanvəAzərbaycanıSSRİAliSovetində
uğurlatəmsiledənHeydərƏliyevdaha
böyüksiyasiçarpışmalardaəldəetdiyi
dayanıqlıqruhunuvəböhranlısituasi-
yalarırametməkbacarığını90-cıillər-
dənsonraəvvəlcəstratejibirməntəqə-
də,NaxçıvanAliMəclisində,dahasonra
isəbütövlükdəbirrespublikadatətbiq
etməniəyaniolaraqgöstərdi.Gerçəkdən
dəöyrəniləcəksiyasidərslərdir.
Uluöndərilkgündəndünyanınqa-

baqcılparlamentarizmənənələrinəsa-
diqqalaraqaşkarlıqprinsipinəüstünlük
verdi,MilliMəclisiniclaslarınınruhuilə
gerçəkvətəndaşhəyatıarasındaəlaqə
yaratdı,birbaşayayımənənələriiləsağ-
lamvəişləkxalqhakimiyyətiqurdu-
ğunuənqatıəleyhdarlarınabeləcanlı
şəkildənümayişetdirdi.İndiüstündən
20ildənçoxvaxtkeçəndənsonra,həta
düşmənlərinindəetirafetdiyikimi,o
vaxtlarHeydərƏliyevinsiyasiiradəsi
vəəzmiiləölkədətüğyanedənseparat-
çımeyilləri,məhəllivəregionalhərbi
maraqlarısiyasətininstitusionalsferası-
na,millibirlikvəbütünlüyünsəmtinə
döndərməkmümkünoldu.

Beləliklə,dördayqədərqısabirza-
mançərçivəsiəsrlərinsabitdövlətiüçün
təməlləryaratmağayetdi,böyükəməllə-
rinsonsuzluqlaölçüldüyünəşübhəyeri
qoymadı.
Nəticədə,parlamentinruhunukö-

kündəndəyişənUluöndərqarşıdurma
vəitihamlarlaaparılanMəclismüzaki-
rələrinəöztəmkinvətəcrübəsiiləyeni
siyasimədəniyyətgətirdi;Azərbaycan
parlamentinəsondərəcəehtiyacdu-
yulanvəqanlıvuruşmalarıdurdur-
maqüçünçoxvacibolanictimainüfuz
qazandırdı.HeydərƏliyeviniclasları
məharətləaparmaqtərzi,fikirlərinidə-
qiqifadəetməsivəirəlisürdüyühərbir
ideyanıgüclüdəlillərləəsaslandırmaq
bacarığısədarətləauditoriya,“yuxarı-
lar”la“aşağılar”arasındaəbədikonfikti
xalqınxeyrinəçözməyəimkanverdi.Bir
qədərdramatikfilmixatırladanhəmin
tarixidövrünsiyasətvəsiyasətçilərüçün

müntəxəbatoldu-
ğunuinkaredənlər
yalnızdiletantlardır.
Bəli,bir-birindən

kəskinfərqlənənfikir
axınlarınıramedərək
konsensusnöqtələ-
rinitapmaqoqədər
asandeyil.Xüsusilə
dədünyanınəngüc-
lüideologiyalarından
biriolanKommunist
Partiyasıtəmsilçilə-
rinin,ocümlədən

faşizməqarşımübarizəüçünyaradıl-
mışCəbhəplatformasının,həmçinin
Napoleondövrününküçəvəmeydan
mübarizələrindəndoğulaninqilabiqəh-
rəmanlarınıxatırladansəhrakomandir-
lərininyeraldığıamorfbirklubdanpar-
lamentformalaşdırmaq,onumükafat
vəölümhökmünübirandaçıxarmağa
hazırolankütlənintəzyiqindənayır-
maq,populizmləxalqazananadamları
konstruktivməcrayagətirməkyenibir
örnəksayılmağa,əslparlamentarizm
məktəbiadlanmağahaqqedir.
Uluöndərinictimai-siyasigərginli-

yinaradanqaldırılmasıistiqamətində
milliiradəvəsuverenliyinqibləgahı-
naçevirdiyiparlamentdənvəonun
əsaslandığıprinsiplərdən,göstərdiyi
siyasidözümdən,fərqlimənafeləriuz-
laşdırmaqbacarığından,yenidünyəvi
təcrübələrəaçıqlığı,demokratikliyi,əks
fikirliliyəmeydanverməkcəsarətindən
irəligələrəkhazırkıparlamentqurucu-
luğunudahəminmüsbətənənələrəsöy-
kənərəkaparmaqdoğruseçimolardı.
BumənadacənabPrezidentİlhamƏli-
yevinrespublikayarəhbərliyiillərində
ənçətinanlardayüksəksiyasinüfuzu-
nubölüşdüyüparlamentinsonçağırış
tərkibiiləkeçirdiyiaçılışmərasimində
yüksəktribunadansəsləndirdiyitezislər
əsası102ilvə27iləvvəlqoyulmuşpar-
lamentarizmməktəbininyenidövrün
ruhunavətələblərinəuyğunqurulması
baxımındanistiqamətvericisənəd,“par-
lamentmanifesti”kimitarixiəhəmiyyət

ZahidOruc
MilliMəclisinİnsanhüquqlarıkomitəsininsədri

“Yeni parlament 
manifesti”ni 
necə oxumalı?

Parlamentinruhunukökündəndə
yişənUluöndərHeydərƏliyevqar
şıdurmavəittihamlarlaaparılan
Məclismüzakirələrinəöztəmkinvə
təcrübəsiiləyenisiyasimədəniyyət
gətirdi;Azərbaycanparlamentinə
sondərəcəehtiyacduyulanvəqan
lıvuruşmalarıdurdurmaqüçünçox
vacibolanictimainüfuzqazandırdı.
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İslahatlarınyenimərhələsindəha-
kimiyyətinbirqolukimifəaliyyətini
fərqlikeyfiyyətmüstəvisinədaşıyan
parlamentinstitutununAzərbaycan
siyasihəyatındabirəsrlikkeçmişinə
baxmayaraq,ilkparlamentinməhdud
tarixitəcrübəsibuistiqamətdəbirənənə
formalaşdırmağavəhazırkıyeniçağı-
rışlarqarşısındaözqüvvəsiniqoruyan
siyasiistinadgahaçevrilməyəimkan
vermir.EləcədəAliSovetkeçmişimizdə
milliqanunvericilikvəhüquqiaktların
böyükqalereyasınıyaradanxalqdepu-
tatlarının-proletarinqilabıtəmsilçilə-
rinin,yaradıcıitifaqvəqurucuəmək
qəhrəmanlarınınsovetimperiyasından
müstəqildövlətimizəqalansondərəcə
qiymətlimirasınınüzərindənxətçək-
məkdəcinayətolardı.
Təsadüfideyilki,indidünyada

məhztarixsiyasətiətrafındatəhlükəli
proseslərgedir.XüsusilədəSSRİ-nin
tərkibindəyaşayanxalqların70illik
birliyini“istibdadvəköləlik”istilahı
prizmasındanqiymətləndirərəkonları
dünənindən,institusionalyaddaşdanvə
irsdənməhrumetməyəçalışılır.
Doğrudur,ərazibütövlüyümüzə

qəsdşəraitindəqazanılanmüstəqil-
liyimizinilkillərindəAzərbaycanda
ənənəvipartiyanomenklaturasıvəxalq
hərəkatıdalğasındaformalaşan,daha
sonradaxilisilahlıhərbiqüvvələrintəz-
yiqialtındaidarəolunanMilliMəclisin
vahidmərkəzlidövlətinyaradılmasında
rolusondərəcəmənfiolmuşdu,həta
birsırahallardahəminMəclisxalqdan
dahaçoxdaxilivəxariciqüvvələrinxaos
meydanınaçevrilmişdi.Beləşəraitdəic-

timaisabitliyivəmillisəfərbərliyitəmin
edərəkbütünsağlamqüvvələribirara-
yagətirməkqeyri-mümkünolmuşdu.
SiyasipatriarxHeydərƏliyevincə-

midördayçəkənparlamentrəhbərliyi
bütüntoqquşantərəfəridurdurmağa,
ölkədəxaosu,qeyri-müəyyənlikatmos-
feriniaradanqaldırmağaimkanverdi.
Məhzparlamentdaxilisabitliyinvəni-
zamıntəminedilməsiavtomatikolaraq,
bütünrespublikayatransferedildi.
BirvaxtlarSSRİ-ninrəhbərlərindən

olanvəAzərbaycanıSSRİAliSovetində
uğurlatəmsiledənHeydərƏliyevdaha
böyüksiyasiçarpışmalardaəldəetdiyi
dayanıqlıqruhunuvəböhranlısituasi-
yalarırametməkbacarığını90-cıillər-
dənsonraəvvəlcəstratejibirməntəqə-
də,NaxçıvanAliMəclisində,dahasonra
isəbütövlükdəbirrespublikadatətbiq
etməniəyaniolaraqgöstərdi.Gerçəkdən
dəöyrəniləcəksiyasidərslərdir.
Uluöndərilkgündəndünyanınqa-

baqcılparlamentarizmənənələrinəsa-
diqqalaraqaşkarlıqprinsipinəüstünlük
verdi,MilliMəclisiniclaslarınınruhuilə
gerçəkvətəndaşhəyatıarasındaəlaqə
yaratdı,birbaşayayımənənələriiləsağ-
lamvəişləkxalqhakimiyyətiqurdu-
ğunuənqatıəleyhdarlarınabeləcanlı
şəkildənümayişetdirdi.İndiüstündən
20ildənçoxvaxtkeçəndənsonra,həta
düşmənlərinindəetirafetdiyikimi,o
vaxtlarHeydərƏliyevinsiyasiiradəsi
vəəzmiiləölkədətüğyanedənseparat-
çımeyilləri,məhəllivəregionalhərbi
maraqlarısiyasətininstitusionalsferası-
na,millibirlikvəbütünlüyünsəmtinə
döndərməkmümkünoldu.

Beləliklə,dördayqədərqısabirza-
mançərçivəsiəsrlərinsabitdövlətiüçün
təməlləryaratmağayetdi,böyükəməllə-
rinsonsuzluqlaölçüldüyünəşübhəyeri
qoymadı.
Nəticədə,parlamentinruhunukö-

kündəndəyişənUluöndərqarşıdurma
vəitihamlarlaaparılanMəclismüzaki-
rələrinəöztəmkinvətəcrübəsiiləyeni
siyasimədəniyyətgətirdi;Azərbaycan
parlamentinəsondərəcəehtiyacdu-
yulanvəqanlıvuruşmalarıdurdur-
maqüçünçoxvacibolanictimainüfuz
qazandırdı.HeydərƏliyeviniclasları
məharətləaparmaqtərzi,fikirlərinidə-
qiqifadəetməsivəirəlisürdüyühərbir
ideyanıgüclüdəlillərləəsaslandırmaq
bacarığısədarətləauditoriya,“yuxarı-
lar”la“aşağılar”arasındaəbədikonfikti
xalqınxeyrinəçözməyəimkanverdi.Bir
qədərdramatikfilmixatırladanhəmin
tarixidövrünsiyasətvəsiyasətçilərüçün

müntəxəbatoldu-
ğunuinkaredənlər
yalnızdiletantlardır.
Bəli,bir-birindən

kəskinfərqlənənfikir
axınlarınıramedərək
konsensusnöqtələ-
rinitapmaqoqədər
asandeyil.Xüsusilə
dədünyanınəngüc-
lüideologiyalarından
biriolanKommunist
Partiyasıtəmsilçilə-
rinin,ocümlədən

faşizməqarşımübarizəüçünyaradıl-
mışCəbhəplatformasının,həmçinin
Napoleondövrününküçəvəmeydan
mübarizələrindəndoğulaninqilabiqəh-
rəmanlarınıxatırladansəhrakomandir-
lərininyeraldığıamorfbirklubdanpar-
lamentformalaşdırmaq,onumükafat
vəölümhökmünübirandaçıxarmağa
hazırolankütlənintəzyiqindənayır-
maq,populizmləxalqazananadamları
konstruktivməcrayagətirməkyenibir
örnəksayılmağa,əslparlamentarizm
məktəbiadlanmağahaqqedir.
Uluöndərinictimai-siyasigərginli-

yinaradanqaldırılmasıistiqamətində
milliiradəvəsuverenliyinqibləgahı-
naçevirdiyiparlamentdənvəonun
əsaslandığıprinsiplərdən,göstərdiyi
siyasidözümdən,fərqlimənafeləriuz-
laşdırmaqbacarığından,yenidünyəvi
təcrübələrəaçıqlığı,demokratikliyi,əks
fikirliliyəmeydanverməkcəsarətindən
irəligələrəkhazırkıparlamentqurucu-
luğunudahəminmüsbətənənələrəsöy-
kənərəkaparmaqdoğruseçimolardı.
BumənadacənabPrezidentİlhamƏli-
yevinrespublikayarəhbərliyiillərində
ənçətinanlardayüksəksiyasinüfuzu-
nubölüşdüyüparlamentinsonçağırış
tərkibiiləkeçirdiyiaçılışmərasimində
yüksəktribunadansəsləndirdiyitezislər
əsası102ilvə27iləvvəlqoyulmuşpar-
lamentarizmməktəbininyenidövrün
ruhunavətələblərinəuyğunqurulması
baxımındanistiqamətvericisənəd,“par-
lamentmanifesti”kimitarixiəhəmiyyət

ZahidOruc
MilliMəclisinİnsanhüquqlarıkomitəsininsədri

“Yeni parlament 
manifesti”ni 
necə oxumalı?

Parlamentinruhunukökündəndə
yişənUluöndərHeydərƏliyevqar
şıdurmavəittihamlarlaaparılan
Məclismüzakirələrinəöztəmkinvə
təcrübəsiiləyenisiyasimədəniyyət
gətirdi;Azərbaycanparlamentinə
sondərəcəehtiyacduyulanvəqan
lıvuruşmalarıdurdurmaqüçünçox
vacibolanictimainüfuzqazandırdı.



62  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ

MİSSİYA

daşıyırvəhamımızqarşısındamühüm
vəzifələrqoyur.
Ölkəhəyatınınmüxtəlifsahələrində

aparılanislahatların,icrastrukturların-
dasəmərəliidarəçilikparadiqmasına
keçidinkompleksyanaşmatələbetməsi,
eləcədəislahatlarahüquqidəstəkvə
adekvatlıqqanunvericilikhakimiyyə-
tininyenikonfiqurasiyadafəaliyyəti-
nizəruriedir.Həmçininparlamentin
nüfuzunadairkeçirilənictimairəy
sorğularınınnəticələrisiyasiiradənin
islahatçımövqeyiiləüst-üstədüşür.
Növbədənkənarparlamentseçkilərivə
MilliMəclisinyenitərkibdəfəaliyyəti
hakimiyyətinbuqolununüzərinədüşən
yenivəzifələrinicrasındanirəligəlir.Bu
mənadaölkəbaşçısınınVIçağırışMilli
Məclisinilkiclasızamanıqeydetdiyi
fikirlər-“Hesabedirəmki,yenitərkibdə
formalaşmışMilliMəclisislahatlarayeni
təkanverəcəkdir.Deputatlarqarşısın-
daböyükvəzifələrdurur,ilknövbədə,
qanunvericiliksahəsində.Çünkiparla-
mentinəsasişiqanunvericilikdir.Mə-
nimtövsiyəmondanibarətdirki,nəinki
kəmiyyətə,dahaçoxkeyfiyyətəfikir
verilsin.Çünkimövcudolanqanunların
təkmilləşdirilməsinəbaxmaq,onlarıtəf-
tişetməklazımdır”,-qoyulanvəzifələ-
rinəsaskonturlarınımüəyyənedir.
EləcədəbugünlərdəMilliMəclis

Aparatınınyenidənqurulmasınadair
imzalanansərəncamdamüstəqilli-
yimizdənkeçənson30ildəcəsarətli
addımolmaqlaPrezidentinyenihaki-
miyyətquruculuğusiyasətinətamamilə
uyğundur.
Parlamentinictimainüfuzununyük-

səldilməsi,legitimictimai-siyasibirlik-
ləri,partiyalarıtəmsiletməyəçalışması,
eləcədəbütövlükdəmilliiradəniəks
etdirməsi,hakimiyyətindigərqolları
iləsıxəməkdaşlığınvəkoordinasiyalı
fəaliyyətintəşkiliyeniçağırışlarınqarşı-
yaqoyduğuəsastələblərsırasındadır.
Parlamentinfərqliictimaimaraq-

lara,siyasimövqelərəinstitusional
zəmindəqucaqaçan,onlarıuzlaşdıran
barış,birlikvəbütünlükmərkəzinə
çevrilməsi,siyasidialoqun,eləcədə
icramexanizmininhüquqibazisini
təkmilləşdirən,vətəndaşmövqeyini

tribunadanhakimiyyətindigərqolları
iləbölüşən,siyasisistemivəmünasi-
bətlərimöhkəmləndirənbirrolamalik
olmasıyenidünyəvigerçəklikdənvə
dövlətinkeçidetdiyifərqliidarəetmə
tsiklinə,qabaqcılcəmiyyətquruculuğu
siyasətinətöhfəverməkzərurətindən
irəligəldiyidanılmazdır.
Məsuliyyətinmüxtəlifbaxışlıqüvvə-

lərarasındabölünməsizəifsosialgücə
malikqüvvələringüclənməsinə,eləcə
dəikincihakimiyyətqolundasiyasiiş-
tirakçılığınuğurluformasınıntapılması
iləonungələcəkdədahageniştətbiqinə
nailolmağa,siyasiiştirakçılığıcəmiyyə-
tindərinliyinədoğruinkişafetdirməyə
vəgüclüprezidentlirespublikanıida-

rəçilikhəyatımızınəsasformasıolaraq
saxlamaqlamüxtəlifAvropaölkələrin-
dəkibalansmodellisiyasətintətbiqinə
genişimkanlaraçır.
Buradaxüsusiqeydedəkki,region

ölkələrindəparlamentlimodeləkeçi-
dingətirdiyiqeyri-sabitlikvəmərkəzi
dövlətinzəifəməsifaktlarınınəzərdən
qaçırmadanhələtamsəfərbərolun-
mamış,ocümlədənişğalreallığını
ortadanqaldırmamışAvropakollegial
idarəçiliyinətəslimolmağıntəhlükə-
sizliyimizivəgələcəkbütövlüyümü-
zütəhdidetdiyiniqətiyyənunutmaq
olmaz.

Parlamentinüzərinədüşənfunk-
siyalartəkcəmilliiradənintəmsiliilə
məhdudlaşmır,eləcədəqanunvericilik
vənəzarətsəlahiyyətləriniəhatəedir.
Bumənadaaparılanislahatlaratəkan
vermək,parlamentincəmiyyətləüzvi
vəhdətiniqoparmışvəicrastrukturu-
nunhüquqiaktlarınımexanikinizamla
qəbuledənqurumtəsəvvürünüdəyiş-
mək,parlament-cəmiyyətmünasibətlə-
rinəyenidinamizmgətirməkbaxımın-
danonunqanunvericiliktəşəbbüslərini
əhəmiyyətlidərəcədəintensivləşdirmə-
yəehtiyacvar.
Digərpartiyamənsublarınınparla-

mentarilərarasında,həmçininmüxtəlif
rəhbərvəzifələrdətəmsilçiliyininəzərə

alaraq,qanunvericiliktəşəb-

büsünün
təkcəçoxluğuniradəsiiləməhdudlaş-
dırılmaması,ictimaidəstəyingeniş-
ləndirilməsi,cəmiyyətləbütünləşmə
vəözfəaliyyətiniictimaigözləntilərə
uyğunlaşdırmaməqsədiiləvətəndaş
cəmiyyətiinstitutlarının,digərpartiya-
ların,yaradıcıtəşkilatlarınbutəşəbbüs-
dəöztəklifəriiləiştirakınınartırılması,
ictimaidinləməvəsiyasimüzakirələrdə
həmintəklifərəmeydanverilməsimü-
hüməhəmiyyətkəsbedir.
Qeydetməkyerinədüşərki,yenisi-

yasiarxitekturadamüxtəlifpartiyaların
hakimiyyətqolundasəlahiyyətbölgü-
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sündətəmsilolunmasıonlarınparla-
mentin,eləcədəölkəningələcəyindəki
məsuliyyətpayınındagöstəricisidir.
Birsözlə,dayanıqlıvəmöhkəmdövlət
strukturununmövcudluğuhazırkısi-
yasisistemiəsasgötürməkşərtiləbütün
sağlamvəkonstruktivqüvvələriümum-
xalqmənafeləriətrafındabirləşdirməyə
şəraityaradır.Buidarəçiliyindemokra-
tikləşdirilməsiyolundatarixiaddımdır
vədigərqonşudövlətlərdəküçəvə
meydanlardamüxtəlifsosialqrupların
toqquşması,təzyiqi,tələbisayəsində
formalaşankeçidhökumətlərimodelin-
dənkardinalşəkildəfərqlənir.
Qanunvericilikfəaliyyətinintək-

milləşdirilməsi,yeninormativaktların
mümkünhüqu-

qi,iqtisadi,sosialnəticələrininproqnoz-
laşdırılmasıistiqamətindətənzimləyici
təsiranalizlərininvədigərmütərəqqi
alətlərintətbiqinəyerverilməsi,qanun-
vericilikfəaliyyətininelmi-hüquqiəsas-
larınıntəminolunması,inkişafetmiş
ölkələrinelektronqanunvericilikbazası
iləortaqplatformayaradaraqkeyfiyyət
parametrlərininartırılması,qanunve-
riciliktəşəbbüslərininanalizinihəyata
keçirməkistiqamətindəparlamentin
multiprofillielmi-tədqiqatmərkəzinin
vəmonitorinqqrupununformalaşdırıl-
masımövcudsisteminbeynəlxalqprak-

tikayauyğunlaşdırılmasıistiqamətində
vacibaddımlardanolardı.
Həmçininqlobalqarşılıqlıfəaliyyə-

tinaktualformatıkimiparlamentdiplo-
matiyasınıgücləndirməkləbeynəlxalq
münasibətlərzəmininimöhkəmləndir-
məkyeniparlamentingündəliyində
dayananəsasməsələlərdəndir.
MilliMəclisAparatınıyenidən

canlandırmaq,ölkədəformalaşanyeni
kadrheyətinəlayiqinsanlarıburaya
cəlbetməkdövrüntələbidir.Eləcədə
parlamentAparatınındövlətqurucu-
luğundamühümkadrbankıfunksiya-
sınıyenidənözünəqaytarmaq,bilikvə
bacarıqlarına,dövlətçiliktəfəkkürünə,
yüksəksiyasivəşəxsiəxlaqınagörəse-

çilənkadrlarladövlətitə-
minetməkonunüzərinə
düşənmühümvəzifələr
sırasındadır.
Bununlayanaşıpar-

lamentinnəzarətvətəsir
imkanlarınınartırılması,
işləkparlamentnəza-
rətimexanizmlərinin
hazırlanması,həmçinin
deputatlarınfəaliyyətin-
dəhesabatlılığıntəmin
edilməsi,seçiciqarşısın-
dacavabdehliyin,eləcə
dəsiyasiməsuliyyətin
dərkolunmasıvacibəhə-
miyyətəmalikdir.
MilliMəclisinindiyə

qədərmüəyyənölçü-
dəmənfiobrazasahib
olmasınışərtləndirən
əsasamillərdənbiri

kimideputatlarınpassivliyiniaradan
qaldırmaqməqsədiilədəqiqqrafikəsa-
sındaictimaiyyətqarşısındagördüyü
işləri,parlamentdəkiçıxışları,mətbuata
açıqlamalarıvəbeynəlxalqparlament
diplomatiyasınıəhatəedənçalışmaları
uğurlubirşəkildəəhatəedənhesabatlar
verməsinitəminetməyə,təmsiletdiyi
regionavaxtaşırısəfərləretməsiistiqa-
mətindəmexanizmlərformalaşdırmağa
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mövqeyinitərkedibtəmsiletdikləri
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vətəsirimkanları
nınartırılması,işlək
parlamentnəzarəti
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zırlanması,həmçinin
deputatlarınfəaliy
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İNKİŞAF

2018-ciilprezidentseçkilərin-
dənsonraAzərbaycanözinkişa-
fınınyenimərhələsinədaxiloldu.
DövlətbaşçısıcənabİlhamƏliyev
andiçməmərasimindəiqtisadi
islahatlarınsürətlənəcəyini,əhatə
dairəsiningenişlənəcəyinibəyan
edərəkbuislahatlarınəsashədəfə-
rinidəaçıqladı.Buhədəfərəsasən
xaricifaktorlarıntəsirlərinəda-
hadayanıqlıolaniqtisadimodeli
formalaşdırmaq,bilikvətexnolo-
giyalaraəsaslananiqtisadiartım
mənbələriniişəsalmaq,qeyri-neft
sektorununsürətliinkişafınıhə-
yatakeçirmək,qazanılaniqtisadi
uğurlarıninsanlarınmaddirifah
halınatransformasiyasınanail
olmaq,iqtisadiresurslaradayanan
sosialdövlətkonsepsiyasınıinkişaf
etdirməkkimimühümməramla-
rıözündəbirləşdirir.Keçəndövr
ərzindəbuhədəfərəçatmaqüçün
ölkədəmiqyaslı,dərinvəsürətli

islahatlarastartverildi.
Təsadüfideyilki,Dünya
Bankının“DoingBusi-
ness2019”hesabatında
Azərbaycandünyadailk
10islahatçıölkəsırası-
nadaxilolubvəənçox
islahataparanölkəelan
edildi.Aparılaniqtisadi
islahatlarınənxarakte-
riküstünlüyüonunqısa
müddətərzindənəticə
verməsiidi.Beləki,ar-
tıq2019-cuildəölkədə
ÜDM2,2%,qeyri-neft
sektoru3,5%,qeyri-neft
sənayeistehsalı14%
artmışdır;4,2milyon
insanıəhatəedən2bö-
yüksosialpakethəyata
keçirilmiş,əməkhaqları,
müavinətlərəhəmiyyətli
dərəcədəyüksəlmiş-
dir.Əhalininbanklara

xaricivalyutadaolankreditlərinin
ödənməsindəonlaradəstəküçün
dövlətbüdcəsindənvəsait
ayrılmışdır.
2020-ciilinIrübünün

dəiqtisadigöstəriciləri
çoxmüsbətolmuşdur.
Beləki,budövrdəölkədə
ÜDM3%,qeyri-neftsek-
toru7%,qeyri-neftsənaye
istehsalı23%artmışdır.
Budinamika2020-ciilin
Azərbaycaniqtisadiyyatı
üçünsürətliiqtisadiinki-
şafiliolacağınıgöstərir-
di.Lakingözlənilmədən
dünyadakoronavirus
pandemiyasınınyayılması
qlobaliqtisadiyyataciddi
təsiretməyəbaşlamışdır.
İnsansağlamlığınıhər
şeydənüstüntutanAzər-
baycanındövlətbaşçısı

virusunyayılmamasıüçünvaxtın-
davəçeviktədbirləringörülmə-
sinitəminetməkləAzərbaycanı
bubəladanqorumuşdur.Tətbiq
olunansərtkarantintədbirləriiq-
tisadifəallığınazalmasınasəbəb
olmuşdur.Lakinməhdudlaşdırıcı
tədbirlərdəntəsirlənəniqtisadiy-
yatın20sahəsiüçünəhəmiyyətli
dövlətproqramıhazırlanmışvə
qısamüddətdəicraedilməyəbaş-
lanmışdır.Tədbirlərproqramı3,5
milyardmanathəcmindəolmaqla
ÜDM-ənisbətdəregiondaənbö-
yükdəstəkproqramıdır.
Eynizamanda,iqtisadisubyekt-

lərinayaqdaqalmasıvəpostpan-
demiyadövründəəlavədəyər
yaratmasıüçünortavəuzunmüd-
dətlidigərmüxtəlifproqramlar
elanolunmuşdur.
Şübhəsizki,aparılanislahat-

larınvəgörüləntədbirlərinsə-
mərəsinindərəcəsidigərşərtlərlə
yanaşı,həmdəonunmüasirtələb-
lərəcavabverənhüquqibazasının

olmasındandaasılıdır.Azərbay-
canRespublikasınınPrezidentiİl-
hamƏliyevmartın10-daVIçağırış
AzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisininilkiclasındakıgeniş
nitqindəbildirmişdirki,deputatlar
ilknövbədəqanunvericiliksahə-
sindənəinkikəmiyyətə,dahaçox
keyfiyyətəfikirversinlər,mövcud
olanqanunlarıtəftişedərəktəkmil-
ləşdirilməsinihəyatakeçirsinlər.
İqtisadiqanunvericilikfəaliy-

yətiniaparılaniqtisadiislahatlar
xətininhədəfərinəuyğunlaşdır-
maqİqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsininəsasvəzi-
fələrindəndir.Qəbulolunanqanun
layihələrininkeyfiyyətgöstərici-
lərininyüksəldilməsi,işləkmexa-
nizmlərəmalikolması,reallıqları
əksetdirməsi,iqtisadiinkişafavə
buinkişafamaneələrinaradan
qaldırılmasınayönəlməsisonnə-
ticədəölkəiqtisadiyyatınınsürətli
inkişafınıtəminedəcəkmühüm
amillərdəndir.

Hazırdaqlobaltələbinazalma-
sı,neftinqiymətininxeyliaşağı
düşməsivəpandemiyaşəraitiyeni
iqtisadireallıqlarortayaçıxarmış-
dır.Postpandemiyadövrünün
iqtisadimodeliiləbağlıdünyada
ətrafımüzakirələrgedir.Artıqhər
kəsüçünaydındırki,budövrdə
iqtisadimünasibətlərdəvəida-
rəetmədəinnovativüsullarxüsusi
əhəmiyyətkəsbedəcək.
Eynizamanda,əminikki,qa-

nunvericiorqanınhökumətləsıx
əməkdaşlığıçərçivəsindəpost-
pandemiyadövrüüçüninnovativ
qanunvericilikbazasınınhazırlan-
masıiqtisadiinkişafsürətimizin
bərpaolunmasınamühümdəstək
olabiləcək.Xüsusilədəmövcud
problemlərinhəllindəyenime-
todların,məsafədənidarəetmənin
tətbiqi,rəqəmsaliqtisadiyyatın
formalaşmasında,elektrontica-
rətininkişafındayeniideyaların
reallaşmasıgününaktualtələblə-
rindəndir.

Postepidemiyadövründətex-
nologiyalarınhökmranlığıbaşla-
yacaq.Budövrüçünindidənvaxt
itirmədəntexnolojibiliklərimizi,
infrastrukturumuzu,qanunvericilik
bazamızıdahadatəkmilləşdirməli-
yik.CənabPrezidentİlhamƏliyevin
apardığısosial-iqtisadiislahatlar
əslindəAzərbaycanıbudövrədaha
yaxşıhazırlamaqdadır.İnnovativ
iqtisadiyyatqurmaqla,insankapi-
talınavətexnologiyalaraəsaslanan
sosialiqtisadimünasibətləriforma-
laşdırmaqlaAzərbaycanpostpan-
demiyadövründəözsürətliiqtisadi
inkişaftempinibərpaedəbiləcəkdir.
Əminəmki,bizbuyollagetməklə
vəhərbirimizözüzərimizədüşən
vəzifənilayiqincəyerinəyetirməklə
qarşıyaqoyulanhədəfərəçatacağıq.
İqtisadisiyasət,sənayevəsahib-
karlıqkomitəsiözişfəaliyyətində
inklüzivvəinnovativinkişafadəs-
təkolmaqlaAzərbaycanınqarşıya
qoyduğumühümiqtisadihədəfərə
çatmasınadəstəkverəcəkdir.

İqtisadiqanunvericilikfəaliyyə
tiniaparılaniqtisadiislahatlar
xəttininhədəfərinəuyğunlaş
dırmaqİqtisadisiyasət,sənaye
vəsahibkarlıqkomitəsininəsas
vəzifələrindəndir.Qəbulolunan
qanunlayihələrininkeyfiyyət
göstəricilərininyüksəldilməsi,
işləkmexanizmlərəmalikolması,
reallıqlarıəksetdirməsi,iqtisadi
inkişafavəbuinkişafamaneələ
rinaradanqaldırılmasınayönəl
məsisonnəticədəölkəiqtisa
diyyatınınsürətliinkişafınıtəmin
edəcəkmühümamillərdəndir.

Pandemiya şəraiti yeni 
iqtisadi reallıqlar ortaya çıxarır

TahirMirkişili
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,
sənayevəsahibkarlıqkomitəsininsədri
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TahirMirkişili
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,
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Arzumüəllim,ilkolaraqsizi
seçicilərininamınıvəetima
dınıqazanaraqMilliMəclisin
deputatıseçilməyinizmünasi
bətiilətəbrikedirik.Sizinçox
zənginhəyattarixçənizvar:
xüsusixidmətorqanlarının
polkovniki,mediakapitanı
vəmillətvəkili.Busahələrin
hansındaözünüzüdaharahat,
inamlıvəinsanlarafaydalı
hissedirsiniz?

-Təbriküçüntəşəkküredirəm.
Bilirsinizki,104saylıGədəbəy-To-
vuzseçkidairəsiAzərbaycanınən
ucqarvəErmənistanlahəmsərhəd
dağlıqərazisidir.Düşünürəmki,
seçkilərdəqələbəqazanmağımın
mühümsəbəblərixüsusixidmət
orqanlarınınzabitikimifəaliy-
yətim,eynizamanda,Qarabağ
müharibəsindəiştirakımvəqeyd
etdiyinizkimijurnalistikailəməş-
ğulolmağımdır.Əslindəixtisasca

jurnalistolmasamda,onilböyük
birholdinqin-Trendİnformasiya
AgentliyinədaxilolanDay.az,Mil-
li.azvədigərstrukturlarınrəhbər-
lərindənbiriolmuşam.
Əsasməqamlardanbiriodur

ki,seçicilərmənimzabitolmağımı,
Qarabağdöyüşlərizamanıkeçiri-
lənənmühümhərbiəməliyyatlar-
daiştirakımıyüksəkqiymətlən-
dirdilər.OzamanheçAzərbaycan
ordusuyoxidi.Xüsusixidmət
orqanlarınınvəDaxiliİşlərNa-
zirliyininzabitlərindənibarətbir
qrupvaridi.Mənoqrupunaparıcı
üzvlərindənbiriolmuşam.Seçildi-
yimərazidədəbirsıraəməliyyat-
lardaiştiraketmişəm.
Politoloqvəsiyasiekspertkimi

fəaliyyətimdəseçkilərdəöztəsi-
rinigöstərdi.İnsanlarlamüəyyən
qədərünsiyyətdəolmaq,onların
problemləriniyaxındanbilmək
çoxvacibdir.Mənhəminregionda
böyüyübbaşaçatmışam,Tovuz-
daYusifSadıqovadınaBozalqanlı

kəndortaməktəbiniqızılmedalla
bitirmişəm.Dəfələrləkimya,fizika,
riyaziyyatfənləriüzrəkeçirilən
respublikavəbeynəlxalqolim-
piadalarınqalibiolmuşam.Rayon
sakinlərimənibuuğurlarımagörə
tanıyırdı.
Valideynləriminhəkimolması-

nındaöztəsiriolub,eynizaman-
da,əslimizi-nəslimizidətanıyırlar.
Yəninəslimizmüəyyənnüfuz
sahibidir.Bunüfuzuqorumaq
üçünəlimdəngələnietməliyəm.
Bu,böyükməsuliyyətdir.Çalışaca-
ğamki,seçiciləriməverdiyimsözə
əməledimvəqanunvericiorqanda
ənmühümməsələlərləbağlıqəbul

ediləcəkqanunlarınfəaliştirakçısı
olum.

Sizpolitoloqkimidünyada
vəölkəmizdəgedənproses
lərişərhedərəkproqnozlar
verirsiniz.Hadisələringələcək
inkişafıvənəticəsihaqqında
fikirsöyləməkkifayətqədər
cəsarəttələbedir.Bubaxım
dansizinüçünhansıamillər
vacibdir?
-Mənxüsusixidmətorqanla-

rındaişlədiyimvaxtəsasənəmə-
liyyatstrukturlarındaçalışmışam
vəeynizamanda,birmüddət
Məlumat-təhlilşöbəsininrəisidə

olmuşam.Bundanbaşqa
narkotiklərin,kütləviqır-
ğınsilahlarınınvəonun
komponentlərininqanun-
suzdövriyyəsi,insanal-
veri,qanunsuzmiqrasiya,
radikaldiniqurumlarla
mübarizəsahəsindədə
çalışmışam,dünyanınbir

sıraölkələrindəbumövzularahəsr
olunmuşkonfranslarda,seminar-
lardaAzərbaycanRespublikasını
təmsiletmişəm.Narkotiklərinqa-
nunsuzdövriyyəsinəqarşımüba-
rizəüzrəbeynəlxalqproqramların
(SCAD,CARİCC,International
IntellegenceAcademy,Virginia
Tech-TISD-OSCE,UNODCOpen
analist)iştirakçısıvəeksperti
olmuşam.Bundanəlavəonbir
ilAzərbaycanınbirsırarayonla-
rındaəməliyyatişindəişləmişəm.
Yənimüəyyənqədərpraktikitəhlil
üçünözüməbazayığmışam.
Yerigəlmişkən,qeydedimki,

həyattəcrübəmvəfəaliyyətim
görübyaşadıqlarımıkağızüzəri-
nəköçürməyəsövqetdi.Bunun
nəticəsiolaraq3bədii,4publisistik
kitabın,birneçəfundamentalaraş-
dırmavəçoxsaylıekspertrəyləri-
ninmüəllifiyəm.
Politologiyadacərəyanedən

proseslərdəinformasiyanıqəbul
edərəktəhliledibmüəyyənnəti-

“Həmsöhbət”rubrikasınınqonağı 
VIçağırışMilliMəclisin104saylı
Gədəbəy-Tovuzseçkidairəsindənyeni
seçilənmillətvəkiliArzu Nağıyevdir

Bu gün icra strukturlarında və 
qanunvericilik istiqamətində 
mühüm islahatlar aparılır

“Düşünürəmki,seçkilər
dəqələbəqazanmağımın
mühümsəbəblərixüsusi

xidmətorqanlarınınzabitikimi
fəaliyyətim,eynizamanda,Qa
rabağmüharibəsindəiştirakım
vəqeydetdiyinizkimijurnalis
tikailəməşğulolmağımdır.
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cələrçıxarmaqçoxmühümməsə-
lədir.Bunagörədəmənimsadala-
dığımfəaliyyəttəcrübəm,bununla
bərabərMoskvadaİdarəetmə
İnstitutununTikintivəşəhərtəsər-
rüfatınınidarəedilməsinintəşkili
fakültəsinibitirməyimdəözrolu-
nuoynayıb.
Əməkfəaliyyətimətikintitres-

tindəsıraviustakimibaşlamışam,
sonramüxtəlifstrukturlardaça-
lışmışam.Təhlilqabiliyyətimhəm
SSRİDövlətTəhlükəsizlikKomitə-
sininXüsusiAliMəktəbinifərqlən-
mədiplomuiləbitirməyimlə,həm
dəgündəlikpraktikməşğuloldu-
ğumuzişlərlətəkmilləşdi.Təbiiki,
proqnozverməkçətinişdir.Bunun
üçüngərəkhərtərəfitəhlilqabi-
liyyətinola.Budabirilə,beşilə
ərsəyəgəlmir.O,həmdətəcrübə-
dən,mütaliədənasılıdır.Təhlildə
regionaltəhlükəsizlik,daxiliməsə-
lələr,DağlıqQarabağmünaqişəsi-
ninhəlliistiqamətindəatılabilə-
cəkaddımlarvətəbiiki,dövlətin
apardığısiyasətnəzərəalınmalı-
dır.Vacibməqamdövlətinapardı-
ğısiyasətinəsasxətinitutmaqdır.

Məlumməsələdirki,
AzərbaycanRespub-
likasıPrezidentinin
apardığısiyasətin
istiqamətimüstə-
qillik,təhlükəsizlik,
Azərbaycanxalqının
rifahıdır.

Bugünölkəbaşçı
sıtərəfindənhəyata
keçirilənislahat
larınecəxarakte
rizəedərdiniz?Bir
politoloqkimisizin
fikrinizieşitməkma
raqlıdır.
-Dövlətbaşçısı

cənabİlhamƏliyevin

siyasətindəbütünsahələrin-
iqtisadi,siyasi,mənəvi,mədə-
ni,sosialsahəninözistiqamətləri
varvəhərbirindədəsadaladığım
istiqamətlərəsasmeyardır.İqti-
sadisahədəaparılanislahatlarda
əsasAzərbaycanvətəndaşının,
həssastəbəqədəntutmuşaxırıncı
ənböyükbiznesmenə,işadamına
qədərtamşəkildətəminolunması
vəonunmüqabilindədigərstruk-
turlarıdatəminetməkdir.Beləbir
misalçəkim.AmerikaBirləşmiş
Ştatlarındaiqtisadiyyatın86%-
niözəlsektor,14%-niisədövlət
sektorutəşkiledir.Bu86%-ətam
şəraityaradılırki,o14%-isaxlaya
bilsinvəhəmin14%dəonların
qorunmasını,inkişafınıtəmin
edir.
Azərbaycandünyəviliyiqəbul

edənbirdövlətolmaqlabərabər,
həmdəmaarifçiİslamdövlətidir
vəbunudünyayadominantkimi
göstərir.
İslahatlarınkökündəAzərbay-

canvətəndaşınınsağlamlığıvə
genofondüçünmühüməhəmiyyət
kəsbedənyeninəslinyetişməsi
durur.İslahatlarınəsasməqsədi,
düşünürəmki,bundanibarətdir.
Beləçətinbirdönəmdəkoronavi-
ruspandemiyasıaparılanislahatla-
rınvacibolduğunubirdahasübut
etdi.

PrezidentİlhamƏliyevtərə-
findənicrastrukturlarındahə-
yatakeçirilənkadrislahatlarının
nəticəsiAzərbaycanvətəndaşının
ənçətingünündəonunköməyinə
çatdı.ParalelolaraqmənBirinci
vitse-prezidentMehribanxanım
Əliyevanınapardığısiyasəti,eyni
zamanda,yeniislahatlarahərtə-
rəfidəstəyinixüsusiqeydetmək
istəyirəm.Çünkibuislahatlar
Azərbaycanxalqınınrifahıiləbağlı
həmrəyolduğunugöstərdi.Ölkə
Prezidentinin“Bizbirlikdəgüclü-
yük!”çağırışıiləAzərbaycanxalqı
koronaviruspandemiyasınadair
ianələrintoplanmasındahəmrəy
olduğunubirdahasübutetdi.
Hərbirməsulvəzifəyətəyinat

vaxtıcənabPrezidentinhəmin
şəxsləriqəbuletməsi,verdiyi
tövsiyələr,tapşırıqlarbir
dahagöstərirki,özünündə
dəfələrlətəkraretdiyikimi,
məmurlarAzərbaycanxal-
qınınxidmətçisiolmalıdırlar.
Düşünürəmki,buistiqamətdə
hərbirtəyinolunankadrözü
üçünnəticəçıxarmalıdır.
Bildiyinizkimi,islahatların

yenimərhələsi2019-cuildəvüsət
aldı.Buprosesbugündədavam
etməkdədir,sabahdadavam
edəcəkdir.Təbiiki,Azərbaycanın
dövlətçiliksiyasətindənkənara
çıxanhərbirşəxsözməsuliyyətini
dərketməlidirvəoməsuliyyətə
cavabdehlikdaşımalıdır.
SonvaxtlarPrezidenttərəfindən

veriləntövsiyələrinəksinəolaraq
hərəkətedən,həssasbirdövrdə
vətəndaşlarınhaqqınagirənşəxslər
barəsindəqərarlarınacınəticəsigöz
qabağındadır.Hərbirşəxsoturdu-
ğukürsüdənasılıolmayaraq,ilk
növbədəAzərbaycanvətəndaşını
düşünməlidir.
Eləbirregiondayerləşirikki,

qonşuölkələr,eynizamanda,qlo-
baldövlətlərbizidünyəvidövlət
kimiqəbuledir.Bizözhərəkətlə-
rimizləbunubirdahasübutetdik.
CənabPrezidentinsonvaxtlarvi-

deokonfransformatındaQoşulma-
maHərəkatınınTəmasQrupunun
vəTürkŞurasınınzirvəgörüşlə-
rinitəşkiletməsi,eynizamanda,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatının
Azərbaycanhaqqındakımüsbət
rəyiölkəmizinbeynəlxalqaləmdə
yüksəknüfuzundanxəbərverir.Bi-
zimnailiyyətlərimizəsevinənlərdə
var,sevinməyənlərdə.
Azərbaycanhakimiyyətikeçir-

diyiislahatlarlaAzərbaycanınhər
birvətəndaşının,hərbirsakininin,
ənhəssastəbəqələrininyanındadır.
SonvaxtlarcənabPrezidentəün-
vanlananməktublarvəmüraciət-
lərgöstərirki,

bizdüzyoldayıq.Bugüntəkicra
strukturlarındadeyil,qanunveri-
cilikistiqamətindədəçoxmühüm
islahatlaraparılır.MilliMəclisdə
həyatakeçirilənislahatlarçərçivə-
sindəkadrpotensialıdayenilənir.
Təbiiki,bütünbutədbirlərölkədə
aparılanislahatlarabirtəkandır,bir
yardımdır.

Millətvəkiliolaraqqarşınızda
duranvacibvəzifələrkimihan
sılarıqeydedərdiniz?
-Gələcəkfəaliyyətimdəmənim

üçünəsasşərtdövlətvədövlətçi-
liyiqorumaqvəcənabPrezidentin

parlamentdəverdiyitövsiyələri
əsasgötürərəkbuistiqamətdəişimi
davametdirməkdir.
Digərvacibməsələmənəsəs

veribetimadgöstərən46minse-
çiciminqaldırdığıproblemlərdir.
Seçildiyimdairəəsasənkəndtəsər-
rüfatıərazisiolduğundansuvarma
sistemlərininyenidənqurulması,
qazlaşmaməsələləriaktualdır.Bu
ərazilərhəmsərhədbölgəsidirvə
Ermənistantərəfindənatəşkəsin
pozulmasıtorpaqlarınbecərilmə-
sindəproblemləryaradır.Buna
görədəosahələrdəpaytorpaqları-
nınbecərilməsinəayrılansubsidi-

yalarınvaxtındaçatdırılması
olduqcavacibdir.
Eynizamanda,veteranla-

rınproblemlərimənimüçün
önəmlidir.Hərbirvətən-
daşınrifahıüçün,işləməsi

üçünişyerlərininaçılması,söhbət
təksosialyardımlardangetmir,dü-
şünürəmki,mühümməsələdir.
Digərbirməsələvətəndaşın

ailə-məişətproblemininhəlliüçün
atılacaqaddımlardır.İşçoxdurvə
veriləntövsiyələrəuyğunolaraq
aydaikidəfəseçicilərimləgörüş-
mək,tətilvaxtıdaimoərazidə
olmaqözüonlarınproblemləriilə
yaxındantanışolmaqdeməkdir.
Məqsədlərdənbiridəqaldırılan

problemləriicraorqanlarınavaxtın-
daçatdırmaqvəonlarınnəticələri
iləseçiciləriməlumatlandırmaqdır.
Qarşıdagörüləsihələçoxişlərvar.

Təhlildəregionaltəh
lükəsizlik,daxiliməsə
lələr,DağlıqQarabağ
münaqişəsininhəlli
istiqamətindəatılabi
ləcəkaddımlarvətəbii
ki,dövlətinapardığısi
yasətnəzərəalınmalı
dır.Vacibməqamdöv
lətinapardığısiyasətin
əsasxəttinitutmaqdır.
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HƏMSÖHBƏT

cələrçıxarmaqçoxmühümməsə-
lədir.Bunagörədəmənimsadala-
dığımfəaliyyəttəcrübəm,bununla
bərabərMoskvadaİdarəetmə
İnstitutununTikintivəşəhərtəsər-
rüfatınınidarəedilməsinintəşkili
fakültəsinibitirməyimdəözrolu-
nuoynayıb.
Əməkfəaliyyətimətikintitres-

tindəsıraviustakimibaşlamışam,
sonramüxtəlifstrukturlardaça-
lışmışam.Təhlilqabiliyyətimhəm
SSRİDövlətTəhlükəsizlikKomitə-
sininXüsusiAliMəktəbinifərqlən-
mədiplomuiləbitirməyimlə,həm
dəgündəlikpraktikməşğuloldu-
ğumuzişlərlətəkmilləşdi.Təbiiki,
proqnozverməkçətinişdir.Bunun
üçüngərəkhərtərəfitəhlilqabi-
liyyətinola.Budabirilə,beşilə
ərsəyəgəlmir.O,həmdətəcrübə-
dən,mütaliədənasılıdır.Təhlildə
regionaltəhlükəsizlik,daxiliməsə-
lələr,DağlıqQarabağmünaqişəsi-
ninhəlliistiqamətindəatılabilə-
cəkaddımlarvətəbiiki,dövlətin
apardığısiyasətnəzərəalınmalı-
dır.Vacibməqamdövlətinapardı-
ğısiyasətinəsasxətinitutmaqdır.

Məlumməsələdirki,
AzərbaycanRespub-
likasıPrezidentinin
apardığısiyasətin
istiqamətimüstə-
qillik,təhlükəsizlik,
Azərbaycanxalqının
rifahıdır.

Bugünölkəbaşçı
sıtərəfindənhəyata
keçirilənislahat
larınecəxarakte
rizəedərdiniz?Bir
politoloqkimisizin
fikrinizieşitməkma
raqlıdır.
-Dövlətbaşçısı

cənabİlhamƏliyevin

siyasətindəbütünsahələrin-
iqtisadi,siyasi,mənəvi,mədə-
ni,sosialsahəninözistiqamətləri
varvəhərbirindədəsadaladığım
istiqamətlərəsasmeyardır.İqti-
sadisahədəaparılanislahatlarda
əsasAzərbaycanvətəndaşının,
həssastəbəqədəntutmuşaxırıncı
ənböyükbiznesmenə,işadamına
qədərtamşəkildətəminolunması
vəonunmüqabilindədigərstruk-
turlarıdatəminetməkdir.Beləbir
misalçəkim.AmerikaBirləşmiş
Ştatlarındaiqtisadiyyatın86%-
niözəlsektor,14%-niisədövlət
sektorutəşkiledir.Bu86%-ətam
şəraityaradılırki,o14%-isaxlaya
bilsinvəhəmin14%dəonların
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edir.
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edənbirdövlətolmaqlabərabər,
həmdəmaarifçiİslamdövlətidir
vəbunudünyayadominantkimi
göstərir.
İslahatlarınkökündəAzərbay-

canvətəndaşınınsağlamlığıvə
genofondüçünmühüməhəmiyyət
kəsbedənyeninəslinyetişməsi
durur.İslahatlarınəsasməqsədi,
düşünürəmki,bundanibarətdir.
Beləçətinbirdönəmdəkoronavi-
ruspandemiyasıaparılanislahatla-
rınvacibolduğunubirdahasübut
etdi.

PrezidentİlhamƏliyevtərə-
findənicrastrukturlarındahə-
yatakeçirilənkadrislahatlarının
nəticəsiAzərbaycanvətəndaşının
ənçətingünündəonunköməyinə
çatdı.ParalelolaraqmənBirinci
vitse-prezidentMehribanxanım
Əliyevanınapardığısiyasəti,eyni
zamanda,yeniislahatlarahərtə-
rəfidəstəyinixüsusiqeydetmək
istəyirəm.Çünkibuislahatlar
Azərbaycanxalqınınrifahıiləbağlı
həmrəyolduğunugöstərdi.Ölkə
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koronaviruspandemiyasınadair
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vaxtıcənabPrezidentinhəmin
şəxsləriqəbuletməsi,verdiyi
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dahagöstərirki,özünündə
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yenimərhələsi2019-cuildəvüsət
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veriləntövsiyələrinəksinəolaraq
hərəkətedən,həssasbirdövrdə
vətəndaşlarınhaqqınagirənşəxslər
barəsindəqərarlarınacınəticəsigöz
qabağındadır.Hərbirşəxsoturdu-
ğukürsüdənasılıolmayaraq,ilk
növbədəAzərbaycanvətəndaşını
düşünməlidir.
Eləbirregiondayerləşirikki,

qonşuölkələr,eynizamanda,qlo-
baldövlətlərbizidünyəvidövlət
kimiqəbuledir.Bizözhərəkətlə-
rimizləbunubirdahasübutetdik.
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deokonfransformatındaQoşulma-
maHərəkatınınTəmasQrupunun
vəTürkŞurasınınzirvəgörüşlə-
rinitəşkiletməsi,eynizamanda,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatının
Azərbaycanhaqqındakımüsbət
rəyiölkəmizinbeynəlxalqaləmdə
yüksəknüfuzundanxəbərverir.Bi-
zimnailiyyətlərimizəsevinənlərdə
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parlamentdəverdiyitövsiyələri
əsasgötürərəkbuistiqamətdəişimi
davametdirməkdir.
Digərvacibməsələmənəsəs

veribetimadgöstərən46minse-
çiciminqaldırdığıproblemlərdir.
Seçildiyimdairəəsasənkəndtəsər-
rüfatıərazisiolduğundansuvarma
sistemlərininyenidənqurulması,
qazlaşmaməsələləriaktualdır.Bu
ərazilərhəmsərhədbölgəsidirvə
Ermənistantərəfindənatəşkəsin
pozulmasıtorpaqlarınbecərilmə-
sindəproblemləryaradır.Buna
görədəosahələrdəpaytorpaqları-
nınbecərilməsinəayrılansubsidi-

yalarınvaxtındaçatdırılması
olduqcavacibdir.
Eynizamanda,veteranla-

rınproblemlərimənimüçün
önəmlidir.Hərbirvətən-
daşınrifahıüçün,işləməsi

üçünişyerlərininaçılması,söhbət
təksosialyardımlardangetmir,dü-
şünürəmki,mühümməsələdir.
Digərbirməsələvətəndaşın

ailə-məişətproblemininhəlliüçün
atılacaqaddımlardır.İşçoxdurvə
veriləntövsiyələrəuyğunolaraq
aydaikidəfəseçicilərimləgörüş-
mək,tətilvaxtıdaimoərazidə
olmaqözüonlarınproblemləriilə
yaxındantanışolmaqdeməkdir.
Məqsədlərdənbiridəqaldırılan

problemləriicraorqanlarınavaxtın-
daçatdırmaqvəonlarınnəticələri
iləseçiciləriməlumatlandırmaqdır.
Qarşıdagörüləsihələçoxişlərvar.

Təhlildəregionaltəh
lükəsizlik,daxiliməsə
lələr,DağlıqQarabağ
münaqişəsininhəlli
istiqamətindəatılabi
ləcəkaddımlarvətəbii
ki,dövlətinapardığısi
yasətnəzərəalınmalı
dır.Vacibməqamdöv
lətinapardığısiyasətin
əsasxəttinitutmaqdır.
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Cariilinmayayının11-dəAvro-
paİtifaqıŞurasıtərəfindən“2020-ci
ildənsonraŞərqTərəfdaşlığısiyasəti
iləbağlı”YekunQərarqəbuledildi
vəictimaiyyətəaçıqlandı.Ümumiy-
yətlə,ŞərqTərəfdaşlığılayihəsiAv-
ropaİtifaqınınbütünqonşularıilə
münasibətlərininəsaskonsepsiyası
olanAvropaQonşuluqSiyasətinin
xüsusibirölçüsüdür.Azərbaycan,
Gürcüstan,Ukrayna,Belarus,Mol-
dovavəErmənistanŞərqTərəfdaşlı-
ğınadaxilolanölkələrdirvəAvropa
İtifaqınınbuölkələrləəməkdaşlığı
məhzŞərqTərəfdaşlığıprinsipləri
əsasındatənzimlənir.
Birqaydaolaraq,hərilinmay-

iyunaylarındaqəbuledilənyekun
qərardaAvropaİtifaqınınŞərq
Tərəfdaşlığıüzvləriolanölkələrlə

növbətiilüçünəməkdaşlığınınəsas
istiqamətlərivəprinsipləriözəksini
tapır.Builkiqərarın2-cibəndindədə
ŞərqTərəfdaşlığıideyasınınhəmsi-
yasi-hüquqiaspektləri,həmdəŞərq
Tərəfdaşlığıçərçivəsindəfəaliyyətin
əsasınıtəşkiledənprinsiplər,qarşı-
lıqlıöhdəliklərəksolunmuşdur.Bu
bənddəŞərqTərəfdaşlığı(ŞT)ölkə-
ləriərazisindədemokratiya,rifahvə
sabitliyinbərqəraredilməsiAvropa
İtifaqıvəŞərqTərəfdaşlığıölkələri
üçünümumiöhdəlikkimitəsbitolu-
nubki,budaAİ-ninŞTölkələriilə
dahafəaləməkdaşlığınayolaçır.
Qərarınölkəmizüçündigərmü-

hümbirəhəmiyyətihəminbənddə
qeydolunmuşəməkdaşlıqprinsip-
ləriiləbağlıdır.Buprinsiplərəgörə
ŞTölkələrindəərazibütövlüyü,
müstəqillikvəsuverenlikdaxilol-
maqla,beynəlxalqnizama,beynəl-
xalqhüquqaəsaslananqaydalara,
həmçininfundamentaldəyərlərə,

azlıqlaramənsubşəxslərinhüquq-
larıdaxilolmaqla,bütünşəxslərin
insanhüquqlarınavəfundamental
azadlıqlarınahörmət,demokratiya,
qanununaliliyi,səmərəliidarəçilik,
genderbərabərliyi,davamlıinki-
şafvəbazariqtisadiyyatıAvropa
İtifaqıiləŞərqTərəfdaşlığıarasında
əməkdaşlıqdaümumiöhdəliklər
kimiqəbulolunur.Adətənbusə-
nəddəgöstərilənmüdəalarsonrakı
ŞərqTərəfdaşlığısammitininyekun
bəyannaməsiüçünbirəsastəşkil
edir.Beləolanhalda,Avropaİtifa-
qıŞurasıtərəfindənqəbulolunan
hazırkısənəddəərazibütövlüyü,
müstəqillikvəsuverenlikprinsiplə-
rininqeydedilməsi,buprinsiplərin
həmAvropaİtifaqı,həmdəŞərq
Tərəfdaşlığıölkələriüçünümumivə
ortaqöhdəliklərolaraqmüəyyənləş-
dirilməsiolduqcamüsbəthaldırvə
ölkəmizinmillimaraqlarınatamami-
ləuyğundur.
Bundanəvvəlqəbuledilmiş

analojisənədlərdənfərqliolaraq,
AvropaİtifaqıŞurasıilkdəfəözsə-
nədindəərazibütövlüyü,müstəqil-
likvəsuverenlikprinsiplərini,eləcə

dəbeynəlxalqnizamavəbeynəlxalq
hüquqaəsaslananqaydaları“ümu-
miöhdəlik”(sharedcommitment)
kimiqiymətləndirirvəAİüçünstra-
tejixarakterdaşıyan“fundamental
dəyərlər”ləbirsiyahıdaqeydedir.
BunuəvvəllərdəfələrləAzərbaycan
tərəfindənolançağırışlaramüsbət
cavabkimidədəyərləndirəbilərik.
Beləki,Azərbaycanhəmişətərəf-
daşdövlətlərinərazibütövlüyünün,
suverenliyininvəbeynəlxalqsəviy-
yədətanınmışsərhədlərinintoxu-
nulmazlığınınAİtərəfindənqəbul
edilənsənədlərdədəstəklənməsinin
birmənalışəkildəifadəolunması-
nıtələbedibvəbutələbhərzaman
qüvvədəolacaq.Eləcədəbütünmü-
naqişələrinbeynəlxalqhüquqnor-
malarıəsasındahəlledilməsininbir
prinsipolaraqqəbulolunmasıvəbu-
nundasənədlərdəözəksinitapma-
sıAzərbaycanınbütünbeynəlxalq
təşkilatlarqarşısında,ocümlədənAİ
iləəməkdaşlıqedərkənirəlisürdüyü
ənvacibşərtdir.Bubaxımdan,buil
qəbulolunmuşqərardaAzərbayca-
nınmaraqlarıtamtəminedilib.
YekunqərardabirbaşaAzərbay-

canlabağlımüddəalardavarvəbu
AvropaİtifaqıiləAzərbaycanara-
sındayüksəksəviyyəliəməkdaşlığa
dairmüzakirəolunanyenimüqavilə
iləbağlıdır.Sənədin5-cibəndində
“ŞurayeniçərçivəsazişiiləbağlıAİ
vəAzərbaycanRespublikasıarasın-
dadavamedəndanışıqlardaolan
irəliləyişitəqdiredir”ifadəsiyer
alır.AİŞurasınınbusənədindəAİ
iləAzərbaycanarasındabağlanması

nəzərdətutulanmüqaviləyəistinad
olunmasıbizimüçünxüsusiəhəmiy-
yətəmalikdir.Bildiyinizkimi,müqa-
viləüzərindəişləryekunlaşdıqdan
sonraonunlayihəsihəmmillipar-
lamentlər,həmdəAvropaParla-
mentitərəfindəntəsdiqolunmalıdır.
Bu,birtərəfdənAvropaİtifaqıilə
AzərbaycanRespublikasıarasında
imzalanacaqyenivədahamüfəssəl
müqaviləninAvropaİtifaqıdövlət-
lərinindiqqətmərkəzindəsaxlanıl-
masıdeməkdir,digərtərəfdənisə
Aİ-ninbumüqaviləiləbağlıdavam
edəndanışıqlarprosesinitezlikləye-
kunlaşdırmaqdamaraqlıolduğunu
özündəehtivaedir.
Ümumiyyətlə,sənəddəüçəsas

məsələnin-ərazibütövlüyü,müs-
təqillikvəsuverenlikprinsiplərinin
qeydolunması,Avropaİtifaqı-Azər-
baycanarasındayenisazişləbağlı
danışıqlaradəstəkifadəedilməsi
vəmünaqişələrinbeynəlxalqhü-
quqnormalarıçərçivəsindəhəllinin
vacibliyibizimüçünfundamental
məsələlərdirvəbütünbunlarqərar-
daözəksinitapıb.
Qərardahəmçininnəqliyyat,

CavanşirFeyziyev
MilliMəclisindeputatı

Aİ Şurasının qərarı 
ölkəmizin milli 
maraqlarına uyğundur

AvropaİttifaqıŞurası
tərəfindənqəbulolu
nanhazırkısənəddə
ərazibütövlüyü,müs
təqillikvəsuverenlik
prinsiplərininqeyd
edilməsi,buprinsiplə
rinhəmAvropaİttifaqı,
həmdəŞərqTərəfdaş
lığıölkələriüçünümu
mivəortaqöhdəliklər
olaraqmüəyyənləşdi
rilməsiolduqcamüs
bəthaldırvəölkəmizin
millimaraqlarınata
mamiləuyğundur.

ƏMƏKDAŞLIQ



70  |  MİLLİ MƏCLİS   İYUN, 2020 WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ WWW.JURNAL.MECLIS.GOV.AZ İYUN, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  71   

Cariilinmayayının11-dəAvro-
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ropaİtifaqınınbütünqonşularıilə
münasibətlərininəsaskonsepsiyası
olanAvropaQonşuluqSiyasətinin
xüsusibirölçüsüdür.Azərbaycan,
Gürcüstan,Ukrayna,Belarus,Mol-
dovavəErmənistanŞərqTərəfdaşlı-
ğınadaxilolanölkələrdirvəAvropa
İtifaqınınbuölkələrləəməkdaşlığı
məhzŞərqTərəfdaşlığıprinsipləri
əsasındatənzimlənir.
Birqaydaolaraq,hərilinmay-

iyunaylarındaqəbuledilənyekun
qərardaAvropaİtifaqınınŞərq
Tərəfdaşlığıüzvləriolanölkələrlə

növbətiilüçünəməkdaşlığınınəsas
istiqamətlərivəprinsipləriözəksini
tapır.Builkiqərarın2-cibəndindədə
ŞərqTərəfdaşlığıideyasınınhəmsi-
yasi-hüquqiaspektləri,həmdəŞərq
Tərəfdaşlığıçərçivəsindəfəaliyyətin
əsasınıtəşkiledənprinsiplər,qarşı-
lıqlıöhdəliklərəksolunmuşdur.Bu
bənddəŞərqTərəfdaşlığı(ŞT)ölkə-
ləriərazisindədemokratiya,rifahvə
sabitliyinbərqəraredilməsiAvropa
İtifaqıvəŞərqTərəfdaşlığıölkələri
üçünümumiöhdəlikkimitəsbitolu-
nubki,budaAİ-ninŞTölkələriilə
dahafəaləməkdaşlığınayolaçır.
Qərarınölkəmizüçündigərmü-

hümbirəhəmiyyətihəminbənddə
qeydolunmuşəməkdaşlıqprinsip-
ləriiləbağlıdır.Buprinsiplərəgörə
ŞTölkələrindəərazibütövlüyü,
müstəqillikvəsuverenlikdaxilol-
maqla,beynəlxalqnizama,beynəl-
xalqhüquqaəsaslananqaydalara,
həmçininfundamentaldəyərlərə,

azlıqlaramənsubşəxslərinhüquq-
larıdaxilolmaqla,bütünşəxslərin
insanhüquqlarınavəfundamental
azadlıqlarınahörmət,demokratiya,
qanununaliliyi,səmərəliidarəçilik,
genderbərabərliyi,davamlıinki-
şafvəbazariqtisadiyyatıAvropa
İtifaqıiləŞərqTərəfdaşlığıarasında
əməkdaşlıqdaümumiöhdəliklər
kimiqəbulolunur.Adətənbusə-
nəddəgöstərilənmüdəalarsonrakı
ŞərqTərəfdaşlığısammitininyekun
bəyannaməsiüçünbirəsastəşkil
edir.Beləolanhalda,Avropaİtifa-
qıŞurasıtərəfindənqəbulolunan
hazırkısənəddəərazibütövlüyü,
müstəqillikvəsuverenlikprinsiplə-
rininqeydedilməsi,buprinsiplərin
həmAvropaİtifaqı,həmdəŞərq
Tərəfdaşlığıölkələriüçünümumivə
ortaqöhdəliklərolaraqmüəyyənləş-
dirilməsiolduqcamüsbəthaldırvə
ölkəmizinmillimaraqlarınatamami-
ləuyğundur.
Bundanəvvəlqəbuledilmiş

analojisənədlərdənfərqliolaraq,
AvropaİtifaqıŞurasıilkdəfəözsə-
nədindəərazibütövlüyü,müstəqil-
likvəsuverenlikprinsiplərini,eləcə

dəbeynəlxalqnizamavəbeynəlxalq
hüquqaəsaslananqaydaları“ümu-
miöhdəlik”(sharedcommitment)
kimiqiymətləndirirvəAİüçünstra-
tejixarakterdaşıyan“fundamental
dəyərlər”ləbirsiyahıdaqeydedir.
BunuəvvəllərdəfələrləAzərbaycan
tərəfindənolançağırışlaramüsbət
cavabkimidədəyərləndirəbilərik.
Beləki,Azərbaycanhəmişətərəf-
daşdövlətlərinərazibütövlüyünün,
suverenliyininvəbeynəlxalqsəviy-
yədətanınmışsərhədlərinintoxu-
nulmazlığınınAİtərəfindənqəbul
edilənsənədlərdədəstəklənməsinin
birmənalışəkildəifadəolunması-
nıtələbedibvəbutələbhərzaman
qüvvədəolacaq.Eləcədəbütünmü-
naqişələrinbeynəlxalqhüquqnor-
malarıəsasındahəlledilməsininbir
prinsipolaraqqəbulolunmasıvəbu-
nundasənədlərdəözəksinitapma-
sıAzərbaycanınbütünbeynəlxalq
təşkilatlarqarşısında,ocümlədənAİ
iləəməkdaşlıqedərkənirəlisürdüyü
ənvacibşərtdir.Bubaxımdan,buil
qəbulolunmuşqərardaAzərbayca-
nınmaraqlarıtamtəminedilib.
YekunqərardabirbaşaAzərbay-

canlabağlımüddəalardavarvəbu
AvropaİtifaqıiləAzərbaycanara-
sındayüksəksəviyyəliəməkdaşlığa
dairmüzakirəolunanyenimüqavilə
iləbağlıdır.Sənədin5-cibəndində
“ŞurayeniçərçivəsazişiiləbağlıAİ
vəAzərbaycanRespublikasıarasın-
dadavamedəndanışıqlardaolan
irəliləyişitəqdiredir”ifadəsiyer
alır.AİŞurasınınbusənədindəAİ
iləAzərbaycanarasındabağlanması

nəzərdətutulanmüqaviləyəistinad
olunmasıbizimüçünxüsusiəhəmiy-
yətəmalikdir.Bildiyinizkimi,müqa-
viləüzərindəişləryekunlaşdıqdan
sonraonunlayihəsihəmmillipar-
lamentlər,həmdəAvropaParla-
mentitərəfindəntəsdiqolunmalıdır.
Bu,birtərəfdənAvropaİtifaqıilə
AzərbaycanRespublikasıarasında
imzalanacaqyenivədahamüfəssəl
müqaviləninAvropaİtifaqıdövlət-
lərinindiqqətmərkəzindəsaxlanıl-
masıdeməkdir,digərtərəfdənisə
Aİ-ninbumüqaviləiləbağlıdavam
edəndanışıqlarprosesinitezlikləye-
kunlaşdırmaqdamaraqlıolduğunu
özündəehtivaedir.
Ümumiyyətlə,sənəddəüçəsas

məsələnin-ərazibütövlüyü,müs-
təqillikvəsuverenlikprinsiplərinin
qeydolunması,Avropaİtifaqı-Azər-
baycanarasındayenisazişləbağlı
danışıqlaradəstəkifadəedilməsi
vəmünaqişələrinbeynəlxalqhü-
quqnormalarıçərçivəsindəhəllinin
vacibliyibizimüçünfundamental
məsələlərdirvəbütünbunlarqərar-
daözəksinitapıb.
Qərardahəmçininnəqliyyat,

CavanşirFeyziyev
MilliMəclisindeputatı

Aİ Şurasının qərarı 
ölkəmizin milli 
maraqlarına uyğundur

AvropaİttifaqıŞurası
tərəfindənqəbulolu
nanhazırkısənəddə
ərazibütövlüyü,müs
təqillikvəsuverenlik
prinsiplərininqeyd
edilməsi,buprinsiplə
rinhəmAvropaİttifaqı,
həmdəŞərqTərəfdaş
lığıölkələriüçünümu
mivəortaqöhdəliklər
olaraqmüəyyənləşdi
rilməsiolduqcamüs
bəthaldırvəölkəmizin
millimaraqlarınata
mamiləuyğundur.

ƏMƏKDAŞLIQ
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enerjivərəqəmsaltexnologiyalarsahəsin-
dəəməkdaşlıqməsələsinədəciddidiqqət
ayrılmışdır.Azərbaycansonillərdəbu
sahələrdəçoxböyükuğurlarqazanıbvə
ŞərqTərəfdaşlığıölkələriarasındaAvro-
paİtifaqıüçünənönəmlitərəfdaşdır.Aİ
ŞurasıAvropanınenerjitəhlükəsizliyinin
təminedilməsiməsələsinidəprioritet
hesabedirvəbusahədədəAzərbaycanın
oynadığıroləvəzsizdir.Prezidentİlham
Əliyevinuğurluenerjisiyasətiölkəmizi
Avropanınenerjitəminatındavəenerji
marşrutlarınınşaxələndirilməsindəən
vacibvəetibarlıtərəfdaşkimitanıtdırıb.
Avropanınenerjitəhlükəsizliyisahəsin-
dəəməkdaşlıqdandanışarkənŞTölkələri
arasındaAİ-ninyeganətərəfdaşıməhz
Azərbaycandır.Onagörəqərarınbuhis-
səsindəqeydolunanlarındabilavasitə
Azərbaycanaaidiyyətivar.
Qərarın17-cibəndində,ümumiyyət-

lə,hərbimünaqişələrməsələsinətoxu-
nulub,dahaefektiviqtisadivəsosial
inkişafıntəminolunması,əməkdaşlıq
əlaqələrininintensivləşməsiüçünhərbi
münaqişələrinhəllinin,etimadmühiti-
ninyaradılmasınınvəyaxınqonşuluq
münasibətlərininformalaşdırılmasının
əhəmiyyətivurğulanıb.AİŞurasıbu
bənddəhəmdəmünaqişələrinqarşısının
alınması,etimadmühitininqurulması
vəindiyədəkrazılaşdırılmışdanışıqlar
formatlarıçərçivəsindəmünaqişələrin
danışıqlarvəsülhyoluiləhəllinidəstək-
lədiyinibəyanedir.
Busənəddəeləcədəmünaqişələrin

önlənməsindəqadınlarınvəgənclərin
dəroluönplanaçəkilir.Əslindəqərarda
ŞərqTərəfdaşlığıölkələriərazisindəkiheç
birmünaqişəyə,ocümlədənErmənistan-
Azərbaycan,DağlıqQarabağmünaqişəsi-
nədairayrılıqdafikirbildirilməyib,lakin
münaqişələrinrazılaşdırılmışdanışıqlar
formatlarıçərçivəsindəhəllolunmasının
dəstəklənməsiDağlıqQarabağmünaqişə-
sininhəlliüzrəmövcudmüzakirəfor-
matınıbirdahatəsdiqləyir.Buyanaşma
ErmənistanrəhbərliyininDağlıqQarabağ
münaqişəsininhəlliüzrəmüzakirələrə
üçüncütərəfindəcəlbolunmasıideyasını
istisnaetmişolurvəErmənistanımövcud
danışıqlarformatıçərçivəsindəmüzakirə-
lərəməcburedirl

araşdırmaAlmaniyaparlamentinin
kitabxanasındakataloqadaxiledi-
lib.Buistiqamətdəbizfəaliyyətimizi
dahadagücləndirəcəyik.
Düşünürəmki,hərbirimiz

Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsiiləbağlıtarixi
həqiqətləridünyaictimaiyyətinə
çatdırmalıyıq.Tarixiədalətbizim
tərəfimizdədir,beynəlxalqhüquq
damövqeyimizidəstəkləyir.Cənab
Prezidentinbununlabağlıbizətöv-
siyələrioldu.Bizbumövzudaaçıq,
qətiyyətlimövqenümayişetdirməli-
yik.İşçiqrupolaraqbununöhdəsin-
dəngələcəyimizəinanıram.
Mənişçiqrupununrəhbəriseçil-

dikdənsonraAlmaniyaFederativ
RespublikasınınAzərbaycandakı
səfiricənabVolfqanqManiqləgö-
rüşdüm.CənabManiqdəixtisasca
hüquqşünasdırvəbizimbusahəilə
bağlımüzakirəmizoldu.Fikrimcə,
hüquqtəhsilisahəsindəəməkdaşlıq
gələcəkdədigərəsasfəaliyyətisti-
qamətlərimizdənbiriolacaq.Bizdə
hüquqədəbiyyatınıninkişafetdiril-
məsinə,yəniistərcinayəthüququ,

mülkihüquq,istərsədə
hüququndigərsahələrində
qanunvericiliknormaları-
nınşərhedilməsinə,hüquq
kommentariyalarınınyazıl-
masınaehtiyacvar.Busahə-
dəAlmaniyadakıtələbəlik
illərimdəəldəetdiyimtəcrü-
bəyəəsasəndeyəbilərəmki,
oradahüquqədəbiyyatıçox
genişdir,çoxsaylıkommen-
tariyalar,fərqliyanaşmalar
varvəbutəcrübədənfayda-
lanabilərik.
Digərtərəfdən,bizim

Almaniyailəhüquqsiste-
mimizbir-birinəyaxındır
vəqanunvericiliyimizinda-
hadainkişafıistiqamətin-
də,yenimüasirqanunların
qəbuledilməsisahəsindədə
işçiqrupolaraqmüəyyən
işlərgörəbilərik.Məsələn,
hazırdaAlmaniyaparlamentinə
sosialşəbəkələrinhüquqitənzim-
lənməsiiləbağlımühüməhəmiy-
yətkəsbedənqanunlayihəsidaxil
olub.Layihəsosialşəbəkəopera-
torlarıqarşısındaöhdəliklərqoyur,
cinayəttərkiblipaylaşımedənso-
sialşəbəkəistifadəçilərininmüəy-
yənləşdirilməsininvəməsuliyyətə
cəlbedilməsininyenimexanizm-
ləriniyaradır.Əlbətə,bunubizdə
edəbilərik.

QanunlayihəsiətrafındaAl-
maniyaparlamentindəgedən
müzakirələrihəyəcanlaizləyirəm
vəgələcəkdəbumövzudaalman
həmkarlarımladadüşüncələrimi
bölüşəcəyəm.
Birsözlə,deyəbilərəmki,hü-

quqvəqanunvericiliksahəsində
işçiqrupolaraqbirçoxişlərgör-
məkolar.Eynizamanda,iqtisadiy-
yat,təhsil,turizm,tibb,maşınqa-
yırma,informasiyatexnologiyaları,
innovasiya,“startap”larvədigər

müxtəlifsahələrdəAlmaniyailə
əməkdaşlığımızıinkişafetdirməyə
çalışacağıq.
BirtərəfdəalovlarölkəsiAzər-

baycan(LandofFire),digərtərəfdə
ideyalarölkəsiAlmaniya(Landof
İdeas).Eləisə“İdeyalarıalovlandır-
maqvaxtıdır!”

AzərbaycanmüstəqilliyinibərpaetdikdənsonraAlmaniya
ilərespublikamızarasındadiplomatikmünasibətlərqurulub
vəbugündəəlaqələrmüsbəttempdəinkişafedir.
Azərbaycan-Almaniyaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi

qrupununrəhbərikimiəsasməqsədim,əlbətə,ölkələrimiz
arasındakıçoxəsrlikdostluqmünasibətlərinidahadamöh-
kəmləndirməkdir.Mən6iləyaxınmüddətdəAlmaniyada
yaşamışam,24yaşımdaAlmaniyaparlamentitərəfindənBey-
nəlxalqparlamenttəqaüdünəlayiqgörülmüşəm.25yaşımda
hüquqixtisasıüzrədoktorluqelmiişimioradamüdafiəetmi-
şəm.Ümumiyyətlə,deyəbilərəmki,Almaniyamənimüçün
uğuragedənyolunbaşlanğıcıolub.Oradaçoxgözəldostlar
qazanmışam.BugünisəAzərbaycan-Almaniyaparlament-
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəriseçilmişəm.Bu,
mənimüçünqürurvericihaldır.
Azərbaycan-Almaniyaparlamentlərarasıişçiqrupunun

rəhbərikimidigərəsasfəaliyyətistiqamətimErmənistan-Azər-
baycan,DağlıqQarabağmünaqişəsihaqqındagerçəklərial-
mancəmiyyətinəvəsiyasətçilərinəçatdırmaqdır.Bumünaqi-
şədəəslində,Almaniyatərəfininmövqeyiaydındır:Almaniya
AzərbaycanınərazibütövlüyünəhörmətləyanaşırvəQara-
bağdakıqondarmaseparatçırejimitanımır.Bu,birmənalıdır.
Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq-Qarabağmünaqişəsiilə

bağlımənimalmandilindəbiraraşdırmamvarvəhəmin
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NurlanHəsənov
MilliMəclisindeputatı

İdeyaları 
alovlandırmaq 
vaxtıdır!

“İqtisadiyyat,təhsil,turizm,
tibb,maşınqayırma,informasi
yatexnologiyaları,innovasiya,

“startap”larvədigərmüxtəlifsahə
lərdəAlmaniyailəəməkdaşlığımızı
inkişafetdirməyəçalışacağıq.

AKTUAL
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enerjivərəqəmsaltexnologiyalarsahəsin-
dəəməkdaşlıqməsələsinədəciddidiqqət
ayrılmışdır.Azərbaycansonillərdəbu
sahələrdəçoxböyükuğurlarqazanıbvə
ŞərqTərəfdaşlığıölkələriarasındaAvro-
paİtifaqıüçünənönəmlitərəfdaşdır.Aİ
ŞurasıAvropanınenerjitəhlükəsizliyinin
təminedilməsiməsələsinidəprioritet
hesabedirvəbusahədədəAzərbaycanın
oynadığıroləvəzsizdir.Prezidentİlham
Əliyevinuğurluenerjisiyasətiölkəmizi
Avropanınenerjitəminatındavəenerji
marşrutlarınınşaxələndirilməsindəən
vacibvəetibarlıtərəfdaşkimitanıtdırıb.
Avropanınenerjitəhlükəsizliyisahəsin-
dəəməkdaşlıqdandanışarkənŞTölkələri
arasındaAİ-ninyeganətərəfdaşıməhz
Azərbaycandır.Onagörəqərarınbuhis-
səsindəqeydolunanlarındabilavasitə
Azərbaycanaaidiyyətivar.
Qərarın17-cibəndində,ümumiyyət-

lə,hərbimünaqişələrməsələsinətoxu-
nulub,dahaefektiviqtisadivəsosial
inkişafıntəminolunması,əməkdaşlıq
əlaqələrininintensivləşməsiüçünhərbi
münaqişələrinhəllinin,etimadmühiti-
ninyaradılmasınınvəyaxınqonşuluq
münasibətlərininformalaşdırılmasının
əhəmiyyətivurğulanıb.AİŞurasıbu
bənddəhəmdəmünaqişələrinqarşısının
alınması,etimadmühitininqurulması
vəindiyədəkrazılaşdırılmışdanışıqlar
formatlarıçərçivəsindəmünaqişələrin
danışıqlarvəsülhyoluiləhəllinidəstək-
lədiyinibəyanedir.
Busənəddəeləcədəmünaqişələrin

önlənməsindəqadınlarınvəgənclərin
dəroluönplanaçəkilir.Əslindəqərarda
ŞərqTərəfdaşlığıölkələriərazisindəkiheç
birmünaqişəyə,ocümlədənErmənistan-
Azərbaycan,DağlıqQarabağmünaqişəsi-
nədairayrılıqdafikirbildirilməyib,lakin
münaqişələrinrazılaşdırılmışdanışıqlar
formatlarıçərçivəsindəhəllolunmasının
dəstəklənməsiDağlıqQarabağmünaqişə-
sininhəlliüzrəmövcudmüzakirəfor-
matınıbirdahatəsdiqləyir.Buyanaşma
ErmənistanrəhbərliyininDağlıqQarabağ
münaqişəsininhəlliüzrəmüzakirələrə
üçüncütərəfindəcəlbolunmasıideyasını
istisnaetmişolurvəErmənistanımövcud
danışıqlarformatıçərçivəsindəmüzakirə-
lərəməcburedirl

araşdırmaAlmaniyaparlamentinin
kitabxanasındakataloqadaxiledi-
lib.Buistiqamətdəbizfəaliyyətimizi
dahadagücləndirəcəyik.
Düşünürəmki,hərbirimiz

Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsiiləbağlıtarixi
həqiqətləridünyaictimaiyyətinə
çatdırmalıyıq.Tarixiədalətbizim
tərəfimizdədir,beynəlxalqhüquq
damövqeyimizidəstəkləyir.Cənab
Prezidentinbununlabağlıbizətöv-
siyələrioldu.Bizbumövzudaaçıq,
qətiyyətlimövqenümayişetdirməli-
yik.İşçiqrupolaraqbununöhdəsin-
dəngələcəyimizəinanıram.
Mənişçiqrupununrəhbəriseçil-

dikdənsonraAlmaniyaFederativ
RespublikasınınAzərbaycandakı
səfiricənabVolfqanqManiqləgö-
rüşdüm.CənabManiqdəixtisasca
hüquqşünasdırvəbizimbusahəilə
bağlımüzakirəmizoldu.Fikrimcə,
hüquqtəhsilisahəsindəəməkdaşlıq
gələcəkdədigərəsasfəaliyyətisti-
qamətlərimizdənbiriolacaq.Bizdə
hüquqədəbiyyatınıninkişafetdiril-
məsinə,yəniistərcinayəthüququ,

mülkihüquq,istərsədə
hüququndigərsahələrində
qanunvericiliknormaları-
nınşərhedilməsinə,hüquq
kommentariyalarınınyazıl-
masınaehtiyacvar.Busahə-
dəAlmaniyadakıtələbəlik
illərimdəəldəetdiyimtəcrü-
bəyəəsasəndeyəbilərəmki,
oradahüquqədəbiyyatıçox
genişdir,çoxsaylıkommen-
tariyalar,fərqliyanaşmalar
varvəbutəcrübədənfayda-
lanabilərik.
Digərtərəfdən,bizim

Almaniyailəhüquqsiste-
mimizbir-birinəyaxındır
vəqanunvericiliyimizinda-
hadainkişafıistiqamətin-
də,yenimüasirqanunların
qəbuledilməsisahəsindədə
işçiqrupolaraqmüəyyən
işlərgörəbilərik.Məsələn,
hazırdaAlmaniyaparlamentinə
sosialşəbəkələrinhüquqitənzim-
lənməsiiləbağlımühüməhəmiy-
yətkəsbedənqanunlayihəsidaxil
olub.Layihəsosialşəbəkəopera-
torlarıqarşısındaöhdəliklərqoyur,
cinayəttərkiblipaylaşımedənso-
sialşəbəkəistifadəçilərininmüəy-
yənləşdirilməsininvəməsuliyyətə
cəlbedilməsininyenimexanizm-
ləriniyaradır.Əlbətə,bunubizdə
edəbilərik.

QanunlayihəsiətrafındaAl-
maniyaparlamentindəgedən
müzakirələrihəyəcanlaizləyirəm
vəgələcəkdəbumövzudaalman
həmkarlarımladadüşüncələrimi
bölüşəcəyəm.
Birsözlə,deyəbilərəmki,hü-

quqvəqanunvericiliksahəsində
işçiqrupolaraqbirçoxişlərgör-
məkolar.Eynizamanda,iqtisadiy-
yat,təhsil,turizm,tibb,maşınqa-
yırma,informasiyatexnologiyaları,
innovasiya,“startap”larvədigər

müxtəlifsahələrdəAlmaniyailə
əməkdaşlığımızıinkişafetdirməyə
çalışacağıq.
BirtərəfdəalovlarölkəsiAzər-

baycan(LandofFire),digərtərəfdə
ideyalarölkəsiAlmaniya(Landof
İdeas).Eləisə“İdeyalarıalovlandır-
maqvaxtıdır!”

AzərbaycanmüstəqilliyinibərpaetdikdənsonraAlmaniya
ilərespublikamızarasındadiplomatikmünasibətlərqurulub
vəbugündəəlaqələrmüsbəttempdəinkişafedir.
Azərbaycan-Almaniyaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi

qrupununrəhbərikimiəsasməqsədim,əlbətə,ölkələrimiz
arasındakıçoxəsrlikdostluqmünasibətlərinidahadamöh-
kəmləndirməkdir.Mən6iləyaxınmüddətdəAlmaniyada
yaşamışam,24yaşımdaAlmaniyaparlamentitərəfindənBey-
nəlxalqparlamenttəqaüdünəlayiqgörülmüşəm.25yaşımda
hüquqixtisasıüzrədoktorluqelmiişimioradamüdafiəetmi-
şəm.Ümumiyyətlə,deyəbilərəmki,Almaniyamənimüçün
uğuragedənyolunbaşlanğıcıolub.Oradaçoxgözəldostlar
qazanmışam.BugünisəAzərbaycan-Almaniyaparlament-
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəriseçilmişəm.Bu,
mənimüçünqürurvericihaldır.
Azərbaycan-Almaniyaparlamentlərarasıişçiqrupunun

rəhbərikimidigərəsasfəaliyyətistiqamətimErmənistan-Azər-
baycan,DağlıqQarabağmünaqişəsihaqqındagerçəklərial-
mancəmiyyətinəvəsiyasətçilərinəçatdırmaqdır.Bumünaqi-
şədəəslində,Almaniyatərəfininmövqeyiaydındır:Almaniya
AzərbaycanınərazibütövlüyünəhörmətləyanaşırvəQara-
bağdakıqondarmaseparatçırejimitanımır.Bu,birmənalıdır.
Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq-Qarabağmünaqişəsiilə

bağlımənimalmandilindəbiraraşdırmamvarvəhəmin
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NurlanHəsənov
MilliMəclisindeputatı

İdeyaları 
alovlandırmaq 
vaxtıdır!

“İqtisadiyyat,təhsil,turizm,
tibb,maşınqayırma,informasi
yatexnologiyaları,innovasiya,

“startap”larvədigərmüxtəlifsahə
lərdəAlmaniyailəəməkdaşlığımızı
inkişafetdirməyəçalışacağıq.

AKTUAL
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Soltanmüəllim,məlumdur
ki,AzərbaycanlaFransaarasın
damüasirikitərəfiəlaqələrin
inkişafıÜmummilliliderHeydər
Əliyevinadıiləbağlıdır.Uluön
dər1993cüildəxaricəilkrəsmi
səfəriniməhzFransayaetmişdi.
CənabPrezidentİlhamƏliyevdə
ilkxaricisəfəriniFransadanbaş
ladı.Sizcə,ölkəmizinFransailə
münasibətlərəxüsusiönəmver
məsinilabüdedənhansıamillər
hələdəqalmaqdadır?
-AzərbaycanFransailəmünasi-

bətlərəhəmişəxüsusiönəmverib.
FransaQərbiAvropanınhüdudları
daxilindəərazisinəgörəənböyük

dövlətdir,eynizamanda,Avropa
İtifaqınıtəsisedəndövlətlərdənbi-
ridir,BMTTəhlükəsizlikŞurasının
daimiüzvüdür.Fransafəalxarici
siyasətyürüdənvəqlobalmiqyaslı
mühümsiyasiaktorlardanbirikimi
qəbulolunur.Bubaxımdan,bizim
aidolduğumuzregiondadaçoxfəal
siyasətyürüdür.FransanınErmə-
nistan-Azərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsininnizamlanmasıprose-
sindəvasitəçilikmissiyasınıyerinə
yetirənATƏT-inMinskQrupunun
həmsədriolmasıfaktınıdaburaəla-
vəetsək,məncə,mənzərətamaydın
olar.Bu,əlbətəki,qlobaləhəmiyyətli
amillərdir.

Eynizamanda,onudanəzərə
almaqlazımdırki,bizimölkələrimizi
bir-birinəyaxınlaşdırantarixiamillər
var;qarşılıqlımünasibətlərin,əlaqə-
lərintarixiköklərixeyliəvvələgedib
çıxır.Bugündəölkələrimizibirləşdi-
rənortaqiqtisadivəsiyasimaraqlar
münasibətlərin,əməkdaşlığınəhə-
miyyətiniartırır.

Azərbaycanparlamentinin
FransaSenatıiləəlaqələribarə
dənədeyəbilərsiniz?
-MilliMəclisFransaparlamen-

tininhərikipalatasıiləsıxəlaqələrə
malikdir.Azərbaycanparlamentində
1997-ciildəformalaşdırılmışAzər-
baycan-Fransaparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqrupuötənmüddət-
dəçoxsəmərəlivəuğurlufəaliyyət
göstərib.AzərbaycanınBirinci-vitse-
prezidentihörmətliMehribanxanım
ƏliyevaMilliMəclisinüzvüolarkən
həminparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupunarəhbərliketdiyi
dövrdəbusahədəçoxböyükuğurlar
qazanılıb,ikitərəfiəlaqələrininkişafı
üçünyaxşızəminyaradılıb.Birsıra
qarşılıqlı-faydalısəfərlərolub.Hesab
edirəmki,butəcrübəyə,yaradılmış
əlverişlizəminəəsaslanaraq,əmək-
daşlığıdahadainkişafetdirməyə
çalışmalıyıq.

Parlamentlərarasıəlaqələrin
bundansonrakıinkişafındahan
sıəsasmeyarlarnəzərəalına
caq?
-Heçşübhəsizki,bizimüçün

əsasmeyarölkəmizinmillima-
raqlarıdır.Bukontekstdəbaxsaq,
söhbətimizinəvvəlindədəqeyd
etdiyimizkimi,AzərbaycanlaFransa
arasındamünasibətlərininkişafına
parlamentlərarasıişçiqrupudaöz
səlahiyyətləriçərçivəsindəönəmli
töhfələrverəbilər.İkitərəfiəlaqə-
lərinbundansonradainkişafıüçün
potensialböyükdür.Hərikiölkənin
rəhbərliyibumünasibətlərəxüsusi
önəmverdiyinidəfələrləifadəedib.
Bütünbunlarbizimuğurlufəaliyyə-
timizüçünəlverişlimühitinmövcud

olduğunadəlalətedir.Düşünürəm
ki,ikiölkəninqanunvericiorqanları
arasındatəmaslarınartırılması,əlaqə-
lərinmöhkəmləndirilməsiüçünheç
birmaneəyoxdur.

SizbuyaxınlardaFransanın
AzərbaycandakısəfiricənabZa
xariQrosslagörüşdünüz.Cənab
səfirləgörüşünüzdəikiölkənin
parlamentlərarasımünasibətləri,
ümumilikdəAzərbaycanFransa
münasibətlərinindahadainki
şafıüçünmüzakirələroldumu?
-FransanınAzərbaycandakıföv-

qəladəvəsəlahiyyətlisəfiricənab
ZaxariQrosslaikigörüşümüzoldu.
Bugörüşlərdəparlamentlərara-
sıəlaqələrinmüxtəlifaspektlərini
müzakirəetdik.Deyəbilərəmki,
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qruplarınqarşılıqlısəfərlərinintəşkili
iləbağlımüxtəlifideyalarvar.Hey-
dərƏliyevFonduiləsəfirlikarasında
əməkdaşlıq,mədəniyyətsahəsində
birgəlayihələrinhəyatakeçirilməsi,
təhsilsahəsindəəlaqələrininkişafı,
fransızdilininAzərbaycanməktəb-
lərindətədrisiningenişləndirilməsi
iləbağlıfikirmübadiləsiaparmışıq.
Bugörüşlərdəcənabsəfirinvəonun
şəxsindəFransadövlətininAzərbay-
canlaəlaqələrininkişafınanəqədər
mühüməhəmiyyətverdiyininbir
dahaşahidioldum.Məncə,əsasmə-
qamdabundanibarətdirki,müna-
sibətləriinkişafetdirməküçünsiyasi
iradəvəmaraqvarsa,qarşıdaduran
bütünvəzifələrinöhdəsindəngəlmək
mümkündür.
Yerigəlmişkən,birvacibməqa-

mıdaqeydedimki,ötənmüddətdə
MehribanxanımƏliyevanınrəhbərli-
yiiləHeydərƏliyevFonduFransada
mədəniyyətsahəsindəbirsırauğurlu
layihələrreallaşdırıb.Bulayihələr
məhzAzərbaycanmədəniyyətinin,
tarixinin,milliənənələrininFransada
dahagenişictimaiyyətətanıdılması
məqsədinəxidmətedib.MəhzHey-
dərƏliyevFondununtəşəbbüsüilə
Evianşəhərində“Azərbaycanparkı”
açılıb,buparkdagörkəmliAzərbay-
canşairəsiXurşidbanuNatəvanın

heykəliucaldılıb.Bundanbaşqa,
KonyakşəhərindəAzərbaycanındi-
gərbirgörkəmlitarixişəxsiyyətiolan
MəhsətiGəncəvininheykəliqoyulub.
Azərbaycanın14şəhəriiləFran-

sanın12şəhərivə1vilayətiarasında
qardaşlaşmamüqavilələrivar.Paris
şəhərindəAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəziböyükuğurlafəaliyyətgös-
tərir.Azərbaycantarixinin,mədəniy-
yətinin,turizmimkanlarınıntanı-
dılması,ikiölkəarasındaəlaqələrin
dahadadərinləşməsibaxımındanbu
mərkəzmühümişlərgörür.

AzərbaycanFransaparlament
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqru
pununrəhbərikimi,Ermənis

tanAzərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsiiləbağlıATƏTin
MinskQrupununhəmsədriolan
Fransanınparlamentiiləhansı
layihələrireallaşdırmağıdüşü
nürsünüz?
-Sözsüzki,Ermənistan-Azərbay-

can,DağlıqQarabağmünaqişəsiilə
bağlıhəqiqətlərinFransaictimaiyyə-
tinəçatdırılmasıfəaliyyətimizinəsas
istiqamətlərindənbirinitəşkiledəcək.
Bildiyinizkimi,Fransanınbirsıra
yerlihakimiyyətorqanlarınınrəhbər-
ləriişğalolunmuşərazilərimizdəki
separatçırejiminnümayəndələriilə

əməkdaşlıqhaqqında15qeyri-qanuni
sənəd,sazişvəxartiyaimzalayıblar.
Dövlətimizinciddisəylərinəticəsində
bunlardan10-uləğvedilib.Bununla
belə,ermənidiasporuvəlobbisibu
istiqamətdəfəaliyyətinidayandırma-
yıb.Hesabedirəmki,buməsələni
gələcəkfəaliyyətimizdədiqqətdə
saxlamalıyıq.
Qeydetməliyəmki,Azərbaycanın

Fransadakısəfirliyidəbuistiqamətdə
çoxönəmliişlərgörübvəgələcəklə
bağlıdamaraqlıtəklifərivar.Bun-
danbaşqa,ölkəmizbarədəobyektiv
məlumatların,Ermənistan-Azər-
baycan,DağlıqQarabağmünaqişəsi
haqqındahəqiqətlərinçatdırılması
üçünFransamediasıiləəlaqələrdə

çoxönəmlidir.Düşünürəmki,bumə-
sələbizimdaimdiqqətmərkəzimizdə
olmalıdır.
CənabPrezidentİlhamƏliyevdə

VIçağırışMilliMəclisinilkiclasında-
kıçıxışındaxüsusiolaraqvurğuladı
ki,Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsiiləbağlıtarixi
həqiqətlərindünyaictimaiyyətinə
çatdırılmasıbizimfəaliyyətimizin
prioritetistiqamətlərindənbiriolma-
lıdır.Bubaxımdan,əlbətəki,ATƏT-
inMinskQrupununhəmsədriolan
Fransadaictimairəyləişləməkolduq-
camühüməhəmiyyətəmalikdir.

Soltan Məmmədov:

“Bizim üçün əsas meyar 
ölkəmizin milli maraqlarıdır”
MüsahibimizMilliMəclisinAzərbaycan-
Fransaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriSoltanMəmmədovdur.

MÜSAHİBƏ
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Soltanmüəllim,məlumdur
ki,AzərbaycanlaFransaarasın
damüasirikitərəfiəlaqələrin
inkişafıÜmummilliliderHeydər
Əliyevinadıiləbağlıdır.Uluön
dər1993cüildəxaricəilkrəsmi
səfəriniməhzFransayaetmişdi.
CənabPrezidentİlhamƏliyevdə
ilkxaricisəfəriniFransadanbaş
ladı.Sizcə,ölkəmizinFransailə
münasibətlərəxüsusiönəmver
məsinilabüdedənhansıamillər
hələdəqalmaqdadır?
-AzərbaycanFransailəmünasi-

bətlərəhəmişəxüsusiönəmverib.
FransaQərbiAvropanınhüdudları
daxilindəərazisinəgörəənböyük

dövlətdir,eynizamanda,Avropa
İtifaqınıtəsisedəndövlətlərdənbi-
ridir,BMTTəhlükəsizlikŞurasının
daimiüzvüdür.Fransafəalxarici
siyasətyürüdənvəqlobalmiqyaslı
mühümsiyasiaktorlardanbirikimi
qəbulolunur.Bubaxımdan,bizim
aidolduğumuzregiondadaçoxfəal
siyasətyürüdür.FransanınErmə-
nistan-Azərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsininnizamlanmasıprose-
sindəvasitəçilikmissiyasınıyerinə
yetirənATƏT-inMinskQrupunun
həmsədriolmasıfaktınıdaburaəla-
vəetsək,məncə,mənzərətamaydın
olar.Bu,əlbətəki,qlobaləhəmiyyətli
amillərdir.

Eynizamanda,onudanəzərə
almaqlazımdırki,bizimölkələrimizi
bir-birinəyaxınlaşdırantarixiamillər
var;qarşılıqlımünasibətlərin,əlaqə-
lərintarixiköklərixeyliəvvələgedib
çıxır.Bugündəölkələrimizibirləşdi-
rənortaqiqtisadivəsiyasimaraqlar
münasibətlərin,əməkdaşlığınəhə-
miyyətiniartırır.

Azərbaycanparlamentinin
FransaSenatıiləəlaqələribarə
dənədeyəbilərsiniz?
-MilliMəclisFransaparlamen-

tininhərikipalatasıiləsıxəlaqələrə
malikdir.Azərbaycanparlamentində
1997-ciildəformalaşdırılmışAzər-
baycan-Fransaparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqrupuötənmüddət-
dəçoxsəmərəlivəuğurlufəaliyyət
göstərib.AzərbaycanınBirinci-vitse-
prezidentihörmətliMehribanxanım
ƏliyevaMilliMəclisinüzvüolarkən
həminparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupunarəhbərliketdiyi
dövrdəbusahədəçoxböyükuğurlar
qazanılıb,ikitərəfiəlaqələrininkişafı
üçünyaxşızəminyaradılıb.Birsıra
qarşılıqlı-faydalısəfərlərolub.Hesab
edirəmki,butəcrübəyə,yaradılmış
əlverişlizəminəəsaslanaraq,əmək-
daşlığıdahadainkişafetdirməyə
çalışmalıyıq.

Parlamentlərarasıəlaqələrin
bundansonrakıinkişafındahan
sıəsasmeyarlarnəzərəalına
caq?
-Heçşübhəsizki,bizimüçün

əsasmeyarölkəmizinmillima-
raqlarıdır.Bukontekstdəbaxsaq,
söhbətimizinəvvəlindədəqeyd
etdiyimizkimi,AzərbaycanlaFransa
arasındamünasibətlərininkişafına
parlamentlərarasıişçiqrupudaöz
səlahiyyətləriçərçivəsindəönəmli
töhfələrverəbilər.İkitərəfiəlaqə-
lərinbundansonradainkişafıüçün
potensialböyükdür.Hərikiölkənin
rəhbərliyibumünasibətlərəxüsusi
önəmverdiyinidəfələrləifadəedib.
Bütünbunlarbizimuğurlufəaliyyə-
timizüçünəlverişlimühitinmövcud

olduğunadəlalətedir.Düşünürəm
ki,ikiölkəninqanunvericiorqanları
arasındatəmaslarınartırılması,əlaqə-
lərinmöhkəmləndirilməsiüçünheç
birmaneəyoxdur.

SizbuyaxınlardaFransanın
AzərbaycandakısəfiricənabZa
xariQrosslagörüşdünüz.Cənab
səfirləgörüşünüzdəikiölkənin
parlamentlərarasımünasibətləri,
ümumilikdəAzərbaycanFransa
münasibətlərinindahadainki
şafıüçünmüzakirələroldumu?
-FransanınAzərbaycandakıföv-

qəladəvəsəlahiyyətlisəfiricənab
ZaxariQrosslaikigörüşümüzoldu.
Bugörüşlərdəparlamentlərara-
sıəlaqələrinmüxtəlifaspektlərini
müzakirəetdik.Deyəbilərəmki,
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qruplarınqarşılıqlısəfərlərinintəşkili
iləbağlımüxtəlifideyalarvar.Hey-
dərƏliyevFonduiləsəfirlikarasında
əməkdaşlıq,mədəniyyətsahəsində
birgəlayihələrinhəyatakeçirilməsi,
təhsilsahəsindəəlaqələrininkişafı,
fransızdilininAzərbaycanməktəb-
lərindətədrisiningenişləndirilməsi
iləbağlıfikirmübadiləsiaparmışıq.
Bugörüşlərdəcənabsəfirinvəonun
şəxsindəFransadövlətininAzərbay-
canlaəlaqələrininkişafınanəqədər
mühüməhəmiyyətverdiyininbir
dahaşahidioldum.Məncə,əsasmə-
qamdabundanibarətdirki,müna-
sibətləriinkişafetdirməküçünsiyasi
iradəvəmaraqvarsa,qarşıdaduran
bütünvəzifələrinöhdəsindəngəlmək
mümkündür.
Yerigəlmişkən,birvacibməqa-

mıdaqeydedimki,ötənmüddətdə
MehribanxanımƏliyevanınrəhbərli-
yiiləHeydərƏliyevFonduFransada
mədəniyyətsahəsindəbirsırauğurlu
layihələrreallaşdırıb.Bulayihələr
məhzAzərbaycanmədəniyyətinin,
tarixinin,milliənənələrininFransada
dahagenişictimaiyyətətanıdılması
məqsədinəxidmətedib.MəhzHey-
dərƏliyevFondununtəşəbbüsüilə
Evianşəhərində“Azərbaycanparkı”
açılıb,buparkdagörkəmliAzərbay-
canşairəsiXurşidbanuNatəvanın

heykəliucaldılıb.Bundanbaşqa,
KonyakşəhərindəAzərbaycanındi-
gərbirgörkəmlitarixişəxsiyyətiolan
MəhsətiGəncəvininheykəliqoyulub.
Azərbaycanın14şəhəriiləFran-

sanın12şəhərivə1vilayətiarasında
qardaşlaşmamüqavilələrivar.Paris
şəhərindəAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəziböyükuğurlafəaliyyətgös-
tərir.Azərbaycantarixinin,mədəniy-
yətinin,turizmimkanlarınıntanı-
dılması,ikiölkəarasındaəlaqələrin
dahadadərinləşməsibaxımındanbu
mərkəzmühümişlərgörür.

AzərbaycanFransaparlament
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqru
pununrəhbərikimi,Ermənis

tanAzərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsiiləbağlıATƏTin
MinskQrupununhəmsədriolan
Fransanınparlamentiiləhansı
layihələrireallaşdırmağıdüşü
nürsünüz?
-Sözsüzki,Ermənistan-Azərbay-

can,DağlıqQarabağmünaqişəsiilə
bağlıhəqiqətlərinFransaictimaiyyə-
tinəçatdırılmasıfəaliyyətimizinəsas
istiqamətlərindənbirinitəşkiledəcək.
Bildiyinizkimi,Fransanınbirsıra
yerlihakimiyyətorqanlarınınrəhbər-
ləriişğalolunmuşərazilərimizdəki
separatçırejiminnümayəndələriilə

əməkdaşlıqhaqqında15qeyri-qanuni
sənəd,sazişvəxartiyaimzalayıblar.
Dövlətimizinciddisəylərinəticəsində
bunlardan10-uləğvedilib.Bununla
belə,ermənidiasporuvəlobbisibu
istiqamətdəfəaliyyətinidayandırma-
yıb.Hesabedirəmki,buməsələni
gələcəkfəaliyyətimizdədiqqətdə
saxlamalıyıq.
Qeydetməliyəmki,Azərbaycanın

Fransadakısəfirliyidəbuistiqamətdə
çoxönəmliişlərgörübvəgələcəklə
bağlıdamaraqlıtəklifərivar.Bun-
danbaşqa,ölkəmizbarədəobyektiv
məlumatların,Ermənistan-Azər-
baycan,DağlıqQarabağmünaqişəsi
haqqındahəqiqətlərinçatdırılması
üçünFransamediasıiləəlaqələrdə

çoxönəmlidir.Düşünürəmki,bumə-
sələbizimdaimdiqqətmərkəzimizdə
olmalıdır.
CənabPrezidentİlhamƏliyevdə

VIçağırışMilliMəclisinilkiclasında-
kıçıxışındaxüsusiolaraqvurğuladı
ki,Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsiiləbağlıtarixi
həqiqətlərindünyaictimaiyyətinə
çatdırılmasıbizimfəaliyyətimizin
prioritetistiqamətlərindənbiriolma-
lıdır.Bubaxımdan,əlbətəki,ATƏT-
inMinskQrupununhəmsədriolan
Fransadaictimairəyləişləməkolduq-
camühüməhəmiyyətəmalikdir.

Soltan Məmmədov:

“Bizim üçün əsas meyar 
ölkəmizin milli maraqlarıdır”
MüsahibimizMilliMəclisinAzərbaycan-
Fransaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriSoltanMəmmədovdur.

MÜSAHİBƏ
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Turalmüəllim,Ermənistan
birtərəfdənATƏTinvasitəçi
liyiiləDağlıqQarabağmüna
qişəsininhəlliiləbağlıAzər
baycanladanışıqlaraparır,
digərtərəfdənDağlıqQara
bağdamartın31də“prezi
dentseçkiləri”,mayın21də
isəŞuşadacinayətkarrejimin
rəhbərinin“andiçmə”mərasi
minikeçirdi.DağlıqQarabağ
bölgəsininazərbaycanlıicması
ermənilərəcavabolaraqhansı
addımlaratdı?
-QeydetdiyiniztədbirlərErmə-

nistanhakimiyyətininriyakarlığını
dünyayagöstərdi.Açıqdeməliyik,
ErmənistanbununlaDağlıqQara-
bağmünaqişəsinindanışıqlaryolu
iləhəlliperspektiviniməhvedir.

DağlıqQarabağbölgəsinin
azərbaycanlıicmasınınatdığıad-
dımlaragəldikdəisəbizbununla
bağlıbeynəlxalqtəşkilatlaraən
kəskinşəkildəetirazımızıbildir-
dik.Saxta“seçki”lərləbağlıBMT,
ATƏTvədigərbeynəlxalqtəşkilat-
lardasəssizqalmadılarvəEr-
mənistanınbuaddımınıpisləyən
mövqenümayişetdirdilər.
DağlıqQarabağbölgəsinin

azərbaycanlıicmasıolaraqŞuşa-
dakeçirilənqondarma“andiçmə”
mərasimiiləbağlımövqeyimizidə
sərtşəkildəbəyanetdik.Bildirdik

ki,qondarmamərasimdanışıqlar
prosesinipozmağahədəfənmişbir
təxribatdır.

ErmənistanınBaşNaziri
NikolPaşinyanmayın21də
Şuşayaqanunsuzsəfəredərək
cinayətkarrejiminbaşçısının
“andiçmə”mərasimindəişti
raketdi.Bununecəqiymət
ləndirməkolar?
-ErmənistanDağlıqQarabağ

münaqişəsininhəllindəheçvaxt
səmimiolmayıb.Buölkəyərəhbər-
likedənlərnəyollaolursa-olsun
danışıqlarınuzanmasınaçalışıb-
lar.ErmənistanınBaşNaziriNikol
Paşinyandabuxətidavametdirir.
OnunAzərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərinəqanunsuzsəfəretməsi
vəbutəxribatçı“andiçmə”mərasi-
mindəiştirakıErmənistanrəhbərli-
yinindanışıqlarprosesindəqeyri-
səmimitərəfolduğunugöstərir.
DağlıqQarabağbölgəsinin

azərbaycanlıicmasıolaraqbey-
nəlxalqictimaiyyətə,xüsusəndə
ATƏT-inMinskQrupununhəm-

sədrlərinəmüraciətedərəkErmə-
nistanınbutəxribatçıhərəkətinə
lazımiqiymətverməyəvəonu
pisləməyəçağırdıq.Təbiiki,buça-
ğırışlar,bəyanatlarbiziarxayınsal-
mır.Bizdətezliklətorpaqlarımızın
işğalçılardanazadolunmasını
istəyirik.Bizdəözyurdumuzaqa-
yıtmaqarzusuiləyaşayırıq.Hesab
edirəmki,aparılandanışıqlarbəlli
birnöqtəyəqədərdir.Əgərbuvaxt
ərzindəErmənistankonstruktivlik
nümayişetdirməsə,diplomatiya-
mızınbaşasalabilmədiyiniordu-
muzbaşasalacaq.

Er  mə  nis  tan Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin da  nı  şıq  lar yo  lu 
ilə həl  li pers  pek  ti  vi  ni məhv edir

MÜSAHİBƏ

AzərbaycanınDağlıqQarabağbölgəsinin 
azərbaycanlıicmasınınrəhbəri,MilliMəclisin
deputatıTural Gəncəliyevin“MilliMəclis”
jurnalınamüsahibəsi
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Azərbaycanınişğalolunmuş
Qarabağbölgəsindəyaradıl
mışqondarmarejimin“baş
çısı”AraikArutunyanbildirdi
ki,AzərbaycanRespublikası
DağlıqQarabağbölgəsinin
erməniicmasınınözmüqəd
dəratınıtəyinetməhüququ
nutanıyarsavətəhlükəsizlik
təminatıverərsə,münaqişə
mərhələlişəkildəhəlledilə
bilər.Bunamünasibətinizne
cədir?
-Əvvəlcəqeydedimki,bugün

Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsininhəlliilə
bağlıaparılandanışıqlarprose-
sindəməsələninmərhələlihəll
variantımüzakirəolunur.Azər-
baycandövlətinin
qətişəkildəbəyan
etdiyikimi,mərhələli
həlldənbaşqaheçbir
həllvariantımümkün
deyil.Azərbaycan
RespublikasınınDağ-
lıqQarabağbölgə-
sininerməniicması
1975-ciilHelsinkiYe-
kunAktındanəzərdə
tutulmuşözmüqəd-
dəratınıtəyinetmə
prinsipindənbölgənin
azərbaycanlıicması
iləbirlikdəbərabər-
hüquqluşəkildəvə
AzərbaycanRespub-
likasınınbeynəlxalq
səviyyədətanınmışərazibütövlü-
yüçərçivəsindəistifadəedəbilər.
Özmüqəddəratınıtəyinetmə
prinsipiheçbirhaldaölkələrin
ərazibütövlüyününpozulması,
işğalfaktınınlegitimləşdirilməsi,
yaxudərazilərinilhaqıilənəticə-
lənəbilməz.
Təhlükəsizliktəminatıilə

bağlısəslənənfikirlərəgəldikdə
isəqeydetməliyəmki,Ermənis-
tan-Azərbaycan,DağlıqQarabağ
münaqişəsindənənçoxəziyyət
çəkənməhzəraziləriişğalolun-
muşAzərbaycanRespublikası

vəmənimkimiözdoğmayurd-
larındandidərginsalınmışyüz
minlərləazərbaycanlıməcburi
köçkünlərdir.Onlarınözdoğma

yurdlarınaqayıdışıAzərbaycanın
DağlıqQarabağbölgəsindəkier-
məniicmasıüçünheçbirtəhlükə
yaratmayacaq.
Ermənistanınvəqondarmare-

jimintəhlükəsizlikləbağlıiddiala-
rımünaqişəninhəlliniyubatmaq
vənəticədəAzərbaycanəraziləri-
ninişğalınıuzatmaqüçünbəha-
nədənbaşqabirşeydeyil.

PandemiyadövründəDağ
lıqQarabağbölgəsininazər
baycanlıicmasıözfəaliyyətini
hansıformadahəyatakeçirir?

-COVID-19virusuiləəlaqə-
darDağlıqQarabağbölgəsinin
azərbaycanlıicmasınınfəaliyyət
planındadabirçoxdəyişikliklər
oldu.Birneçəuniversitetdətələ-
bələrləgörüşlərimiz,icmamızda
müxtəlifmövzulubirsırakütləvi
tədbirlərimiztəxirəsalındı.Ölkə-
mizdətətbiqedilmişsərtkarantin
şəraitindəfəaliyyətimizidahaçox
internetresursları,sosialmedia
üzərindənhəyatakeçirməliol-
duq.Beləki,onlaynşəkildətəşkil
edilmişbirçoxbeynəlxalqvəyerli
konfranslaraqatıldıq.
MilliMəclisindeputatıkimi,

Xankəndidənolanseçicilərim-
ləonlaynmüzakirələraparmalı
oldum.Bildiyinizkimi,Xankəndi

şəhərindənköçkündüşəninsan-
larölkənin30-dançoxrayonun-
daməskunlaşıblar.Keçəndövr
ərzindəpandemiyailəəlaqədar
bölgələrəsəfərləretməkimkanı-
mızolmadığıüçün,pandemiya-
dansonrabuboşluğudoldurmağı
düşünürəm.Seçiciləriminprob-
lemləriniicmamızdageniştəhlil
etmişik,onlarınhəlliyollarıilə
bağlısistemliplanhazırlamışıq.
Hesabedirəmki,MilliMəclisin
nüfuzundanistifadəedərəkseçi-
ciləriminproblemlərininhəllinə
nailolacağam.

Prezident  
İlham Əliyev:  
“Azərbaycanınəra
zibütövlüyüətrafında
kompromisolabilməz,
DağlıqQarabağınyerli
özünüidarəetməməsə
lələriüzrəkompromis
olabilər”.




