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“Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir.
Onun xalq, dövlət qarşısında misilsiz xidmətləri vardır. O, bütün
dövrlərdə Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşdırılmasına və
Azərbaycanın inkişafına böyük səylər qoymuşdur”
Prezident İlham Əliyev
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Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
banisi, xalqımızın xilaskarı
Görkəmli siyasi və dövlət xadimi,
müasir, müstəqil Azərbaycan dövlə
tinin banisi, xalqımızın Ümummilli
lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan
xalqı və dövlətçiliyi qarşısındakı mi
silsiz xidmətləri dövlətçilik tariximi
zin ən parlaq səhifələrini təşkil edir
və illər ötsə, nəsillər dəyişsə də, milli
yaddaşımızda əbədi yaşayacaqdır.
Heydər Əliyev hansı ictimai forma
siya və siyasi quruluşda fəaliyyət
göstərməsindən asılı olmayaraq,
onun bütün fəaliyyətinin nüvəsini
xalqımızın parlaq gələcəyinin, qüd
rətli bir dövlət kimi Azərbaycanın
milli müstəqilliyinin əbədiliyinin
təmin edilməsi təşkil etmişdir. Ulu
öndər Heydər Əliyev Azərbayca
na rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə
xalqımıza ləyaqətlə xidmət etmiş,
bütün güc və bacarığını Azərbaycan
xalqının inkişafına və milli dövlətçi
lik ideyalarının gerçəkləşdirilməsinə
yönəltmişdir.
Ümummilli liderin Azərbaycana
ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci
illər genişmiqyaslı inkişaf və tərəqqi
nin əldə olunması, milli kimliyimizin
dirçəldilməsi, milli-mənəvi dəyərlə
rin, adət-ənənələrin qorunması dövrü
kimi xarakterizə olunur. 1969-cu ilin
iyul plenumuna qədər respublikamız
keçmiş sovet respublikaları arasında
geridə qalmış aqrar respublika hesab
olunurdusa, 1970-ci illərin sonunda
artıq Azərbaycan Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə güclü elmi-texniki po
tensiala malik, dinamik inkişaf edən
sənaye dövlətinə çevrilmiş, onun
sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqisi
təmin edilmişdir. Çox qısa müddət
də respublikada çoxşaxəli iqtisadi

inkişaf konsepsiyası hazırlanmış və
icrasına başlanılmış, sosial-iqtisadi,
ictimai-siyasi və mədəni həyata mənfi
təsir göstərən meyillər aradan qaldı
rılmış, ənənəvi təsərrüfat sahələrinin
səmərəli fəaliyyətinin bərpası ilə ya
naşı, yeni istehsal sahələri yaradılmış,
sənayenin ayrı-ayrı bölmələri üzrə
görülən tədbirlər nəticəsində böyük
inkişaf dinamikası əldə olunmuş, o
cümlədən neft-kimya, maşınqayır
ma, energetika, metallurgiya sahələri
inkişaf etməyə başlamışdır. 60-cı illə
rin sonuna doğru istehsal və emalın
ciddi şəkildə gerilədiyi bir vaxtda
əvvəlki şöhrətini itirən kənd təsərrü
fatı sahəsində uğurlu tədbirlər həyata
keçirilmiş və bu sahədə istehsal həc
minin əsaslı şəkildə yüksəlməsinə
nail olunmuşdur.
Azərbaycan cəmiyyətinin mil
li özünüdərkə dönüşü, xalqımızın
tarixi yaddaşının özünə qaytarılması,
milli ruhun oyanması mərhələsinin
əsası da ötən əsrin 70-ci illərində
Ümummilli lider Heydər Əliyev tə
rəfindən qoyulmuşdur. Azərbaycan
xalqının gerçək tarixinin öyrənilmə
si, milli ədəbiyyat nümunələrinin,
adət-ənənələrinin təbliğ olunması,
Azərbaycan dilinin qorunması və
geniş yayılması, kadrların milli
ləşdirilməsi, şəhər və rayonlarda
sağlam ictimai mühitin yaradılması
kimi cəsarətli addımların atılması
Ulu öndərin qətiyyətinin göstəricisi
olmuşdur. Bu gün müstəqil Azərbay
can dövlətçiliyinin ideoloji əsasını
təşkil edən azərbaycançılıq ideyası
nın bünövrəsinin qoyulması, onun
mükəmməl bir konsepsiya şəklində
irəli sürülməsi və icra olunması da

Sahibə Qafarova
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin sədri

Ümummilli lider Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev təhsil,
elm məsələlərinə yüksək həssaslıq
la yanaşmışdır. Onun rəhbərliyi ilə
ali təhsil müəssisələrində tədris və
tərbiyə işinin təşkili, maddi-texni
ki bazanın təkmilləşdirilməsi qısa
müddətdə böyük irəliləyişlərə səbəb
olmuşdur. Həmin dövrdə azərbay
canlı gənclərin Moskvanın, eləcə də
keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin
aparıcı ali elm və təhsil ocaqlarına
göndərilməsi Azərbaycanın gələ
cək inkişafı üçün güclü kadr poten
sialının formalaşdırılmasına xid
mət etmiş, yaxşı təhsilə yiyələnmiş
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kadrlar Azərbaycan müstəqillik əldə
etdikdən sonra ölkəmizdə quruculuq
və inkişaf proseslərində aktiv işti
rak etmişlər. Azərbaycanın yüksək
peşəkarlığa malik hərbi kadrlarının
hazırlanması istiqamətində addım
lar da həmin dövrə təsadüf edir. Ulu
öndər Heydər Əliyev böyük cəsarət
və uzaqgörənliklə 1971-ci ildə Bakıda
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Li
seyin açılmasına nail olmuş, bununla
yanaşı, gənc azərbaycanlı oğlanların
ittifaq miqyasında tanınmış ali hərbi
məktəblərə cəlb olunması işinə xüsu
si diqqət yetirmişdir.
Beləliklə, Ulu öndərin yüksək ida
rəçilik və islahatları uğurla reallaş
dırmaq məharəti sayəsində respubli
kanın potensialı əsaslı şəkildə artmış,
sosial-iqtisadi tərəqqi baş vermiş,
Azərbaycan keçmiş ittifaq miqyasın
da ilk yerlərə yüksəlmişdir. Yeri gəl
mişkən, əminliklə qeyd edə bilərik ki,
əsrin sonlarında Azərbaycanın əldə
etdiyi müstəqilliyin iqtisadi əsasları
nı da məhz həmin  dövrdə Ulu öndər
tərəfindən yaradılmış güclü baza
təşkil etmişdir.
Heydər Əliyevin böyük səriştə
si, bacarıqlı idarəçilik və təşkilatçılıq
qabiliyyəti, şəxsiyyəti, qısa müddət
də əldə etdiyi nəhəng nailiyyətlər hər
kəsin diqqətini çəkmişdir və o, ittifaq
rəhbərliyinə qədər yüksəlmişdir. O,
1976-cı ilin mart ayında Sov. İKP MK
Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd,
1982-ci ilin noyabrında isə Siyasi
Büro üzvü seçilmiş, eyni zamanda,
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Heydər Əliyev harada olmasın
dan, hansı vəzifədə çalışmasından
asılı olmayaraq, doğma vətəninin
inkişafını daim diqqət mərkəzində
saxlamışdır. O, SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini kimi 60-dan
çox nazirlik, komitə və müxtəlif mər
kəzi idarələrin fəaliyyətinə rəhbərlik
edərkən də respublikamızın iqtisadisosial inkişafına yönələn tədbirlərin
həyata keçirilməsinə böyük dəstək
göstərmişdir. Lakin 1987-ci ilin okt
yabrında Sov. İKP MK-nın Siyasi Bü
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rosunun və şəxsən baş katib M.S.Qor
baçovun yeritdiyi yanlış xəttə, onun
anti-Azərbaycan siyasətinə etiraz
əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən
istefa vermişdir. Heydər Əliyevin is
tefasından sonra xalqımız üçün prob
lemlər, çətinliklər başlamış, respub
likamıza qarşı o vaxta qədər Heydər
Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyünün,
güclü Heydər Əliyev amilinin  qar
şısına sədd çəkdiyi təxribat planları,
məkrli iddialar baş qaldırmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qar
şı təhdidlər, separatçı meyillər geniş
vüsət almışdır. 1990-cı ilin 20 yanvar
tarixində isə Azərbaycan xalqına qar
şı qanlı qırğınlar törədilmişdir.
Heydər Əliyev respublikamızda
baş verən hadisələri daim diqqət
lə izləmiş, bütün məhrumiyyətlərə
və təzyiqlərə baxmayaraq, böyük
lider kimi hər zaman canından çox
sevdiyi xalqının yanında olmuşdur.
20 Yanvar faciəsinə, xalqımıza qarşı
törədilən cinayətə ilk etiraz səsini
ucaldan məhz görkəmli şəxsiyyət,
Azərbaycan xalqının böyük oğlu
Heydər Əliyev olmuşdur. O, hadi
sənin ertəsi günü - yanvarın 21-də
Moskvada Azərbaycanın daimi nü
mayəndəliyinə gələrək, bu vəhşiliyi
qətiyyətlə pisləmiş, onun törədilməsi
səbəblərini, təşkilatçılarının, günah
karlarının adını açıq mətnlə bəyan
etmiş, Azərbaycan xalqı ilə həmrəy
liyini ifadə etmişdir. Əlbəttə, Heydər
Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyətin bu
bəyanatı dünya ictimai rəyini xalqı
mıza qarşı törədilən bu qanlı qırğın
lar üzərində cəmləmiş, beynəlxalq
ictimaiyyət Ulu öndər tərəfindən
məlumatlandırılmışdır. Ümummilli
lider bu qanlı cinayətə etiraz olaraq,
daha bir cəsarətli addım ataraq, özü
nə və ailə üzvlərinə qarşı təzyiqlərə
baxmayaraq, Kommunist Partiyası
nın sıralarını tərk etmişdir.  
Ulu öndər 1990-cı il iyulun 20-də
Bakıya dönsə də, respublikanın o
vaxtkı rəhbərliyi bu böyük liderin
paytaxtda yaşamasına imkan vermə
miş və iyulun 22-də Heydər  Əliyev
doğulduğu Naxçıvan Muxtar Res

publikasına getmişdir. Əslində onun
Naxçıvana qayıdışı da taleyin hök
mü, Ulu öndərin xilaskarlıq missiya
sının növbəti mərhələsi idi. Çünki o
vaxt çox ağır şərtlər altında olan Nax
çıvanın işğal edilməsi erməni sepa
ratçılarının və onların havadarlarının
Azərbaycana qarşı məkrli planla
rında ilk sıralarda dayanırdı. Məhz
Heydər Əliyev Naxçıvana qarşı işğal
planlarını alt-üst edərək, Muxtar
Respublikanı qorumağa nail olmuş
dur. Bu dövrdə Muxtar Respublika
da dövlət quruculuğu, hakimiyyət
və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
sahəsində mühüm işlər görülmüş,
siyasi böhran aradan qaldırılmış, iq
tisadi islahatlar həyata keçirilmişdir.
Hərbi quruculuq məsələlərinə xüsusi
diqqət yetirilmiş, keçmiş sovet ordu
sunun bu ərazidəki bütün silahları və
texnikası alınıb milli ordu hissələrinə
verilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və sədrliyi ilə Naxçıvan
Ali Sovetinin sessiyasında Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli
bayrağı dövlət bayrağı elan edilmiş,
eyni qərarın Azərbaycan Ali Soveti
tərəfindən də qəbul olunması üçün
vəsatət qaldırılmışdır. O, 31 dekabrın
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəy
lik Günü kimi təsis olunması haqqın
da qərar qəbul etmişdir. 1992-ci ilin
noyabr ayının 21-də Heydər Əliyevin
sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiya
sının yaradılması isə Azərbaycanın
siyasi sisteminə yeni nəfəs, yeni de
mokratik ənənələr gətirmişdir.
Məlumdur ki, ötən əsrin sonla
rına doğru dünyada və regionda
baş verən proseslər keçmiş ittifaqın
süqutu və yeni milli dövlətlərin hə
yata vəsiqə alması ilə nəticələnmiş,
Azərbaycan xalqı da əsrin əvvəllə
rində əlindən alınan müstəqilliyinə
qovuşmuşdur. Lakin 1991-ci ilin
18 oktyabr tarixində Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi
haqqında Konstitusiya Aktı qəbul
olunsa da, bu müstəqilliyi qoruyub
saxlamaq üçün heç bir praktiki ad
dımlar atılmamış, əksinə, ölkədəki
vəziyyət gündən-günə daha da gər
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ginləşmişdir. Müstəqilliyin ilk illə
rində iqtisadiyyat böhrana uğramış,
vətəndaşların güzəranı kəskin pis
ləşmiş, siyasi sistem iflic olmuşdur.
Hakimiyyətə yaxın qanunsuz silahlı
dəstələr arasında mübarizə daha da
kəskinləşmiş, Azərbaycan vətəndaş
müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qal
mışdır. Digər tərəfdən, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti
getdikcə genişlənmiş, torpaqlarımız
işğal altına düşmüşdür. Beləliklə,
həm müəyyən dairələrin tapşırıq
ları ilə hərəkət edən qrupların, həm
də siyasi hakimiyyəti qeyri-qanuni,
antidemokratik yolla ələ keçirən
AXC-Müsavat iqtidarının zamanında
Azərbaycan dövləti tənəzzülə uğra
mış, müstəqil Azərbaycan Respub
likası öz müstəqilliyinin bərpasının
ikinci ilində faktiki olaraq, əsrin
əvvəllərində Xalq Cümhuriyyətinin
yaşadığı taleyi təkrarlamaq təhlükəsi
ilə qarşılaşmışdır.
Əlbəttə, müstəqillik, öz taleyinin
sahibi olmaq hər bir xalq üçün ən
böyük sərvətdir. Hər bir xalqın ən
ümdə, həyati vəzifəsi isə bu müstə

qilliyi qorumaq və əbədi yaşatmaq
dır. Bu zaman xalqın daxili enerjisi,
milli keyfiyyətləri, yaradıcılıq gücü
ilə yanaşı, onun müstəqillik amalları
ətrafında sarsılmaz birliyini təmin
edən, bu məqsəd naminə səfərbər
etməyi bacaran, yüksək səriştəli
təşkilatçı, xarizmatik, tarixi missiya
daşıya bilmək imkan və qüdrətinə
malik olan liderin rolu tarixdə öz qiy
mətini almışdır. Heydər Əliyev də ən
mürəkkəb zamanlarda və taleyüklü
məqamlarda öz dövlətini və xalqı
nı zamanın sınaqlarından uğurla
çıxarmış, Azərbaycanın tərəqqisini,
müstəqilliyinin dönməzliyini təmin
etmişdir. 1993-cü ildə Azərbaycan
dövlətçiliyi ən ağır sınaqlarla qarşıqarşıya qalanda yenə də xilaskarlıq
missiyası Heydər Əliyevin üzərinə
düşmüşdür.
Təbii ki, Heydər Əliyev kimi bü
tün mənalı ömrünü öz xalqına həsr
edən nəhəng dövlət xadimi Azərbay
can xalqının çağırışına və təkidli tələ
binə, ölkəmizin üzləşdiyi ağır vəziy
yətə laqeyd qala bilməzdi. O, vətənin
ağır günündə yenə də məsuliyyəti öz

üzərinə götürmüş, müqəddəs xilas
karlıq missiyasını böyük məharətlə
yerinə yetirmişdir. Onun hakimiyyət
olimpinin zirvəsinə dönüşünün - 15
iyunun Azərbaycan dövlətçilik tari
xində Qurtuluş günü kimi öz yerini
alması məhz bu gerçəkliklərdən irəli
gəlir. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqı
nı xilas etmiş, dövlətini xaos, anarxi
ya, böhrandan inkişaf relsləri üzərinə
çıxarmışdır. 1993-cü il oktyabrın 3-də
ümumxalq səsverməsi nəticəsində
Heydər Əliyev Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti seçilmişdir.
Hər bir inkişafın təməlində sa
bitlik amili dayanır. Azərbaycan
dövlətinin müstəqilliyinin ilk illə
rində yaşadığımız faciəvi hadisələr
də sabitlik və əmin-amanlığın milli
inkişaf proseslərində həyati əhəmiy
yətini sübuta yetirmişdir. Böyük
lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin
vektorunu ilk növbədə ölkəmizdə
sabitliyin təmin olunması təşkil etmiş
və Ulu öndər qısa zamanda buna
nail olmuşdur. Əlbəttə, bu sabitli
yin mənbəyi Azərbaycan xalqı və
onun öz liderinə sonsuz etimadı və
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dəstəyi olmuşdur. Ulu öndər məhz
bu dəstəyə arxalanaraq taleyüklü
məsələləri çox böyük ustalıqla həll
etmişdir. Bəzi daxili və xarici qüvvə
lər tərəfindən hazırlanmış 1994-cü
il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət
çevrilişi planlarının, terror cəhdlə
rinin qarşısı alınmış, silahlı yolla
hakimiyyətə gəlmək iddialarına son
qoyulmuş, Azərbaycan dövlətçiliyi
nin iflası prosesi dayandırılmışdır.
Tezliklə nizami ordu quruculuğuna
başlanılmış, erməni silahlı qüvvələri
nin işğalı genişləndirmək planlarının
qarşısı alınmış, Azərbaycan qoşunları
Füzuli rayonu istiqamətində uğurlu
əməliyyat keçirərək Horadiz qəsə
bəsini və ətraf kəndləri işğalçılardan
azad etmiş, bununla da müharibənin
gedişində ciddi dönüşə nail olunmuş
və 1994-cü ilin may ayında atəşkəs
elan edilmişdir.
Ümummilli liderin modern döv
lət quruculuğu siyasətinin mühüm
bir istiqamətini güclü iqtisadiyyat
qurmaq təşkil etmişdir. O, güclü
iqtisadiyyata malik ölkələrin hər
şeyə qadir olduğunu bəyan edərək,
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ölkəmizin sosial-iqtisadi, elmi-texniki
potensialını hərəkətə gətirmiş, hə
yata keçirilən yeni islahatlarla bazar
iqtisadiyyatı normalarına və çoxmül
kiyyətçiliyə əsaslanan müasir iqtisadi
sistemə keçidin əsasını qoymuşdur.
1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin mü
qaviləsi”nin imzalanması ölkəmizə
xarici sərmayələrin cəlb olunmasına,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə
böyük sərmayə qoyuluşuna imkan
vermişdir. Bir qədər sonra isə Xəzə
rin digər karbohidrogen yataqlarının
işlənilməsi ilə əlaqədar 30-dan çox
saziş imzalanmış, Bakı-Novoros
siysk boru kəməri bərpa olunmuş,
Bakı-Supsa boru kəməri inşa edil
miş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
boru kəmərinin təməli qoyulmuşdur.
Enerji resurlarının ixracından əldə
olunan gəlirlər əhalinin rifah halının
yaxşılaşmasına, məcburi köçkünlərin
problemlərinin həllinə, infrastruktur
layihələrinin icrasına yönəldilmişdir.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
müasir sənaye quruculuğu istiqamə
tində effektiv tədbirlər həyata keçiril
miş, müstəqilliyin ilk illərində iflasa

uğramış sənaye müəssisələrinin
fəaliyyəti bərpa olunmuş, yeni isteh
sal birlikləri fəaliyyətə başlamışdır.
Ulu öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə MDB məkanında ilk dəfə olaraq,
ölkəmizdə geniş torpaq islahatı apa
rılmış, Azərbaycan vətəndaşları heç
bir rüsum ödəmədən torpaq mülkiy
yətçilərinə çevrilmişdir.
Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə
ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi
istiqamətində həyata keçirilən geniş
miqyaslı tədbirlərə paralel olaraq,
demokratik, hüquqi və dünyəvi döv
lət quruculuğu sahəsində də ardıcıl
siyasət yeridilmişdir. 1995-ci ilin no
yabrında Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə demokratik dəyərləri özündə əks
etdirən müstəqil Azərbaycan Respub
likasının ilk Konstitusiyasının qəbul
edilməsi bu mənada tarixi əhəmiy
yətə malik olmuşdur. Bunun ardınca
ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqla
rının müdafiəsinin gücləndirilməsi,
demokratik inkişafın sürətləndiril
məsi istiqamətində köklü islahatlar
aparılmış, söz və mətbuat azadlığı
təmin olunmuş, senzura aradan gö
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türülmüş, 1995-ci və 2000-ci illərdə
çoxpartiyalılıq əsasında parlament
seçkilərinin keçirilməsi, Konstitusiya
Məhkəməsinin təşkili, ölüm cəzasının
ləğvi, yerli özünüidarəetmə orqanla
rının yaradılması kimi çox mühüm
tədbirlər uğurla reallaşdırılmışdır.
Heydər Əliyev müstəqil ölkə
mizin xarici siyasət istiqamətlərini
müəyyənləşdirərkən ölkəmizdə,
regionda və dünyada mövcud olan
yeni şəraitə uyğun olan, milli maraq
larımızın qətiyyətlə müdafiə olunma
sına xidmət edən praqmatik beynəl
xalq siyasətə üstünlük vermiş, həmin
dövr üçün ən düzgün qərar verilərək
balanslaşdırılmış xarici siyasət həyata
keçirilmiş, Azərbaycanın beynəlxalq
əlaqələrinin yaradılması və inkişafı,
ölkə həqiqətlərinin tanıdılması, 2020ci ildə həll olunmuş Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin əda
lətli, tarixi həqiqətlərə və beynəlxalq
hüquqa söykənən mövqeyinin dünya
ictimaiyyətinə təqdim olunması və
dəstəklənməsinə nail olunması isti
qamətində yorulmadan və qətiyyətlə
fəaliyyət göstərmiş, fəal diplomatik

səyləri nəticəsində dünyanın böyük
dövlətlərinin və aparıcı beynəlxalq
təşkilatlarının Azərbaycana, onun
zorla cəlb olunduğu silahlı müna
qişəyə münasibətini əsaslı surətdə
dəyişdirmiş və ölkəmizin ərazi bü
tövlüyünün dəstəklənməsi ilə bağlı
bir çox beynəlxalq sənədlər qəbul
edilmişdir. Ümummilli liderin gərgin
və yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində
Azərbaycanın dünyada mövqeyi və
nüfuzu güclənmiş, ölkəmizin beynəl
xalq təşkilatlarda uğurlu fəaliyyəti
təmin olunmuşdur.
Bu dövrdə milli-mənəvi dəyərlə
rin qorunması və təbliği, latın əlifba
sına keçid, Azərbaycan dilinin geniş
təbliği, Əlifba və Azərbaycan dili
günlərinin təsis edilməsi azərbay
cançılıq ideologiyasının zənginləş
məsinə xidmət etmiş və əsas ideoloji
bazis kimi milli həmrəylin rəhninə
çevrilmişdir. 2001-ci ildə Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
Bakıda dünya azərbaycanlılarının
ilk tarixi qurultayının keçirilməsi
həmvətənlərimizin ölkə ilə bağla
rının daha da möhkəmlənməsinə,

diaspor hərəkatının genişlənməsinə
əsaslı töhfələr vermişdir.
Ümummilli liderin dövlətçi
lik baxımından qısa müddət hesab
olunan dövrdə xalqımıza və milli
dövlətçiliyimizə qazandırdığı, bəxş
etdiyi nailiyyətlər yalnız Azərbayca
nın müstəqilliyini, mövcudluğunu
qoruyub, onun sütunlarını möhkəm
ləndirib, inkişaf yollarına çıxarmaqla
məhdudlaşmır. Heydər Əliyev həm
də gələcəyin güclü, qüdrətli Azər
baycanının sarsılmaz təməllərini
yaratmışdır.
2003-cü ildən ali kürsüdə fəaliy
yətə başlayarkən, “Azərbaycanı
qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən
başlıcası ölkədə Heydər Əliyevin
siyasəti davam etdirilməlidir”, - de
yərək, ölkəmizin gələcək inkişaf
yolunu aydın ifadə edən möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin rəhbərli
yi ilə Azərbaycan Heydər Əliyevin
yaratdığı möhkəm təməllər üzərində,
Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi yolla
uğurla inkişaf edir. Prezident İlham
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi
dövr dövlətçilik tariximizə hərtərəf
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li və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil
olmuşdur. Qətiyyətlə deyə bilərik
ki, Azərbaycan çoxəsrlik tarixində
heç vaxt bu qədər güclü və qüdrətli
olmamışdır. Bu illər ərzində həya
ta keçirilən iqtisadi islahatlar ölkə
iqtisadiyyatında əsaslı keyfiyyət
dəyişikliklərinə səbəb olmuş, ba
zar iqtisadiyyatına keçid mərhələsi
uğurla tamamlanmış, qeyri-neft
sektorunun üstün inkişafına nail
olunmuş, azad sahibkarlığın inkişa
fına əlverişli şərait yaradılmış, ardıcıl
regional inkişaf proqramları uğurla
icra olunmuş, makroiqtisadi sabitlik
qorunub saxlanılmış, çoxşaxəli sosial
müdafiə tədbirləri həyata keçirilmiş,
ölkə vətəndaşlarının rifahı daha da
yaxşılaşdırılmış, ölkəmizdə geniş
və modern infrastruktur quruculu
ğu həyata keçirilmiş, yeni iş yerləri
açılmış, işsizlik və yoxsulluq səviyyə
si aşağı endirilmiş, əməkhaqları və
pensiyalar, həssas qruplara  dövlət
dəstəyi davamlı olaraq artırılmışdır.
Azərbaycanda demokratik təsisat
ların möhkəmləndirilməsi, siyasi
plüralizmin və çoxpartiyalı demok
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ratik siyasi sistemin inkişaf etdiril
məsi, insan hüquq və azadlıqlarının
təmin edilməsi, vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının fəaliyyətinə geniş im
kanların yaradılması, dövlət və özəl
qurumların fəaliyyətində şəffaflığın
və hesabatlılığın təmin olunması is
tiqamətlərində, ictimai və sosial xid
mətlər sahəsində inqilabi nəticələrlə
müşayiət olunan çoxşaxəli islahatlar
həyata keçirilmişdir. Qabaqcıl ins
titusional islahatlar sırasında Birin
ci vitse-prezidentlik institutunun
yaradılması müstəsna əhəmiyyətə
malikdir. Ölkədə vitse-prezidentlik
təsisatının yaradılması və hörmətli
Mehriban xanım Əliyevanın Birinci
vitse-prezident təyin edilməsi və
təndaşlara dövlət diqqəti və qayğısı
nın gücləndirilməsində, cəmiyyətin
bütün təbəqələrini əhatə edən uğurlu
sosial siyasətin davam etdirilməsində
mühüm amil olmuşdur. Ümummil
li liderin qurub-yaratdığı müstəqil
Azərbaycanın daha da çiçəklən
məsində yaxından iştirak etmək,
insanlara daim kömək əli uzatmaq,
xeyirxah işlər görmək Mehriban

xanım Əliyevanın fəaliyyətinin əsas
qayəsini təşkil edir və o, çoxşaxəli
fəaliyyəti ilə Azərbaycanın inkişafına
müstəsna töhfələr verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hör
mətli Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi və Ulu öndərin
adını daşıyan Heydər Əliyev Fon
du Ümummilli liderin əbədiyaşar
ideyalarının həyata keçməsinə, onun
əvəzsiz irsinin öyrənilməsinə, təbliği
nə mühüm dəstək verir. Fond 18 illik
fəaliyyəti dövründə  ölkəmizdə elm,
təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman,
ekoloji sahələrə aid geniş proqram
lar həyata keçirmiş, xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan insanlara yüksək qayğı
və kömək göstərmiş, Azərbaycan
mədəniyyətinin geniş təbliği, mənəvi
dəyərlərimizin qorunması istiqamə
tində mühüm layihələr reallaşdırmış,
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun
artırılması, Azərbaycan həqiqətləri
nin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
işinə böyük töhfələr vermişdir. Hey
dər Əliyev Fondu milli musiqimizin,
xalçaçılıq sənətinin, muğam sənəti
nin və digər mədəniyyət incilərimi
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zin dünyaya təqdim olunması üçün
də çox böyük işlər görmüşdür.
2003-cü ildən ötən dövr ərzində
Azərbaycanın beynəlxalq münasi
bətlər sistemində yerinin və rolunun
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
uğurlu siyasi kurs reallaşdırılmış,
bir çox ölkələrlə bərabərhüquqlu,
konstruktiv münasibətlər qurmağa
nail olunmuşdur. Azərbaycan 155
ölkənin dəstəyini qazanaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü
illərdə qeyri-daimi üzvü seçilmiş və
hazırda BMT-dən sonra dünyanın ən
böyük ikinci təşkilatı olan Qoşulma
ma Hərəkatına uğurla sədrlik edir.
Prezident İlham Əliyevin müəllifliyi
ilə nəhəng transmilli energetika la
yihələri həyata keçirilmiş, Bakı-Tbi
lisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəməri,
Bakı-Tbilisi-Әrzurum qaz kəməri,
Cənub Qaz Dəhlizi kimi enerji təh
lükəsizliyində mühüm rol oynayan
nəhəng layihələr Avropanın enerji
xəritəsini dəyişdirmişdir. Həmçinin
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qlobal
əhəmiyyət daşıyan transnəqliyyat,
kommunikasiya layihələri reallaşdı

rılmış, Avropanı Asiya ilə birləşdirən
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəl
xalq nəqliyyat dəhlizlərinin yara
dılması təmin edilmiş, Azərbaycan
dünyada sayı məhdud olan kosmik
ölkələr sırasına qoşulmuşdur.
2020-ci ildə Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycan Ordusunun 44 günlük Və
tən müharibəsində əldə etdiyi Zəfər
dövlətçilik tariximizdə ən böyük
qələbələrdən biri və birincisidir.
Bu qələbə sayəsində Azərbaycan
30 ilə yaxın işğal altında olan əzəli
torpaqlarımızı azad edərək, ərazi
bütövlüyünü bərpa etmiş, ölkəmi
zin qarşısında dayanan bir nömrəli
problemin öz gücü, qüdrəti hesabı
na həllinə nail olmuşdur. Həm dö
yüş meydanında, həm də diploma
tiya cəbhəsində düşmən üzərində
qazandığımız zəfərlər qürur mən
bəyi, tariximizin şanlı səhifəsidir.
2020-ci il noyabrın 8-də dövlə
timizin başçısı, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev Şəhidlər
xiyabanında Azərbaycan xalqına
müraciətində Şuşa şəhərinin işğal

dan azad olunmasının müjdəsini
verərkən böyük qürurla demişdir:
“Mən bu gün, eyni zamanda, Ulu
öndər Heydər Əliyevin məzarını
ziyarət etdim, onun ruhu qarşısın
da baş əydim. Ürəyimdə dedim,
xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini
yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik!
Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlərimi
zin, Ulu öndərin ruhu şaddır bu
gün!”.
Bəli, Ulu öndərin ruhu bu gün
ona görə şaddır ki, Azərbaycan
onun arzuladığı zirvələri fəth edir,
cənab Prezident İlham Əliyev tale
yüklü məsələləri, planları, işləri bö
yük müvəffəqiyyətlə həyata keçirir.
Azərbaycan azad Qarabağda, azad
Şuşada dünya azərbaycanlılarını
qarşılayır, Zəfər qurultayını təşkil
edir. Bu zəfərlərin memarı Hey
dər Əliyev siyasəti, onun siyasətini
uğurla həyata keçirən möhtərəm
Prezident İlham Əliyevdir. Ölkəmiz
Heydər Əliyev yolu ilə qətiyyətlə
irəliləyir və Prezident İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə müasir inkişaf
tariximizin yeni salnaməsi yazılır.
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Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtında növbəti “Xarıbülbül”
Musiqi Festivalının sədaları eşidildi
1989-cu ildən Şuşa şəhərində
keçirilən “Xarıbülbül” Musiqi Fes
tivalı dəyərli bir ənənə olmuşdur.
Uzun illər müqəddəs şəhərimiz bu  
musiqi sədalarından məhrum olsa  
da, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı
ordumuz  mədəniyyət məbədimizi
düşmən əsirliyindən xilas edərək
bu ənənəni bərpa etdi.
“Xarıbülbül” Musiqi Festivalı
ilk dəfə məşhur xanəndə, peda
qoq, Xalq artisti Seyid Şuşinskinin
(1889-1965) 100 illik yubileyi ilə
əlaqədar keçirilib. Tədbirin hər ilin
may ayında  Şuşada xarıbülbülün
çiçəklənmə dövründə təşkil olun
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ması  qərara alınıb. İlk festivalda
yerli ifaçılarla yanaşı, keçmiş ittifaq
respublikalarından Qırğızıstan,
Qazaxıstan, Rusiya, Litva və Bela
rusdan da musiqi qrupları iştirak
ediblər.
1990-cı ildən “Xarıbülbül” Mu
siqi  Festivalı beynəlxalq status
alıb. İkinci festivala Hollandiya,
Almaniya, İsrail və Türkiyədən də
folklor qruplarının dəvət edilməsi
böyük marağa səbəb olub. Qa
rabağ münaqişəsinin başlaması
ilə əlaqədar Şuşada ağır vəziyyət
yarandığından həmin  il konsertlər
Ağdamda təşkil edilib. Festivalın
bir sıra konsertləri Bərdə və Ağca

bədidə də keçirilib. İkinci festival
da müxtəlif ölkələrdən 170-ə yaxın
nümayəndə iştirak edib. İkinci  və
üçüncü festivalların yekun kon
sertləri Bakıda Heydər Əliyev
Sarayında təşkil olunub.
Dördüncü festival 1992-ci il
mayın 15-də başlamalı, o zamana
dək keçirilənlərin ən möhtəşəmi
olmalı idi. Dünyanın 30-dan çox
ölkəsindən 500 nəfərin iştirakı nə
zərdə tutulmuşdu. Lakin həmin il
mayın 8-də Şuşa şəhəri Ermənistan
hərbi birləşmələri tərəfindən işğal
edildiyindən “Xarıbülbül” Musi
qi Festivalını orada təşkil etmək
mümkün olmayıb. Festival yalnız

ZƏFƏR

qısa müddətdə Ağdam şəhərində
ki İmarət kompleksində keçirilib.
Şanlı qələbəmizdən sonra ənə
nəvi “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı
2021-ci il mayın 12-13-də yeni
dən Şuşa şəhərində təşkil edildi.
Şuşanın Cıdır düzündə Heydər
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə
keçirilən festivalın açılışında Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və
ailə üzvləri də iştirak etdilər.
Növbəti  dəfə bu il Azərbayca
nın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şə
hərində bu gözəl ənənənin davam
etdirilməsi qərara alındı və mayın
12-də qala şəhərdə V “Xarıbülbül”
Beynəlxalq Folklor Festivalının
açılışı oldu.
Şuşa şəhərinin 270 illiyi ilə əla
qədar Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sərən
camı ilə elan edilən “Şuşa İli”ndə
keçirilən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq
Folklor Festivalı Heydər Əliyev
Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və
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Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu tərə
findən təşkil olunmuşdu. Tədbirdə
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva da iştirak etdilər.
Festivala hər zamankı kimi
xarici ölkələrdən müxtəlif folklor
qrupları, musiqiçilər, rəqs kollek
tivləri, həmçinin Azərbaycanın
müxtəlif regionlarından folklor
kollektivləri qatılmışdılar.
Fikrət Əmirov adına Azərbay
can Dövlət Mahnı və Rəqs An
samblının ifasında “Vətən süitası”
ilə başlanan festivalın açılış məra
simində Əməkdar artistlər İlkin
Əhmədov, Babək Niftəliyev və Sə
binə Ərəblinin ifasında “Qarabağ

şikəstəsi”nin sədaları Şuşa dağla
rına yayıldı. Vətən müharibəsində
Azərbaycana əsl qardaşlıq dəstəyi
göstərən Türkiyəni festivalda Türk
Dünyası Musiqi və Xalq Rəqsləri
Ansamblı təmsil etdi. Ansamblın
ifasında “Van yöresi” xalq rəqsi
maraqla qarşılandı.
Azərbaycanın Xalq artisti Polad
Bülbüloğlu “Çal oyna” xalq mah
nısını səsləndirdi, “Cəngi” Estrada
Folklor Rəqs Ansamblının, Əmək
dar artist Şirzad Fətəliyev və nəfəs
alətləri qrupunun  ifaları tamaşaçı
ların marağına səbəb oldu.  
Malinin Şeyx Tidiane Sek etno
caz, “Pakistan rəngləri” qrupları,  
“Melitassi” Gürcü Folklor Rəqs

Ansamblı  müxtəlif  rəqs nümu
nələri təqdim etdilər. Azərbaycan
Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında
avar xalq rəqsi, Tunisin “Yuma”
dueti, “Smek” kompozisiyası, Öz
bəkistanın Baxor Dövlət Rəqs An
samblının “Bayot” xalq rəqsi, milli  
sənətçilərin ifasında  saz  havaları
səsləndirildi.
Açılış konsertinin sonunda res
publikanın Əməkdar artisti Aybə
niz Haşımovanın və “Bülbüllər”
qrupunun ifasında “Vətəndən pay
olmayır” mahnısı  böyük rəğbətlə
qarşılandı.
V “Xarıbülbül” Beynəlxalq
Folklor Festivalı mayın 14-də başa
çatdı.
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İƏT PA-nın
III Ümumi Konfransı
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Mayın 17-də Bakıda Milli Məclisin inzibati binasında İqtisadi Əməkdaşlıq Təş
kilatı Parlament Assambleyasının (İƏT PA) Üçüncü Ümumi Konfransı keçirildi.  
Tədbirdə Türkiyə, Pakistan, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıs
tanın parlament rəhbərlərinin başçılığı ilə nümayəndə heyətləri iştirak etdilər.
Mayın 15-dən etibarən qonaqların Bakıya gəlişi başlandı. Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisinin sədri Mustafa Şentopun, Özbəkistan Ali Məclisinin Qanunvericilik
Palatasının sədri Nurdinjon İsmoilovun,  Qazaxıstan Respublikası Parlament
Məclisi sədrinin müavini Balaim Kesebayevanın, Qırğız Respublikası Joqorku Ke
neşinin sədr müavini Ulan Primovun, Pakistan İslam Respublikası Milli Assamb
leyasının sədri Raca Pərviz Əşrəfin, Tacikistan Respublikası Ali Məclisinin Nüma
yəndələr Palatasının sədri Mahmadtoir Zokirzodanın,  İran İslam Respublikası
İslam Şurası Məclisi sədrinin birinci müavini Əli Nikzadın  başçılıq etdiyi par
lament nümayəndə heyətlərinin Heydər  Əliyev  Beynəlxalq  Hava  Limanında  
Milli Məclisin rəhbərliyi, millət  vəkilləri və digər  rəsmi şəxslər  tərəfindən yüksək
səviyyədə qarşılanma mərasimləri  həyata  keçirildi.
İƏT PA Üçüncü Ümumi Konfransının iştirakçıları Fəxri xiyabana gələrək,
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın Ümum
milli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edərək, abidəsi önünə
əklil qoydular.
Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn qonaqlar ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladla
rının məzarlarını ziyarət etdilər, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoydular.
Bakının ən hündür nöqtəsindən paytaxtımızın mənzərəsini seyr edən konfrans
iştirakçılarına Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərdə görülən abadlıq-quruculuq
işləri barədə məlumat verildi.
İƏT PA Üçüncü Ümumi Konfransının iştirakçıları tərəfindən “Türk şəhidliyi”
abidəsi də ziyarət edildi, türk şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram ifadə olundu.
Konfrans çərçivəsində İƏT PA-nın İcraiyyə Şurasının, qurumun Ticarət və İqti
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Ticarət Sazişi üzrə, Kommunikasiya və əlaqələndirmə
üzrə, Qadın, gənclər və mədəni məsələlər üzrə komitələrinin iclasları keçirildi.
İƏT PA-nın Üçüncü Ümumi Konfransında “Postpandemiya dövründə əmək
daşlıq: çağırışlar və bərpa imkanları” mövzusu müzakirə olundu, postpandemiya
dövründə görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
Konfrans çərçivəsində  Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın tədbirdə iştirak
edəcək nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra ikitərəfli görüşləri keçirildi.
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İƏT PA-nın III Ümumi Konfransı
çərçivəsində səmərəli görüşlər keçirildi

Mayın 16-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova tədbir çər
çivəsində ölkəmizdə səfərdə olan
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Mustafa Şentop ilə görüşdü.
Sahibə Qafarova qonağı səmimi
salamlayaraq, Azərbaycanla Türki
yə əlaqələrinin çox yüksək səviy
yədə olmasından məmnunluğunu
ifadə etdi və bu günlərdə Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin Tür
kiyəyə işgüzar səfəri çərçivəsində
Rize-Artvin Hava Limanının açılış
mərasimində iştirakını xatırlaya
raq, iki qardaş ölkənin liderlərinin
növbəti dəfə bir araya gəlməsini
yüksək dəyərləndirdi. Ölkələrimiz
arasındakı münasibətlərin günbə
gün inkişaf etməkdə olduğunu, əldə
edilən uğurların beynəlxalq miqyas
da nüfuzumuzun daha da artması
na xidmət etdiyini  vurğuladı.
Spiker Bakıda keçiriləcək İƏT
PA-nın Üçüncü Ümumi Konf
ransında Türkiyə nümayəndə
heyətinin iştirakını yüksək qiymət
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ləndirdi və konfransda müzakirə
olunacaq məsələlərin əhəmiyyətin
dən danışdı. Milli Məclisin sədri
qonağa konfransa hazırlıq işləri
barədə məlumat verdi və tədbirdə
iştirak edəcək nümayəndə heyət
ləri ilə keçirdiyi görüşlərdən bəhs
etdi. Sahibə Qafarova söylədi ki,
konfransda təşkilata sədrlik Pakis
tandan Azərbaycana keçəcəkdir.
Azərbaycan təşkilatın sədri kimi
qurumun nüfuzunun daha da art
ması, təşkilata üzv ölkələr arasında
əlaqələrin daha da dərinləşməsi
üçün, üzərinə düşən vəzifələrin
öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün
bütün səylərini əsirgəməyəcəkdir.
Sədr işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə həyata keçirilən
böyük bərpa və quruculuq işlərin
dən söhbət  açaraq  bildirdi ki, bu
prosesdə qardaş Türkiyə şirkətlə
ri yaxından iştirak edirlər. Spi
ker Türkiyənin Azərbaycana hər
zaman göstərdiyi qardaş dəstəyinə
görə öz minnətdarlığını bildirdi.

Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin sədri Mustafa Şentop ölkəmizə
növbəti dəfə səfərindən məmnun
luğunu ifadə edərək, konfransda
müzakirə olunacaq məsələlərin
quruma üzv dövlətlər üçün əhə
miyyətindən bəhs etdi və burada
keçiriləcək görüşlərin də əlaqələrin
dərinləşməsi baxımından əhəmiy
yətli olacağını bildirdi. Qonaq par
lamentlər səviyyəsində əlaqələrin
daha da dərinləşməsi, deputatların
mütəmadi görüşlərinin qurum
qarşısında duran vəzifələrin həlli
baxımından önəmli olduğunu diq
qətə çatdırdı.
Mustafa Şentop “bir millət, iki
dövlət” xarakteri daşıyan Türki
yə-Azərbaycan münasibətlərinin
dünyada bənzəri olmadığını məm
nunluqla vurğuladı.
vvv
Mayın 17-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
səfərdə olan Tacikistan Respubli
kası Ali Məclisinin Nümayəndə
lər Palatasının sədri Mahmadtoir
Zokirzoda ilə görüşdü. Spiker
qonağın Bakıda keçirilən İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının Üçüncü Ümu
mi Konfransında iştirakını yük
sək dəyərləndirdi. Qeyd edildi
ki, nümayəndə heyətlərimizin bu
cür  beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı
tərəfləri düşündürən məsələlərin
müzakirəsi baxımından çox önəm
lidir. Azərbaycan və Tacikistan
xalqlarının tarixi  dostluğa  və ox
şar mədəni dəyərlərə malik olması
əlaqələrimizin inkişafı üçün yaxşı
zəmin yaradır. Dövlətimiz bu ölkə
ilə həyatın müxtəlif sahələrində
əlaqələrini dərinləşdirmək niyyə
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tindədir. Yüksək səviyyəli görüş
lər, aparılan danışıqlar, ölkələrimiz
arasında imzalanmış sənədlər
əlaqələrimizin daha da inkişafına
yaxşı zəmin yaradır. İqtisadi, mə
dəni, humanitar sahələrdə müna
sibətləri daha da dərinləşdirmək
üçün geniş imkanlar mövcuddur.
Tacikistan Ali Məclisinin Nü
mayəndələr Palatasının sədri Mah
madtoir Zokirzoda burada gör
düyü qonaqpərvərliyə və tədbirin
yüksək səviyyədə təşkil olunması
na görə təşəkkür etdi. Qonaq öz öl
kəsinin Azərbaycanla təkcə siyasi
deyil, iqtisadi, mədəni, humanitar
sahələrdə də əməkdaşlığı geniş
ləndirmək niyyətində olduğunu  
bildirdi. Parlamentlər səviyyəsində
əlaqələrin inkişafının əhəmiyyə
tini, nümayəndə heyətlərimizin
nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
iştirakını və qarşılıqlı səfərlərini
təqdir etdiyini bildirdi.

yan spiker qeyd etdi ki, ortaq dini
və mədəni dəyərlər ölkələrimiz
arasında dostluq və qardaşlıq mü
nasibətlərinin möhkəm bazasını
təşkil edir. Gələn ay Azərbaycan
və Pakistan arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildö
nümü tamam olur. Bu illər ərzində
münasibətlərimiz uğurlu inkişaf
yolu keçib.
Azərbaycan və Pakistanın
beynəlxalq və regional təşkilatlar
çərçivəsində də sıx əməkdaşlıq
etdiyini diqqətə çatdıran Sahibə
Qafarova bildirdi ki, parlamentlə
rimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyət

dövlətlərarası əlaqələrin inkişafına
töhfələr verir. Bu gün qanunverici
orqanlarımız arasında çox səmə
rəli əməkdaşlıq qurulub. O, ötən
il Pakistan İslam Respublikasına
səfərini, həmçinin Azərbaycan,
Türkiyə və Pakistan spikerlərinin
Bakıda keçirilən Birinci Üçtərəfli
görüşünü məmnunluqla xatırla
dı, bu görüşlərin ölkələrimiz və
qanunverici orqanlarımız arasında
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
xidmət etdiyini vurğuladı.
Görüşdə Azərbaycanın 44 gün
lük Vətən müharibəsində əldə
etdiyi möhtəşəm Zəfər və müna
qişənin həllindən sonra regionda
yeni yaranmış vəziyyət haqqında
məlumat verən Milli Məclisin sədri
xüsusilə qeyd etdi ki, istər Ermə
nistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğal altında saxladığı 30 ilə yaxın
dövrdə, istərsə də Vətən müha
ribəsi günlərində Pakistan daim
Azərbaycana dəstək verərək, qar
daşlıq örnəyi nümayiş etdirmişdir.
Hazırda Azərbaycan işğaldan azad
olunmuş ərazilərində böyük bərpa
və quruculuq işləri həyata keçirir.
Pakistan İslam Respublikası
Milli Assambleyasının sədri Raca
Pərviz Əşrəf göstərilən yüksək
qonaqpərvərliyə görə minnətdar
lığını bildirdi. O, Azərbaycanın
Pakistan üçün etibarlı dost və

v vv
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova həmin gün İƏT PA-nın
Üçüncü Ümumi Konfransında iş
tirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə
səfərdə olan Pakistan İslam Res
publikası Milli Assambleyasının
sədri Raca Pərviz Əşrəflə də görüş
dü. Qonağı səmimiyyətlə salamla
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dəyərlərin və mənəvi yaxınlığın  
əlaqələrimizin inkişafı üçün yaxşı
zəmin yaratdığını vurğuladı. Qo
naq parlamentlərarası əlaqələrin
iqtisadi, mədəni, humanitar sahə
lərdə münasibətlərin dərinləşməsi
nə müsbət təsir edəcəyinə inamını
ifadə etdi.
vvv

qardaş ölkə olduğunu, ölkəmizlə
münasibətlərin inkişafına daim xü
susi önəm verdiklərini qeyd etdi.
O, Milli Assambleyanın sədri kimi
ilk səfərini Azərbaycana etdiyini,
ölkəmizin surətli  inkişafının təq
dir olunduğunu, paytaxt Bakının
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən
biri olduğunu diqqətə çatdırdı və
konfransın yüksək səviyyədə təş
kilinə görə Azərbaycan parlamen
tinə  təşəkkürünü ifadə etdi.
v vv
Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfər
də olan Qırğız Respublikası Joqor
ku  Keneşinin sədr müavini Ulan
Primovla da görüşdü.
Parlamentin sədri Azərbaycanın
Qırğızıstanla əlaqələrin inkişafına
böyük önəm verdiyini, xalqlarımı
zın ortaq tarixə, mədəni və mə
nəvi dəyərlərə malik olduqlarını
bildirdi. Spiker  qeyd  etdi ki, belə
yüksək səviyyəli siyasi dialoqlar
bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın
dərinləşməsinə öz təsirini göstərir.
Milli Məclisin sədri Qırğızıstan nü
mayəndə heyətinin Bakıda keçiri
ləcək İƏT PA-nın Üçüncü Ümumi
Konfransına qatılmasını yüksək
dəyərləndirdi, konfransda müzaki
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rə olunacaq məsələlərin əhəmiyyə
tindən danışdı.
Səmimi qəbul üçün minnətdar
lığını bildirən Qırğız Respublikası
Joqorku  Keneşinin sədr müavini
Ulan Primov  xalqlarımız  arasın
da  mövcud olan ümumi ortaq

Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfər
də olan  Özbəkistan Respublikası
Ali Məclisinin Qanunvericilik Pala
tasının sədri Nurdinjon İsmoilo
vun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşdü.
Spiker bu səfərin ölkələrimiz və
qanunverici orqanlarımız arasında
əlaqələrin inkişafına töhfə verə
cəyinə inamını ifadə etdi, yüksək
səviyyəli səfərlər zamanı aparılan
danışıqlar və imzalanmış sənədlə
rin münasibətlərimizin daha da də
rinləşməsinə möhkəm zəmin yarat
dığını diqqətə çatdırdı. Qeyd  edildi
ki, Azərbaycan və Özbəkistan dost,
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qardaş ölkələrdir. Xalqlarımızı
birləşdirən ortaq mədəni, mənəvi
dəyərlər əlaqələrimizin daha da in
kişafına yaxşı zəmin yaradır.
Sahibə Qafarova dövlətlərarası münasibətlər sistemində
parlamentlərin rolundan,  hər iki
ölkə deputatlarının beynəlxalq
platformalarda səmərəli fəaliyyə
tindən danışdı, deputatlarımızın
TÜRKPA, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyası
kimi qurumların işində yaxından
iştirak etdiklərini bildirdi. Hər iki
ölkənin parlamentində dostluq
qruplarının fəaliyyət göstərməsi və
deputatlarımızın qarşılıqlı səfərlə
ri təcrübə-informasiya mübadiləsi
baxımından təqdirəlayiq   hal kimi
qiymətləndirildi.
Öz növbəsində Özbəkistan Res
publikası Ali Məclisinin Qanunve
ricilik Palatasının sədri Nurdinjon
İsmoilov ölkəmizə səfərindən və
burada gördüyü qonaqpərvərlik
dən məmnunluğunu ifadə etdi. O,
müstəqillik əldə etdikdən sonra
ölkələrimiz arasındakı münasibət
lərin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
yüksəldiyini bildirdi.
Nurdinjon İsmoilov deputat
larımızın beynəlxalq qurumlarda
birgə fəaliyyətinin, o cümlədən
İƏT PA-da iştirakının əhəmiy
yətindən danışaraq, İƏT PA-nın
konfransında müzakirə olunacaq
məsələlərin quruma üzv dövlətləri
düşündürən məsələlər barədə fikir
mübadiləsi aparmaq baxımından
çox önəmli olduğunu vurğuladı.
Qonaq Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsində əldə etdiyi
Zəfəri yüksək dəyərləndirdi, Azər
baycandakı inkişafdan məmnunlu
ğunu ifadə etdi.
Görüşdə Özbəkistanla parla
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi qru
punun rəhbəri Eldar İbrahimov,
deputatlardan Ağalar Vəliyev,
Afət Həsənova, Aqiyə Naxçıvanlı,
ölkəmizin Özbəkistandakı səfi
ri Hüseyn Quliyev, Özbəkistanın
Azərbaycandakı səfiri Bahrom

Aşrafxanov və digər rəsmi şəxslər
iştirak edirdilər.
Sonra Özbəkistan Respublikası
Ali Məclisinin Qanunvericilik Pala
tasının sədri Nurdinjon İsmoilov
Milli Məclisin Xatirə kitabına ürək
sözlərini yazdı.
vvv
Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatı Parlament As
sambleyasının Üçüncü Ümumi
Konfransında iştirak etmək üçün
ölkəmizdə səfərdə olan İran İslam
Respublikası İslam Şurası Məclisi
sədrinin müavini Əli Nikzad ilə
görüşdü.
Qonağı salamlayan Sahibə Qa
farova qeyd etdi ki, ölkəmiz İranla
ikitərəfli və çoxtərəfli formatda
əlaqələrin inkişaf etdirilməsində
maraqlıdır. İki ölkə arasında dost
luq və mehriban qonşuluq müna
sibətləri var. Ötən il İrana səfərin
dən danışan spiker həmin səfər
çərçivəsində keçirdiyi görüşləri və
aparılan danışıqları məmnunluqla
xatırladı. Sədr İranla parlament

lərarası əlaqələrdən söz açaraq bil
dirdi ki, deputatlarımız tərəfindən
müntəzəm olaraq qarşılıqlı səfərlər
həyata keçirilir. Hər iki ölkənin qa
nunvericilik orqanlarında fəaliyyət
göstərən işçi qrupları parlamentlə
rimiz arasında körpü yaradır.
Söhbət zamanı Milli Məclisin
sədri Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsində əldə etdiyi
qələbədən sonra regionda ye
ni yaranmış vəziyyət haqqında
məlumat verdi və münaqişə başa
çatdıqdan sonra Azərbaycanın
Ermənistanın işğalından azad
edilmiş ərazilərində genişmiqyas
lı yenidənqurma və bərpa dövrü
başladığını, regionda yeni reallıq
ların yarandığını söylədi.
İran İslam Respublikası İslam
Şurası Məclisi sədrinin müavini
Əli Nikzad İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyası
nın Üçüncü Ümumi Konfransının
Azərbaycanda yüksək səviyyədə
təşkilinə və keçirilməsinə görə
təşəkkürünü bildirdi. Qonaq Milli
Məclisin sədrinin başçılığı ilə ötən
il Azərbaycan parlament nüma
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yəndə heyətinin İrana səfərini və
keçirilən görüşlərin əhəmiyyətini
yüksək dəyərləndirdi, parlament
lərarası əlaqələrin inkişafının
ümumi məqsədlərə xidmət etdiyi
ni vurğuladı.
Söhbət zamanı Əli Nikzad
Azərbaycanın işğaldan azad olun
muş ərazilərinin tezliklə bərpa olu
nacağına və məcburi köçkünlərin
öz doğma yurdlarına qayıdacaqla
rına inamını ifadə etdi.
v vv
Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova konfransda işti
rak etmək üçün ölkəmizə səfərə
gələn Qazaxıstan Respublikası Par
lamenti Məclisi sədrinin müavini
Balaim Kesebayeva ilə görüşdü.
Sahibə Qafarova xalqlarımız ara
sındakı dostluq və qardaşlıq mü
nasibətlərindən, ortaq mədəni və
mənəvi dəyərlərimizdən danışdı.
Tarixən mövcud olan qardaşlıq əla
qələrimizin ölkələrimiz müstəqillik
qazandıqdan sonra daha da inkişaf
etdiyini, bu il diplomatik müna
sibətlərimizin yaradılmasının 30
illiyinin qeyd olunacağını bildirdi.
Qazaxıstan Respublikasına
rəsmi səfərini və keçirdiyi gö
rüşləri xatırlayan spiker aparılan
danışıqların qanunverici orqan
larımız arasında münasibətlərin
dərinləşməsinə töhfə verdiyini
diqqətə çatdırdı. O, parlamentlərin
ölkələrimiz arasında münasibətlər
də körpü rolunu oynadığını qeyd
edərək bu sahədə parlamentlərara
sı dostluq qruplarının fəaliyyətinin
əhəmiyyətini vurğuladı.
Sədr parlamentlərimizin
TÜRKPA və digər beynəlxalq
təşkilatlarla yanaşı, İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatı Parlament As
sambleyası çərçivəsində də uğurla
əməkdaşlıq etdiyini söylədi. Sa
hibə Qafarova İƏT PA-nın Pakis
tanda keçirilmiş İkinci Ümumi
Konfransında müzakirə edilmiş
məsələlərin əhəmiyyətindən və hə
min tədbirdə iştirakından danışdı.
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Qazaxıstan Respublikası Par
lamenti Məclisi sədrinin müavini
Balaim Kesebayeva Azərbaycanda
ilk dəfə olduğunu və bu səfərdən
məmnunluq duyduğunu bildirdi.
O, xalqlarımızın ortaq dəyərlə
rə malik olduğunu, müstəqillik
illərində münasibətlərin böyük
inkişaf yolu keçdiyini vurğula
dı. Qonaq parlamentlər arasında
əlaqələrin inkişafının münasibət
lərimizin daha da dərinləşməsi  
baxımından əhəmiyyətli olduğu
nu söylədi.

Görüşdə Qazaxıstanın ölkəmiz
dəki səfiri Serjan Abdıkərimov və
digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
vvv
Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova İƏT PA-nın konfransında iştirak etmək məqsədi ilə
ölkəmizdə səfərdə olan qurumun
Parlament Assambleyasının Baş
katibi Tahir Hüsseyn ilə görüşdü.
Görüşdə spiker ölkəmizin İƏT
PA ilə əməkdaşlığa böyük əhə
miyyət verdiyini və Azərbaycanın
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təşkilatda fəaliyyətinin gücləndi
rilməsində, üzv ölkələrlə ikitərəfli
və çoxtərəfli əməkdaşlığın geniş
ləndirilməsində maraqlı olduğunu
qeyd etdi. Sahibə Qafarova bunun
təsdiqi kimi, Azərbaycanın 2021-ci
ildə İƏT PA-nın nizamnaməsini
ratifikasiya etdiyini xatırlatdı.
Sədr Azərbaycan parlamentinin
ev sahibliyi etdiyi bu konfransdan
sonra təşkilata sədrliyin ölkəmizə
keçəcəyini,  Azərbaycanın təşkila
ta sədrliyi dövründə İƏT PA-nın
fəaliyyətinin gücləndirilməsi isti
qamətində müvafiq səylər göstərə
cəyini diqqətə çatdırdı.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının Baş
katibi Tahir Hüsseyn görüşə və
göstərilən qonaqpərvərliyə görə
minnətdarlığını bildirdi, Azər
baycanın konfransın keçirilməsi
ilə bağlı gördüyü işləri yüksək
qiymətləndirdi. Tahir Hüsseyn
həmçinin Azərbaycanla rəhbərlik
etdiyi təşkilat arasında əlaqələrin
hazırkı səviyyəsindən razılığını
ifadə etdi.
vvv
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova mayın 16-da İqtisa
di Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş

katibi Xusrav Noziri ilə görüşdü.
Qonağı səmimiyyətlə salamlayan
spiker bu il Azərbaycanın təşki
lata üzvlüyünün 30-cu ildönü
münün tamam olduğunu, bu illər
ərzində tərəflər arasında uğurlu
əməkdaşlıq həyata keçirildiyini
diqqətə çatdırdı.
Qeyd olundu ki, Azərbaycan
regionun iqtisadi potensialından
səmərəli istifadə etmək üçün qarşı
lıqlı faydalı əməkdaşlığın genişlən
dirilməsində maraqlıdır. Ölkəmiz
həmişə beynəlxalq iqtisadi əmək
daşlıq və inteqrasiya səylərinə öz
dəstəyini göstərir.
Baş katib Xusrav Noziri görüşə
və göstərilən yüksək qonaqpərvər
liyə görə minnətdarlığını bildirdi.
O, Azərbaycana ikinci dəfə səfər
etdiyini və ölkəmizin yüksək sə
viyyədə inkişafa nail olduğunu
söylədi. Qonaq Azərbaycanın İƏTdə fəal rol oynayan üzv dövlətlər
dən biri olduğunu,  təşkilatda fəal
təmsilçiliyini, həmçinin Milli Məc
lisin İƏT Parlament Assambleyası
nın Üçüncü Ümumi Konfransının
keçirilməsi ilə bağlı gördüyü işləri
yüksək qiymətləndirdi.
vvv
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova konfrans çərçivəsində

keçirdiyi bütün görüşlərdə 44 gün
lük Vətən müharibəsində Azərbay
canın əldə etdiyi qələbədən ətraflı
söhbət  açdı. Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərli
yi ilə ölkəmizin 30 il Ermənistanın
işğalı altında qalmış torpaqlarını,
həmçinin Azərbaycanın mədə
niyyət paytaxtı Şuşanı öz gücü
ilə azad edərək böyük bir Zəfərə
imza atdığını, vaxtilə işğal altında
olan torpaqlarımızda Ermənistan
tərəfinin bütün şəhər və qəsəbələri
dağıtdığını, yaşayış məskənləri
mizi viran qoyduğunu bildirdi.
Spiker hazırda azad olunmuş
ərazilərimizdə sürətli quruculuq,
abadlıq və bərpa işləri aparıldığını
dilə gətirdi. Sahibə Qafarova İƏT
PA-nın Üçüncü Ümumi Konfran
sında iştirak edəcək nümayəndə
heyətləri rəhbərlərinin bütün türk
dünyasının ayrılmaz bir parça
sı olan Şuşaya səfər edəcəklərini,
səfər zamanı qonaqların bütün
deyilənlərin canlı şahidi olacaqları
nı söylədi.
Görüşlərdə parlamentlərarası
əlaqələrin gələcək inkişaf perspek
tivləri və tərəfləri maraqlandıran
digər məsələlər ətrafında geniş
fikir mübadiləsi aparıldı.
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İƏT PA-nın komitələrində
Mayın 17-də Azərbaycanın ev
sahibliyi ilə Milli Məclisdə İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının komitə iclasları
keçirildi. Quruma üzv ölkələrin
parlamentarilərinin iştirakı ilə ke
çirilən komitə iclaslarında təşkilati
məsələlərə baxıldı, komitələrin
sədrləri, müavinləri və məruzə
çiləri müəyyən edildi. İclaslarda
“Postpandemiya dövründə əmək
daşlıq: çağırışlar və bərpa imkan
ları” mövzusunda çıxışlar edildi,
müzakirələr keçirildi.
vvv
Əvvəlcə Milli Məclisin İqtisadi
siyasət, sənaye və sahibkarlıq ko
mitəsinin sədri Tahir Mirkişilinin
sədrliyi ilə İƏT PA-nın Ticarət və
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Ti
carət Sazişi üzrə Komitəsinin iclası
keçirildi.
İştirakçıları salamlayan komitə
sədri bildirdi ki, bu il Azərbayca
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nın təşkilata üzv olmasının 30 ili
tamam olur. İƏT-ə üzv olduqdan
sonra ölkəmiz regionda iqtisadi
və ticarət əlaqələrinin genişlən
dirilməsinə yönəlmiş müxtəlif
təşəbbüslərdə konstruktiv şəkildə
iştirak etdi. Prezident İlham Əliye
vin təşəbbüsü ilə Azərbaycan hər
bir ölkə, xüsusən də İƏT-ə üzv öl
kələrlə əməkdaşlığa açıqdır. Tahir
Mirkişili Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsində torpaqlarını
erməni işğalından azad etməklə
bölgədə yeni reallıqlar yaratdığını
qeyd etdi, əməkdaşlıq imkanları
barədə danışdı.
Milli Məclisin deputatı Elnur
Allahverdiyev gündəlikdəki “Post
pandemiya dövründə əməkdaş
lıq: çağırışlar və bərpa imkanları”
mövzusu ilə bağlı çıxış etdi. O,
pandemiya dövründə ölkəmizdə
görülən işlərdən danışdı, Azər
baycanın dünyada vaksini qəbul
edən ilk ölkələrdən biri  olduğunu

söylədi. Millət vəkili dünyanın bir
daha belə bir bəla ilə üzləşməyəcə
yi arzusunu ifadə etdi.
İclasda mövzu ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı, parlamentarilər
postpandemiya dövründə görü
ləcək işlər barədə düşüncələrini
səsləndirdilər.
vvv
İƏT PA-nın Kommunikasiya
və əlaqələndirmə üzrə komitəsi
nin iclasına Milli Məclisin deputatı
İltizam Yusifov sədrlik etdi. Millət
vəkili gündəliyin “Postpandemiya
dövründə əməkdaşlıq: çağırışlar və
bərpa imkanları” mövzusu ilə bağlı
çıxışında Azərbaycanın İƏT çərçivə
sində əməkdaşlığın gücləndirilmə
sində maraqlı olmasından danışdı.
O, Azərbaycanın  nəqliyyat-tranzit
əlaqələrinin genişləndirilməsinə
böyük önəm verdiyini vurğuladı və
bu istiqamətdə həyata keçirilən layi
hələr barədə məlumat verdi.
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İltizam Yusifov iclas iştirakçıla
rına 44 günlük Vətən müharibəsin
də əldə olunan Zəfərin regionda,
xüsusən də nəqliyyat-kommunika
siya əlaqələrinin inkişaf etdirilmə
sində yaratdığı yeni reallıqlardan
bəhs etdi və Azərbaycanın bölgədə
sülhün möhkəmləndirilməsi, iqti
sadi əməkdaşlığın inkişaf etdiril
məsi üçün bütün maraqlı tərəflərlə
tərəfdaşlıq etməyə hazır olduğunu
bildirdi.
İclasda mövzu ilə bağlı müza
kirələr aparıldı, parlamentarilərin
fikirləri dinlənildi.

vvv
Milli Məclisin deputatı Könül
Nurullayevanın sədrlik etdiyi Qa
dın, gənclər və mədəni məsələlər
üzrə komitənin iclasında “Postpan
demiya dövründə əməkdaşlıq: çağı
rışlar və bərpa imkanları” mövzusu  
müzakirə edildi.
Millət  vəkili mövzu ilə bağlı çı
xışında koronavirusla mübarizədə
Azərbaycan təcrübəsindən danışdı,
görülən qabaqlayıcı tədbirlər sayə
sində insanlar arasında itkilərin az
olduğunu diqqətə çatdırdı. Ölkə

mizdə pandemiya dövründə gənc
lər və qadın problemləri ilə yanaşı,
mədəniyyət sahəsinin də çox zərər
çəkdiyini qeyd etdi.
Könül Nurullayeva Azərbayca
nın Vətən müharibəsindən sonra
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarının yenidən bərpası və
qurulması barədə məlumat verdi.
Bölgədə açılacaq kommunikasiya
və logistika layihələrinin regional
əməkdaşlığa və iqtisadi inkişafa bö
yük töhfələr verdiyini dedi.
İclasda parlamentarilərin mövzu
ilə bağlı məruzələri dinlənildi.
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İƏT PA-nın İcraiyyə Şurasının iclasında
Mayın 17-də İƏT PA-nın Üçün
cü Ümumi Konfransı çərçivəsində
qurumun İcraiyyə Şurasının iclası
keçirildi.
İƏT PA-nın və Pakistan Milli
Assambleyasının sədri Raca Pərviz
Əşrəf iclasa qatılan Türkiyə, Pakis
tan, İran, Özbəkistan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan və Tacikistan parlament
nümayəndə heyətlərinin rəhbər
lərini və iştirakçıları salamlayaraq
tədbirə uğurlu ev sahibliyi üçün
Azərbaycan tərəfinə təşəkkür etdi.
İƏT PA sədri təşkilatın tarixindən
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danışdı, indiyədək görülmüş işləri,
əldə olunmuş nailiyyətləri yüksək
qiymətləndirdi. O, əvvəlki ümumi
konfranslarda müzakirə edilmiş
məsələlərin əhəmiyyətini vurğu
ladı.
Sonra Pakistan Milli Assamble
yasının sədri Raca Pərviz Əşrəf İƏT
PA-ya sədrliyi Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovaya təhvil verdi.
Tədbir iştirakçılarını salamla
yan Sahibə Qafarova qurumun ötən
dövrdəki səmərəli fəaliyyətinə görə
Pakistan Milli Assambleyasının

sədri Raca Pərviz Əşrəfə təşəkkü
rünü bildirdi. Milli Məclisin sədri
konfransın işinin məhsuldar olaca
ğına əminliyini ifadə etdi.
Gündəlik təsdiq olunduqdan
sonra iclasda İƏT PA-nın İkin
ci Ümumi Konfransının hesabatı,
Üçüncü Ümumi Konfransın proq
ramı və gündəliyi təsdiqləndi, bir
sıra təşkilati məsələlərə baxıldı.
İclasda həmçinin İƏT PA-nın
sədr müavini seçildi, növbəti konf
ransın keçirilmə yeri və vaxtı barə
də razılığa gəlindi.
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İƏT PA-nın Üçüncü Ümumi
Konfransı keçirildi
Mayın 17-də Milli Məclisdə İqti
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının Üçüncü Ümumi
Konfransı keçirildi.
“Postpandemiya dövründə əmək
daşlıq: çağırışlar və bərpa imkanları”
mövzusuna həsr olunan konfransı
parlamentin sədri Sahibə Qafarova
açaraq Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisi adından tədbirdə iştirak edən
bütün nümayəndə heyətlərini salam
ladı. O, Pakistan İslam Respublikası
Milli Assambleyasına İƏT PA-ya
uğurlu sədrliyinə görə minnətdarlığı
nı bildirdi və dost ölkənin ötən dövr
ərzində Assambleyanın təsisatlan
dırılması baxımından mühüm işlər
gördüyünü dedi.  Sahibə Qafarova
qurumun Üçüncü Ümumi Konfransı
nın keçirilməsində Pakistanın Katibli
yinin rolunu yüksək qiymətləndirdi.
Spiker qeyd etdi ki, təşkilatın tam

potensialını üzə çıxarması üçün bö
yük işlər görülməlidir və Azərbaycan
Milli Məclisi dayanıqlı tərəfdaşlıq çər
çivəsində bu işə başlamaq istəyir.
Sonra İqtisadi Əməkdaşlıq Təş
kilatı Parlament Assambleyasının
Baş katibi Tahir Hüsseyn qurumun
İcraiyyə Şurasının qərarları haqqında
məlumat verdi.  O, bildirdi ki,  Şura
nın iclasında qurumun İkinci Ümumi
Konfransının hesabatı təqdim olunub
və Bakı Bəyannaməsi təsdiq edi
lib.  Qeyd  olundu ki, İcraiyyə Şurası
İƏT PA-nın Azərbaycan, Türkiyə və
Pakistan parlamentlərinin nümayən
dələrindən ibarət işçi qrupu tərəfin
dən verilən təklifləri dəstəkləyib. İƏT
PA-nın prosedur qaydalarına dəyişik
lik təsdiq edilib və Azərbaycan Milli
Məclisi qurumun üç komitəsinin
iclaslarına ev sahibliyi edib.
Sonra Sahibə Qafarova geniş nitq

lə çıxış edərək bildirdi ki, Üçüncü
Ümumi Konfransda İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatı Parlament Assamble
yasına sədrlik Pakistan İslam Res
publikasının Milli Assambleyasından
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə keçdi. Spiker konfrans işti
rakçılarını əmin etdi ki, Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi təşkila
ta sədrliyi dövründə Assambleyanın
fəaliyyətinin gücləndirilməsi, parla
mentlərimiz arasında əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
öz səylərini göstərəcəkdir.
Sədr diqqətə çatdırdı ki, Azərbay
can Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatını mühüm regional təşkilat
hesab edir və üzv ölkələrlə həm ikitə
rəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlığın
inkişafında maraqlıdır. Xalqlarımızı
birgə tarix, mədəniyyət, ənənələr və
din birləşdirir. Bu xalqların təmsil
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çiləri kimi parlament üzvləri xüsusi
məsuliyyət daşıyır. İqtisadi Əməkdaş
lıq Təşkilatının Parlament Assamble
yası təşkilatın hədəf və məqsədlərinin
reallaşdırılmasını dəstəkləməklə ya
naşı, parlamentlər arasında əlaqələrin
gücləndirilməsinə, xalqların bir-birinə
daha da yaxınlaşmasına töhfə verir.
Sahibə Qafarova bildirdi ki, Azər
baycan parlamenti Parlament As
sambleyası çərçivəsində fəaliyyətinə
böyük əhəmiyyət verir. Qurumun
Nizamnaməsinin ratifikasiya edilmə
si bunun bariz nümunəsidir. O, digər
üzv parlamentləri də Assambleyanın
Nizamnaməsini imzalamağa və ratifi
kasiya etməyə çağırdı və bu addımın
üzv parlamentlər arasında əlaqələrin
daha da genişlənməsinə xidmət edə
cəyini vurğuladı.
Qeyd edildi ki, Parlament As
sambleyasının Üçüncü Ümumi Konf
ransının mövzusu olduqca aktualdır.
COVID-19 pandemiyası qlobal iqtisa
diyyata, səhiyyəyə və ictimai həyatın
bütün sahələrinə kəskin şəkildə təsir
göstərərək ciddi çətinliklər yaratmış
dır. Təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti bu
çətinliklərə hazırlıqlı olmadığına  gö
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rə böhrandan çıxış yollarının tapılma
sı üçün müəyyən vaxt tələb edilirdi.
Pandemiyanın yaratdığı problemlərin
bir-biri ilə bağlı olması və ilk növbə
də sosial-iqtisadi yükün ağır olması
fonunda pandemiya ilə mübarizə
və onun mənfi nəticələrinin aradan
qaldırılması üçün qlobal səylərin sə
fərbər edilməsi zəruri idi.
Spiker bildirdi ki, Azərbaycan
Respublikası bu istiqamətdə bir sıra
uğurlu qlobal təşəbbüslər irəli sür
müşdür. Qoşulmama Hərəkatının
sədri qismində Azərbaycan Respub
likasının möhtərəm Prezidenti cənab
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci
ilin dekabrında BMT Baş Assamb
leyasının COVID-19 pandemiyası
ilə mübarizəyə həsr edilmiş Xüsusi
Sessiyası keçirilmiş, 2021-ci ilin mart
və dekabr aylarında İnsan Hüquqları
Şurası və Baş Assambleya tərəfindən
“COVID-19 pandemiyası ilə mübari
zədə bütün ölkələr üçün peyvəndlərə
bərabər, məqbul qiymətə, vaxtın
da və universal əlçatanlığın təmin
edilməsi”nə dair qətnamələr qəbul
olunmuşdur. Digər tərəfdən, Azər
baycan pandemiyadan ən çox əziyyət

çəkən ölkələrə maliyyə və humanitar
yardım göstərmiş, xəstəlik əleyhinə
peyvənd ianə etmişdir.
Milli Məclisin sədri dedi ki, pan
demiya tamamilə aradan qalxmasa
da, kəskin dövrü geridə qalıb. İndi
biz növbəti addımlara hazır olma
lı və gələcək mümkün çağırışlarla
daha güclü mübarizə aparmaq üçün
postpandemiya dövründə bərpa
məsələlərinə daha çox diqqət yetir
məliyik. Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti cənab İlham Əliyev
artıq pandemiyadan sonrakı dövr
üçün qlobal tədbirlərlə bağlı konkret
tövsiyələr hazırlaya biləcək BMT-nin
COVID-19-dan sonra Qlobal Bərpa
üzrə Yüksək Səviyyəli Panelinin təsis
edilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb.
Sahibə Qafarova diqqətə çatdır
dı ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
kimi regional əməkdaşlıq formatları
postpandemiya dövründə bərpa mə
sələləri üzrə səylərin birləşdirilməsi
və həmrəyliyin nümayiş etdirilməsi
baxımından yaxşı imkanlar vəd edir.
Parlament diplomatiyasının xüsusi
əhəmiyyət qazandığı müasir dövrdə
parlament üzvləri ölkələrinin çox
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tərəfli əməkdaşlıq səylərini dəstək
ləməlidirlər. Mövcud dialoqumuz
çərçivəsində aparılan fikir və təcrü
bə mübadilələri, irəli sürülən yeni
ideyalar, parlament komitələrimizin
mümkün birgə fəaliyyət təşəbbüsləri
bu prosesə töhfə verəcəkdir.
Sədr onu da qeyd etdi ki, post
pandemiya dövründə ölkələrimizin
maraqlarına cavab verən iqtisadi və
ticari əlaqələrin əvvəlki səviyyələ
rinin yenidən bərpası zəruridir. Bu
çərçivədə regionumuzun iqtisadi
potensialının tam şəkildə reallaşdı
rılması baxımından nəqliyyat-kom
munikasiya xətlərinin və tranzit
yollarının diversifikasiyası  mühüm
aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan bu
istiqamətdə öz imkanlarını təqdim
edir. Ölkəmizdə ən müasir nəqliyyat
infrastrukturu yaradılıb. Şərq-Qərb
və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlə
rinin üzərində yerləşən Azərbaycan
bu gün Avrasiyanın əsas nəqliyyat və
logistika mərkəzlərindən biridir.
Spiker regionda uzunmüddətli
sülh və sabitliyin təmin olunması
nın postpandemiya dövründə bərpa
məsələləri üçün zəruri şərtlərdən biri
olduğunu vurğulayaraq hazırda bu
istiqamətdə gedən proseslər haqda
məlumat verdi. Diqqətə çatdırıldı ki,
2020-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin

Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın
davam edən işğalına son qoyub. 44
günlük Vətən müharibəsinin ye
kununda ölkəmiz tarixi Zəfər əldə
edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa
edib. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azər
baycanın işğal olunmuş ərazilərindən
dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılma
sını tələb edən dörd qətnaməsinin ic
rasını özü təmin edib. İşğal dövründə
Ermənistan bütün kənd və şəhərləri
mizi tamamilə dağıdıb, tarixi, mədəni
və dini abidələrimizi vandalizmə mə
ruz qoyub. Məscidlərimiz, müqəddəs
ocaqlarımız təhqir olunub.
Torpaqlarımız işğaldan azad
olunduqdan dərhal sonra Azərbay
can həmin ərazilərdə genişmiqyaslı
quruculuq işlərinə start verib.
Hazırda işğal dövründə dağı
dılmış bütün infrastruktur yenidən
bərpa olunur. “Yaşıl enerji” zonası
elan edilmiş Qarabağ və Şərqi Zən
gəzurda yeni şəhərlər və kəndlər
inşa olunur. Artıq bu ildən etibarən
keçmiş məcburi köçkünlərin öz ev
lərinə geri qaytarılmasına başlanıla
caqdır.
Spiker onu da qeyd etdi ki, həya
ta keçirilən işlərə ən böyük maneə
Ermənistan tərəfindən işğaldan azad

edilmiş torpaqlarda basdırılmış çox
saylı minalardır. 2020-ci il  noyabrın
10-dan etibarən mina partlayışları
nəticəsində 210-dan çox mülki şəxs,
həmçinin hərbçi həlak olub və yara
lanıb. Azərbaycan dünyanın ən çox
minalanmış ölkələrindən biri olsa da,
təəssüf ki, hələ də bu istiqamətdə ən
az beynəlxalq yardım alan ölkələrdən
biri olaraq qalır.
Sahibə Qafarova dedi ki, 44 gün
lük Vətən müharibəsindən artıq bir il
yarım vaxt keçir. Azərbaycan Ermə
nistana bir-birinin suverenliyinin və
ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanın
ması, sərhədlərin delimitasiyası və
demarkasiyası prosesinə başlanması,
regionda bütün kommunikasiyaların
bərpası və münasibətlərin normal
laşdırılmasına gətirib çıxaracaq sülh
sazişinin imzalanması barədə təkliflər
verib. Biz müharibə yox, sülh və gələ
cək haqqında danışmaq istəyirik.
Milli Məclisin sədri vurğuladı ki,
Azərbaycan regionda uzunmüddət
li sülh və sabitliyin təmin olunması
istiqamətində səylərini davam etdirir.
Son olaraq aprelin 6-da Avropa İtti
faqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
təşəbbüsü və iştirakı ilə Brüsseldə
daha bir üçtərəfli görüş keçirildi.
Həmin ərəfədə və xüsusən bu görüş
dən sonra Ermənistan Azərbaycanın
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sülh müqaviləsi üçün irəli sürdüyü 5
prinsipi qəbul etdiyini bildirib. Ancaq
Ermənistanın bu istiqamətdə hansısa
real addımlar atdığı hələlik müşahidə
olunmur. Halbuki sülh müqaviləsi
nin hazırlanması üzrə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin və iki ölkə
arasında sərhədlərin delimitasiyası və
demarkasiyası üzrə Azərbaycan milli
komissiyasının tərkibi artıq müəyyən
edilib. Azərbaycan sülh danışıqlarına
başlamağa hazırdır.
Sahibə Qafarova bildirdi ki, Er
mənistan anlamalıdır ki, öz üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetir
məli, konstruktiv yanaşma nümayiş
etdirməli və qeyd olunan prinsiplər
əsasında münasibətlərin normallaş
masına getməlidir. Bu, regionda real
sülhə və sabitliyə nail olmağın yega
nə yoludur.
Çıxışının sonunda Sahibə Qa
farova qeyd etdi ki, postmünaqişə
dövründə Cənubi Qafqazda yeni
reallıqlar və əməkdaşlıq imkanları
yaranıb. Əldə olunmuş razılaşmalara
uyğun olaraq açılacaq yeni nəqliyyat
infrastrukturu olan Zəngəzur dəhlizi
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlə
rinin önəmli hissəsinə çevriləcəkdir.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
olan bütün ölkələr də bu dəhlizdən
faydalanacaqlar.
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Sonra tədbirdə İƏT PA-nın Üçün
cü Ümumi Konfransında iştirak edən
nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri
çıxış etdilər.
Pakistan İslam Respublikası Milli
Assambleyasının sədri Raca Pərviz
Əşrəf öz çıxışında quruma üzv öl
kələrin xalqlarının ümumi dəyərləri
bölüşdüyünü dedi. Regionda sülhün
və rifahın bərqərar olmasının iqtisadi
tərəqqinin və əməkdaşlığın inkişafı
baxımından əhəmiyyətindən söhbət
açdı və mövcud problemlərin həlli
istiqamətində birgə səylərin önəmli
olduğunu söylədi.
Sonra çıxış edən Tacikistan Res
publikası Ali Məclisinin Nümayən
dələr Palatasının sədri Mahmadtoir
Zokirzoda bu görüşün parlament
əlaqələrinin daha da möhkəmləndi
rilməsinə xidmət etdiyini bildirdi. O,
COVID-19 pandemiyasının bütün
dünyada yaratdığı fəsadlardan da
nışdı, pandemiyanın nəticələrinin
aradan qaldırılması üçün ölkəsin
də görülən işlərdən bəhs etdi və bu
istiqamətdə qarşılıqlı əməkdaşlığın
vacibliyini vurğuladı.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Mustafa Şentop öz nitqində
İƏT PA-nın Bakıda keçirilən Üçüncü
Ümumi Konfransında iştirakından
məmnunluğunu ifadə etdi  və konf

ransa  yüksək səviyyədə ev sahibliyi
edən Azərbaycan Milli Məclisinin
sədri Sahibə Qafarovaya təşəkkü
rünü dilə gətirdi. O, bu konfransın
regionun inkişafı və xalqların rifahı
baxımından əhəmiyyətli olduğunu
dedi.
Bildirildi ki, iqtisadi və sosial
inkişafın davamlı olmasına nail ol
maq üçün qarşılıqlı inteqrasiya və
əməkdaşlığın inkişafı çox vacibdir və
Türkiyə bu istiqamətdə öz dəstəyini
hər zaman göstərməyə hazırdır. O,
ölkəsinin parlamentlərarası əlaqələrin
gücləndirilməsinə böyük diqqət ye
tirdiyini, parlament diplomatiyasının
regional inteqrasiya və inkişafa töhfə
verəcəyinə inamını ifadə etdi.
Mustafa Şentop koronavirus pan
demiyasının bütün dünyada sosial,
iqtisadi, humanitar sahələrdə çox
dərin problemlər yaratdığını və bu
problemlərin həlli üçün birgə hərəkət
etməyin  vacibliyini söylədi. Beynəl
xalq həmrəyliyin prioritet məsələyə
çevrildiyi bu prosesdə parlament
diplomatiyasının böyük əhəmiyyət
kəsb etdiyini bildirdi. Sosial məsələlə
rin nəzərə alınması, maliyyə resurs
larından səmərəli istifadə edilməsi
sahəsində qəbul olunmuş qərarların
qanunvericilik baxımından dəstəklən
məsinin zəruriliyisöyləndi.
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Türkiyə parlamentinin sədri çıxı
şında Azərbaycanın öz torpaqlarını
Ermənistanın işğalından azad etməsi
məsələsinə də toxundu. O, münaqi
şənin həlli ilə bağlı yaradılmış  Minsk
qrupunun fəaliyyətinin bir nəticə
vermədiyini qeyd etdi və Türkiyənin
Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər
zaman dəstəklədiyini vurğuladı. O,  
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliye
və 44 günlük Vətən müharibəsindəki
Zəfər münasibəti ilə bir daha öz təb
riklərini çatdırdı və çıxışını “Qarabağ  
Azərbaycandır!” sözləri ilə bitirdi.
Konfransda çıxış edən Özbəkistan
Respublikası Ali Məclisinin Qanun
vericilik Palatasının sədri Nurdinjon
İsmoilov, İran İslam Respublikası
İslam Şurası Məclisi sədrinin müavini
Əli Nikzad, Qazaxıstan Respublikası
Parlamenti Məclisi sədrinin müavini
Balaim Kesebayeva, Qırğız Respubli
kası Joqorku Keneşinin sədr müavini
Ulan Primov  postpandemiya döv
ründə regional əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi istiqamətində İƏT PA-ya
üzv ölkələrin qarşısında duran məq
sədlərdən danışdılar. Konfransın re
gionda sosial-iqtisadi tərəqqiyə təkan
vermək baxımından vacibliyi qeyd
edildi. Parlament rəhbərləri ölkələr
arasında iqtisadi, ticarət, nəqliyyat,
turizm sahələrində qarşılıqlı faydalı

əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
zəruri olduğunu söylədilər, mövcud
problemlərin həlli ilə bağlı parla
mentlərin üzərinə düşən vəzifələrdən
söhbət açdılar. Parlament nümayən
də heyətlərinin ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
sahəsində belə tədbirlərin əhəmiyyət
li olduğu vurğulandı.
Konfransda çıxış edən bütün nü
mayəndə heyətlərinin rəhbərləri İƏT
PA-nın Bakıda keçirilən konfransının
yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu
və region ölkələrinin bütün sahələr
də, o cümlədən parlamentlər səviy
yəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaş
lığının daha da inkişaf etdirilməsinə
öz töhfəsini verəcəyinə əminliklərini
ifadə etdilər.
Konfransda iştirak edən İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi
Xusrav Noziri Azərbaycan hökumə
tinə, Milli Məclisin sədri Sahibə Qa
farovaya tədbirdə iştirak edən nü
mayəndə heyətləri üçün yaradılmış
şəraitə görə təşəkkürünü bildirdi. O,
dünyada baş verən proseslərdə par
lamentlərin artan rolundan danışdı
və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının  
Parlament Assambleyasının yaradıl
masını yüksək qiymətləndirdi. Xus
rav Noziri bütün üzv dövlətlərin bu
forumun gücləndirilməsi istiqamə

tində göstərdiyi səyləri xüsusi qeyd
etdi və təşkilatın gələcək fəaliyyət
istiqamətləri barədə fikirlərini açıq
ladı.
İclasda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latı Parlament Assambleyasının  Baş
katibi Tahir Hüsseyn növbəti məsə
lənin Bakı Bəyannaməsinin imzalan
ması olduğunu diqqətə çatdırdı. Son
ra nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri
Bakı Bəyannaməsini imzaladılar.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafa
rova İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı  
Parlament Assambleyasının Üçüncü
Ümumi Konfransının sona çatdığını
elan etdi. Spiker hazırda Azərbay
canın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı  
Parlament Assambleyasına sədrliyi
öz üzərinə götürdüyünü bildirdi və
ölkəmizin bu təşkilatı gücləndirmək
üçün üzərinə düşən bütün vəzifələri
yerinə yetirəcəyinə inamını ifadə et
di. O, bugünkü çıxışlarda söylənilən
fikirlərin Azərbaycanın bu təşkilat
dakı fəaliyyətini zənginləşdirməyə
və əməkdaşlığımızı yeni səviyyəyə
yüksəltməyə imkan verəcəyinə əmin
liyini bildirdi.
Tədbirin yekununda Sahibə Qafa
rova iştirak edən bütün nümayəndə
heyətlərinin üzvlərinə təşəkkürünü
bildirdi. Sonra nümayəndə heyətləri
nin üzvləri ailə fotosu çəkdirdilər.
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Konfransda iştirak edən parlament
nümayəndə heyətləri Şuşada
Mayın 18-də İqtisadi Əməkdaş
lıq Təşkilatı Parlament Assambleya
sının Üçüncü Ümumi Konfransında
iştirak edən Türkiyə, Pakistan, İran,
Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan
və Tacikistan parlament nümayən
də heyətləri Azərbaycanın mə
dəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində
səfərdə oldular.
Səfərdə qonaqları Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova  və digər rəs
mi şəxslər müşayiət etdilər.
Şuşaya səfər çərçivəsində qo
naqlar Füzuli Beynəlxalq Hava Li
manına gəldilər və onlara Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə qısa
müddətdə tikilərək istifadəyə veril
miş bu hava limanının texniki im
kanları barədə məlumat verildi. Qa
rabağın “hava qapısı” adlandırılan
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
ən müasir səviyyədə inşa olunduğu
və onun istənilən tip hava gəmisini
qəbul etmək imkanlarının mövcud
luğu bildirildi.
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Parlament nümayəndələri Fü
zuli Beynəlxalq Hava Limanının və
tikilməkdə olan Laçın Hava Lima
nının maketləri ilə də tanış oldular.  
Sonra qonaqlar Şuşaya yola düş
dülər. Parlament nümayəndələrini
Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi
nümayəndəsi Aydın Kərimov qar
şıladı, onlara Şuşanın Qala divarla
rı, şəhərin tarixi, işğal dövründəki
vəziyyəti və hazırda burada aparı
lan quruculuq işləri barədə məlu
mat verdi. Şəhərdəki tarixi abidə və
məscidlərin Prezident İlham Əliyev
və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın birbaşa nəzarə
ti altında bərpa olunduğu diqqətə
çatdırıldı. Qonaqlara şəhərdə bərpa
edilmiş tarixi abidələr, tikiləcək
yeni yaşayış binaları barədə də mə
lumatlar verildi.
Səfər zamanı qonaqlar Şuşanın
Qala divarlarını seyr etdilər, Şəhər
Meydanı ətrafında yerləşən  Prezi
dentin Xüsusi Nümayəndəliyinin

binasında aparılan bərpa işləri ilə
tanış oldular. Onlara hazırda Şəhər
Meydanına qoyulmuş Azərbayca
nın görkəmli mədəniyyət xadimləri
Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün,
Üzeyir Hacıbəylinin ermənilər
tərəfindən güllələnmiş heykəlləri  
barədə məlumat verildi. Heykəllə
rin önündə məşhur fotojurnalist Rza
Deqati qonaqlara Şuşada, həmçinin
Vətən müharibəsi dövründə çəkdiyi
fotoları nümayiş etdirdi,  Azərbay
can əsgərlərinin rəşadəti, azər
baycanlıların sülhsevərliyi barədə
fikirlərini bölüşdü. Burada qonaqlar
onları müşayiət edən media nüma
yəndələrinə Şuşaya səfərləri barədə
təəssüratları və Azərbaycanın böyük
Zəfəri haqqında danışdılar.
Şuşa şəhərində gəzinti zamanı
qonaqlara ermənilərin mədəniyyət
abidələrimizə  vurduqları ziyan,
qədim artefaktlarımızı saxtalaşdır
maları barədə də məlumat verildi.
Sonra qonaqlar Yuxarı Gövhərağa,
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Aşağı Gövhərağa, Saatlı məscid
ləri ilə tanış oldular. Bildirildi ki,
bu məscidlərdə təmir-bərpa işləri
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
ilə aparılır. Bu günlərdə Prezident
İlham Əliyev Şuşa şəhərində tikilə
cək yeni məscidin təməlini qoyub.

Həmin məscidin minarələrinin
hündürlüyü 100 metrə çatacaq.
Parlament nümayəndələri Cıdır
düzündə də oldular. Onlara qəh
rəman Azərbaycan əsgərlərinin
böyük şücaət göstərərək sıldırım
qayalarla  Cıdır düzünə qalxdıqları,

canları və qanları bahasına Şuşa
nı işğaldan azad etdikləri barədə
danışıldı.
Bu gün Cıdır düzü işğaldan  əv
vəl olduğu kimi, yenə də möhtəşəm
tədbirlərin keçirilməsi məkanına
çevrilib.
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Milli Məclis İƏT PA çərçivəsində
əməkdaşlığa böyük önəm və töhfə verir
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın ölkəmizdə
keçirilmiş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Üçüncü Ümumi
Konfransının uğurlu nəticələrinə dair müsahibəsini oxucularımıza təqdim edirik.
- Hörmətli xanım sədr, bildiyimiz kimi, may ayında ölkəmizdə parlament gündəminin
əsas mövzularından biri də,
şübhəsiz ki, paytaxt Bakının
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının
Üçüncü Ümumi Konfransına
uğurlu evsahibliyi etməsi olmuşdur. Region dövlətlərinin
media və siyasi dairələrində
də bu tədbirlə bağlı maraqlı
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müzakirələrin aparıldığını müşahidə etməkdəyik. Ona görə
də ilk olaraq istərdik, Sizin bu
tədbirin əhəmiyyəti ilə bağlı
fikirlərinizi öyrənək.
İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı
iqtisadi,ticariəməkdaşlıq,təcrü
bəmübadiləsi,kommunikasiyavə
digərbukimisahələrüzrəfəaliyyət
göstərənmühümregionaltəşkilat
dır.Azərbaycan1992ciildəİqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatınaqoşulubvə

butəşkilatçərçivəsindəəməkdaşlığa
hərzamanönəmverir.Ölkəmizbu
təşkilatınsəmərəlifəaliyyətgöstər
məsindəmaraqlıdır.Eynizamanda,
Azərbaycanüzvdövlətlərləhəm
ikitərəfi,həmdəçoxtərəfiəmək
daşlığıninkişafınamaraqgöstərir.
OcümlədənAzərbaycanRespubli
kasınınMilliMəclisiolaraq,İqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınParlament
Assambleyasıçərçivəsindədəfəaliy
yətbizimüçünönəmlidir.Parlament
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Assambleyasının may ayının 17-də
Bakıda keçirilən Üçüncü Ümumi
Konfransının yüksək səviyyədə
təşkil olunması, bütün iştirakçı nü
mayəndə heyətlərinin Konfransın
təşkilindən razılıqlarını bildirməsi
bunun təsdiqidir.
Bildiyiniz kimi, Üçüncü Ümu
mi Konfrans çərçivəsində İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
Assambleyasına sədrlik Pakistan
İslam Respublikasının Milli Assamb
leyasından Azərbaycan Respubli
kasının Milli Məclisinə keçmişdir.
Azərbaycan möhtərəm Prezident
İlham Əliyev cənablarının rəhbərli
yi ilə bir çox beynəlxalq təşkilatlara
uğurla sədrlik etmiş, bu çərçivə
də həm qlobal məkanda dialoq və
əməkdaşlığa, həm də həmin təşkilat
ların fəaliyyətinə öz layiqli töhfə
lərini vermişdir. Bu mənada, Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin Qoşulmama
Hərəkatının sədri qismində qlo
bal təşəbbüslərini xüsusi qeyd edə
bilərik. Eyni zamanda, BMT Təhlü
kəsizlik Şurasına uğurlu sədrliyi də
olduqca müsbət haldır.
Düşünürəm ki, bu, bizim hər biri
miz üçün gözəl bir örnəkdir, uğurlu
formuladır. Azərbaycan hər zaman
məsuliyyətli, öz üzərinə götürdüyü
vəzifəni layiqincə yerinə yetirən döv
lətdir. Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi də Parlament Assamb
leyasına sədrliyi dövründə təşkilatın
fəaliyyətinin gücləndirilməsi, üzv
parlamentlər arasında əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
öz səylərini göstərəcəkdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, CO
VID-19 pandemiyası həyatın bir çox
sahələrində ciddi fəsadlar yaratmış
dır. O cümlədən beynəlxalq sferada
təmaslara, bu sahədə fəaliyyətin
həyata keçirilməsinə də əsaslı ən
gəllər törətmişdir. Bu gün isə itirilən
fürsətləri bərpa etmək, postpande
miya dövründə yeni imkanlardan
yararlanmaq zamanıdır. Ona görə də
düşünürəm ki, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı kimi regional əməkdaşlıq

formatları postpandemiya dövrün
də bərpa məsələləri üzrə səylərin
birləşdirilməsi baxımından yaxşı
imkanlar vəd edir. Hesab edirəm ki,
parlament diplomatiyasının xüsusi
əhəmiyyət qazandığı müasir dövrdə
parlamentarilər ölkələrimizin çox
tərəfli əməkdaşlıq səylərini dəstək
ləməlidirlər. Mövcud dialoqumuz
çərçivəsində aparılan fikir və təcrübə
mübadilələri, irəli sürülən yeni ide
yalar, birgə fəaliyyət təşəbbüsləri bu
prosesə töhfə verəcəkdir.
- Hörmətli Sahibə xanım, Sizin
də qeyd etdiyiniz kimi, Azər
baycan bir çox parlament
təşkilatlarında təmsil olunur.
Milli Məclisin İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatının Parlament
Assambleyasında fəaliyyətinin
əsas prioritetləri nədən iba
rətdir?
- Bəli, Azərbaycan beynəlxalq
münasibətlər sisteminin parlament
platformasına böyük əhəmiyyət
verir. Bu istiqamətdə fəaliyyətimi
zin əsas məqsədi parlament diplo
matiyasının imkanlarından istifa
də edərək, ölkəmizin beynəlxalq
əlaqələrinin genişlənməsinə töhfələr
verməkdir. Məlumat üçün bildirim
ki, Milli Məclisin beynəlxalq təşki
latlar üzrə 13 nümayəndə heyəti və
ikitərəfli komissiyası fəaliyyət gös
tərir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

Parlament Assambleyası çərçivə
sində fəaliyyətimiz də həm İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının məqsədlə
rinə uyğun regional əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsinə töhfə
vermək, eyni zamanda, üzv ölkələ
rin parlamentləri ilə əlaqələrimizin,
qarşılıqlı təmasların gücləndirilməsi
nə nail olmaqdır.
Bir sıra digər beynəlxalq plat
formalar kimi İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyası
çərçivəsində fəaliyyətimiz ölkəmi
zin iqtisadi potensialını, nəqliyyat,
kommunikasiya imkanlarını geniş
şəkildə təbliğ etmək imkanı yaradır.
Bu gün regionun iqtisadi potensialı
nın tam şəkildə reallaşdırılması üçün
nəqliyyat-kommunikasiya xətləri
nin və tranzit yollarının diversifi
kasiyası mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Azərbaycan özünün coğrafi
mövqeyi və geniş nəqliyyat imkan
larından səmərəli istifadə etməklə
əməkdaşlığı təşviq edən nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılması istiqa
mətində ardıcıl fəaliyyət göstərir.
Ölkəmizdə ən müasir nəqliyyat
infrastrukturu mövcuddur. Həmçi
nin həyata keçirilmiş irimiqyaslı işlər
nəticəsində Şərq-Qərb və Şimal-Cə
nub nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində
yerləşən Azərbaycan Avrasiyanın
əsas nəqliyyat və logistika mərkəz
lərindən birinə çevrilmişdir. Yeni
açılacaq Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb
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və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəm
li hissəsinə çevriləcəkdir. İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan
bütün ölkələr, o cümlədən digər
dövlətlər də bu yeni dəhlizdən fay
dalanacaqlar.
Həmçinin biz bu platformadan
istifadə edərək, Azərbaycanın 44
günlük Vətən müharibəsində əldə
etdiyi qələbədən sonra regionda yeni
yaranmış vəziyyət, ölkəmizin sülh
və təhlükəsizliyin təmin olunması
istiqamətində atdığı addımlar haq
qında da ictimaiyyəti geniş məlu
matlandırmaq imkanı əldə edirik.
Azərbaycan bu gün öz imkanları
hesabına işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə genişmiqyaslı quru
culuq işləri aparır, işğal dövründə
dağıdılmış bütün infrastrukturu ye
nidən bərpa edir. Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda yeni şəhərlər və kəndlər
inşa edilir. Mənim Üçüncü Ümumi
Konfransdakı çıxışımda və nüma
yəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə ke
çirilən ikitərəfli görüşlərdə də bütün
bu məsələlərə xüsusi yer verilmişdir.
Münaqişə artıq geridə qalıb. İndi
müharibədən yox, sülhdən, gələcək
dən danışmaq vaxtıdır. Azərbaycan
regionda uzunmüddətli sülh və
sabitliyin təmin olunmasını istəyir
və bu istiqamətdə  müvafiq səylərini
davam etdirir.
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- Məlum olduğu kimi, konf
ransın səhəri günü tədbirdə
iştirak edən nümayəndə he
yətləri Azərbaycanın mədə
niyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə
səfər etmişdir. Ümumiyyətlə,
son dövrlərdə Milli Məclisin
dəvəti ilə ölkəmizə gələn bir
çox nümayəndə heyətlərinin
Şuşaya səfər etməsinə tez-tez
rast gəlirik.
- Şuşa tarixən Azərbaycanın mə
dəniyyət paytaxtı, xalqımız üçün
böyük bir rəmzi məna daşıyan şəhər
olub. Şuşa şəhərinin Azərbaycan
tarixində, mədəniyyətində, iqtisadiy
yatında mühüm rolu olmuşdur və
bu gün də var. Təəssüf ki, Ermənis
tanın işğalı dövründə işğal altında
qalmış bütün digər şəhərlərimiz
kimi Şuşa şəhəri də dağıdılmış, ora
da xalqımıza məxsus tarixi, mədəni
abidələr məhv edilmişdir. Amma
şübhə etmirik ki, Azərbaycan dövləti
Şuşa şəhərini tezliklə bərpa edəcək
və Şuşa yenə də dünyanın ən gözəl
şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir.
Bilirsiniz ki, torpaqlarımız işğal
dan azad edildikdən dərhal sonra
bu ərazilərimizdə olduğu kimi, Şuşa
şəhərində də geniş bərpa və quru
culuq işlərinə başlanmışdır. Biz də
möhtərəm Prezident İlham Əliyevin
tövsiyəsi və dəstəyi ilə ölkəmizdə

səfərdə olan parlament nümayən
də heyətlərinin Şuşaya səfərlərinin
təşkil olunmasına xüsusi diqqət
yetiririk. Burada məqsəd parlament
üzvlərinin Ermənistan tərəfindən
torpaqlarımızın işğalı dövründə tö
rədilmiş vəhşiliklərlə yerində tanış
olmasını və məlumatlanmasını, eyni  
zamanda, Azərbaycan dövləti tərə
findən aparılan genişmiqyaslı quru
culuq işlərini öz gözləri ilə görməsini
təmin etməkdir.
Xatırlayırsınızsa, 2021-ci ilin iyul
ayının sonlarında biz - Azərbaycan,
Türkiyə və Pakistan spikerlərinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyət
ləri Şuşa şəhərinə səfər etmişdik.
O zaman Şuşa şəhərində bərpa və
quruculuq işlərinə yenicə başlanmış
dı. Ötən qısa dövrdə isə nəhəng işlər
görülüb. Şuşaya səfər edən parla
ment rəhbərləri, beynəlxalq təşkilat
rəhbərləri və digər qonaqlar yaxşı
mənada təəccüblərini ifadə etdilər.
Əlbəttə, görülən bu işlər Azərbaycan
dövlətinin gücünün və qüdrətinin
ifadəsidir.
- Üçüncü Ümumi Konfransın
yekununda Bakı Bəyannamə
sinin imzalanması çox mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Siz bu
sənədin qəbulunu necə qiy
mətləndirirsiniz?

MÜSAHİBƏ

- İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının Üçüncü
Ümumi Konfransının yekununda
imzalanan Bakı Bəyannaməsini bir
çox nüanslar üzrə vacib sənəd kimi
qiymətləndirə bilərik. İlk olaraq, bu
Bəyannamə təşkilatın qarşıdakı dövr
üçün fəaliyyətinin əsas istiqamətləri
ni özündə ehtiva edir və Bakıda belə
bir vacib sənədin qəbul olunması
bizim üçün əhəmiyyətli bir amildir.
Sənəddə İƏT-ə üzv dövlətlərin par
lamentləri arasında əməkdaşlığın
daha da dərinləşdirilməsi iradəsi
ifadə olunur.
COVID-19 pandemiyasının
uzun müddət davam edən fəsad
ları və mənfi təzahürləri Parlament
Assambleyasının fəaliyyətinə də
təsirsiz ötüşməmişdir. Bu gün isə
pandemiyanın təsirlərinin tədri
cən aradan qalxmağa başladığı bir
dövrdə təşkilata üzv dövlətlərin qa
nunverici orqanları arasında əmək
daşlığın daha da dərinləşdirilməsi
nə və təmasların sıxlaşdırılmasına
imkanlar yaranmışdır. Bəyannamə
də yeni şəraitdə əlaqələrin daha da
dərinləşdirilməsi, postpandemiya
dövründə bərpa prosesi, həmçinin
davamlı sülh və inkişafın təmin
edilməsində parlamentlərarası
əməkdaşlığın böyük əhəmiyyəti

ilə bağlı təşkilatın mövqeyi ifadə
olunur. Cənab Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
Respublikasının Qoşulmama Hə
rəkatına sədrliyi çərçivəsində irəli
sürülmüş, BMT-nin Baş Assamb
leyası və İnsan Hüquqları Şurası
tərəfindən qəbul edilmiş “COVID19 pandemiyası ilə mübarizədə
bütün ölkələr üçün peyvəndlərə
bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında
və universal əlçatanlığın təmin edil
məsi”nə dair qətnamələrin vacib
liyi qeyd olunaraq, COVID-19-dan
sonra Qlobal Bərpa üzrə BMT-nin
Yüksək Səviyyəli Panelinin yaradıl
ması ilə bağlı Azərbaycan Respubli
kasının Prezidentinin irəli sürdüyü
təşəbbüs xüsusi vurğulanır. Sənəd
də Azərbaycanın dövlət başçısının
təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəka
tının Parlament Şəbəkəsinin yara
dılması alqışlanır.  
Bizim üçün əhəmiyyətli olan
digər mühüm məqam Bəyannamə
də 44 günlük Vətən müharibəsində
əldə etdiyimiz tarixi qələbə müna
sibəti ilə təbriklərin ifadə edilməsi
və bu qələbənin regionda davamlı
sülh və iqtisadi tərəqqiyə yol açaca
ğına inamın ifadə olunmasıdır.
Sənəddə həmçinin İƏT re
gionunda tranzit və enerji marşrut

larının şaxələndirilməsi vasitəsilə
regional əlaqənin gücləndirilməsi
nə, ticarətin artırılmasına yönəlmiş
yeni nəqliyyat, kommunikasiya və
enerji əlaqələrinin yaradılması üzrə
üzv dövlətlərin səyləri və hərə
kətləri təqdir olunur. Bu xüsusda
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhliz
lərinin mühüm hissəsi olacaq və
İƏT-ə üzv dövlətlərin də faydalana
cağı yeni regional nəqliyyat infrast
rukturu olan Zəngəzur dəhlizinin
açılmasına güclü dəstək nümayiş
etdirilməsini xüsusi qeyd edə bi
lərək. Məlumdur ki, bu dəhlizin
yaradılması Azərbaycanın nəqliy
yat şəbəkəsinin şaxələndirilməsi və
yeni infrastrukturun yaradılması
ilə bağlı dövlət siyasətinin mühüm
prioritetlərindən biridir və bu siyasi
xəttin beynəlxalq platformalarda
dəstək görməsi həm də ölkəmizin
güclü mövqeyinin daha bir ifadə
sidir.
Bəyannamədə həmçinin üzv
dövlətlərə Azərbaycan hökuməti
nin işğaldan azad edilmiş ərazilə
rində genişmiqyaslı yenidənqurma
və minalardan təmizləmə işlərinin
aparılmasında göstərdiyi səyləri
dəstəkləməyə çağırış səsləndirilir
və düşünürəm ki, bu da bizim üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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Mayın 25-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
səfərdə olan Kanada Parlamenti
İcmalar Palatasının Azərbaycan
la dostluq qrupunun rəhbəri Filip
Lourensin başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker Sahibə Qafarova Kanada
parlamentində Azərbaycanla dost
luq qrupunun fəaliyyətini müs
bət qiymətləndirərək, bu qrupun
oradakı Azərbaycan diasporu ilə
əməkdaşlığını təqdirəlayiq hesab
etdiyini dedi. Milli Məclisin sədri
parlamentlərarası münasibətlərin
Kanada-Azərbaycan ikitərəfli və
çoxtərəfli əlaqələrinin ən mühüm
tərkib hissələrindən biri olduğunu
bildirdi və bu sahədə parlament
lərarası dostluq qruplarının mü
hüm rolunu vurğuladı.
Bir neçə aydan sonra iki ölkə
arasında diplomatik münasibət
lərin yaradılmasının 30 illiyinin
qeyd olunacağını bildirən parla
ment sədri  müxtəlif sahələrdə
ikitərəfli münasibətlərin daha da
möhkəmləndirilməsi üçün geniş
potensialın olduğunu qeyd etdi.
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Sahibə Qafarova qonaqlara
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində öz ərazilərini Er
mənistanın işğalından azad etməsi
barədə də geniş məlumat verdi. 30
illik işğal dövründə Ermənistanın
törətdiyi dağıntılar haqqında da
nışdı və qonaqların Ağdama səfəri
zamanı bunun canlı şahidi olduq
larını qeyd etdi.
Spiker Azərbaycanın sülh və
sabitlik istəyindən, Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyev və Ermənis
tanın baş naziri Nikol Paşinyan
arasında keçirilən görüşlərdən söz
açaraq, tezliklə iki ölkə arasındakı
danışıqların sülh müqaviləsinin
imzalanması ilə nəticələnəcəyinə
inamını ifadə etdi. Parlament sədri
bildirdi ki, işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə ən böyük problem
onların Ermənistan tərəfindən mi
nalanmasıdır. 2020-ci il  noyabrın
10-dan etibarən 210-dan çox mülki
və hərbi vətəndaşımız mina part
layışları nəticəsində həlak olub və
yaralanıb. Azərbaycan dünyanın

ən çox minalanmış ölkələrindən
biri olsa da, onların təmizlənməsi
üçün ən az beynəlxalq dəstək alan
ölkələrdəndir.
Kanada Parlamenti İcmalar
Palatasının Azərbaycanla dostluq
qrupunun rəhbəri Filip Lourens
ölkələrimiz arasındakı münasi
bətlərin müxtəlif istiqamətlərdə
inkişaf perspektivlərindən danışdı.
Qonaq parlamentlərarası əlaqələ
rin daha da inkişafının hər iki tərəf
üçün faydalı olacağına əminliyini
bildirdi, ölkəmizə səfəri çərçivəsin
də keçirdiyi görüşlərin əhəmiyyə
tini söylədi. O, Ağdama səfərləri
çərçivəsində ərazilərin minalardan
təmizlənməsi prosesi ilə yaxından
tanış olduqlarını diqqətə çatdırdı
və tezliklə Ermənistanla Azərbay
can arasında sülh müqaviləsinin
imzalanacağına  və regionda da
vamlı sülh və sabitliyin bərqərar
olacağına inandığını dedi.
Görüşdə Azərbaycan-Kanada
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri Tural Gəncəli
yev və digər rəsmi şəxslər iştirak
edirdilər.

RƏSMİ QƏBULLAR

Mayın25dəMilliMəclisinsəd
riSahibəQafarova“TÜRKPAya
üzvdövlətlərdəinsanhüquqları
nınqorunması”mövzusunahəsr
edilmişkonfransıniştirakçılarıilə
görüşdü.ParlamentinsədriMilli
Məclisdətəşkiledilmiştədbirdə
aparılanmüzakirələrinfaydalıola
cağınainamınıbildirdi.
Görüşdəspikerqeydetdiki,
MilliMəclisləTÜRKPAarasında
parlamentdiplomatiyasıvəmodel
qanunlarınhazırlanmasısahələrin
dəfaydalıəməkdaşlıqmövcuddur.
BugünkükonfransAzərbaycanda
İnsanHüquqlarıüzrəMüvəkkil
(ombudsman)təsisatınınyaradıl
masının20illiyinəhəsrolunub.
BuyaxınlardaTürkiyəninBursa
şəhərində“TürkDövlətlərinin
OmbudsmanlarvəMilliİnsanHü
quqlarıİnstitutlarıAssosiasiyası
nın”yaradılmasıbarədəAnlaşma
Memorandumuimzalandıqdan
sonraombudsmanlarBakıdayeni
dənbirarayagəliblər.
Parlamentinspikeribildirdiki,
türkdövlətlərininqurumlarıara
sındaəməkdaşlığınhəyatakeçiril
məsidövlətlərarasımünasibətlərə
dəöztöhfəsiniverir.
SahibəQafarovaMilliMəclisin
İnsanhüquqlarıkomitəsiiləbirgə
keçirilənbutədbirinəhəmiyyətin
dəndanışdıvətürkdünyasıom
budsmanlarınınBakıdakeçirilən
butoplantısınınözlüyündədün
yayaverilənbirmesajolduğunu
vurğuladı.
MilliMəclisinsədrikonfrans
iştirakçılarınınAzərbaycanınmə
dəniyyətpaytaxtıŞuşayasəfəri
barədəsöhbətaçdı.Bildirildiki,
qonaqlarişğalolunmuşərazilər
dəolarkənErmənistantərəfindən
yaşayışməntəqələrinin,tarixivə
mədəniyyətabidələrininməhv
edildiyininşahidiolublar.İşğalın
davametdiyi30ilmüddətindəbu
ərazilərdəhərşeydağıdılıb,dini,

mədəni,tarixiabidələrvandaliz
məməruzqalıb.İndiAzərbaycan
hökumətitərəfindənbuərazilər
dəgenişmiqyaslıinfrastrukturvə
quruculuqişlərihəyatakeçirilir.
Məqsədməcburiköçkünlərinöz
doğmayurdlarınaqayıtması,onla
rınpozulmuşkonstitusionhüquq
larınınbərpaedilməsidir.
44günlükVətənmüharibəsi
zamanıcəbhəxətindənuzaqda
yerləşənşəhərvərayonlarımız,
mülkiinfrastrukturobyektlərinin
dəatəşəməruzqaldığınıdeyənSa
hibəQafarovabunagörəyaşayışvə
qeyriyaşayışsahələrinəciddiziyan
dəydiyini,mülkiəhalininbuhərbi
təcavüzdənəziyyətçəkdiyinidilə
gətirdi.Qeydedildiki,Birincivə
İkinciQarabağmüharibəsidövrün
dəErmənistanıntörətdiyicinayətlər
Azərbaycanınmüvafiqqurumları
tərəfindənrəsmiləşdirilib,müvafiq
hesabatvəbəyanatlarqəbulolunub.
TürkDövlətlərininOmbudsmanlar
vəMilliİnsanHüquqlarıİnstitutları
Assosiasiyasıçərçivəsindəişğaldan
azadedilmişərazilərəfaktaraşdırıcı
missiyanıntəşkiledilməsiErmənis
tanıntörətdiyiinsanhüquqpozun
tularınaobyektivqiymətverilməsi
nətöhfəolar.
Parlamentinsədribeləbirfikri
ifadəetdiki,Bakıdakeçirilənkonf
ransçərçivəsindəTürkDövlətləri
Ombudsmanlarıtərəfindənaparı
lacaqfikirmübadiləsinin,veriləcək
təklifərintürkdünyasındainsan
hüquqlarınınmüdafiəsiişindəfay
dasıolacaq.
AzərbaycanRespublikasının
İnsanHüquqlarıüzrəMüvəkki
li(ombudsman)SəbinəƏliyeva
konfransınMilliMəclisdəkeçiril
məsinəyaratdığışəraitəgörəMilli
MəclisinsədriSahibəQafarovaya
minnətdarlığınıbildirdi.Qeyd
edildiki,konfransınkeçirilmə
sindəməqsədTÜRKPAyaüzv
dövlətlərdəinsanhüquqlarının
qorunmasısahəsindəəməkdaşlıq,
təcrübəvəinformasiyamübadiləsi
aparmaqdır.

Tədbirçərçivəsindəkonfrans
iştirakçılarınınŞuşaşəhərinəvə
işğaldanazadolunmuşdigərəra
zilərəbaşçəkmələrininonlarda
güclütəəssüratoyatdığıvurğulan
dı.Qeydedildiki,buərazilərdə
ermənilərintörətdikləridağıntılar
vəvandalizmhərəkətləribarədə
müvafiqhesabatlarhazırlanaraq
nüfuzlubeynəlxalqqurumlara
təqdimedilibvəgələcəkdədəbu
fəaliyyətindavametdirilməsinə
zərdətutulur.
Sonratədbirdəiştirakedən
TÜRKPAyaüzvdövlətlərinmillət
vəkilləri,ombudsmanlarıölkəmizə
səfərlərivəkeçiriləntədbirlərbarə
dəfikirlərinibölüşdülər.
GörüşdəTürkiyəRespublikası
nınbaşombudsmanıŞerefMalkoç,
QazaxıstanRespublikasınınom
budsmanıElviraAzimova,Qırğız
RespublikasınınombudsmanıAtır
Abdrahmatova,Türkiyəİnsan
HüquqlarıBərabərlikQurumunun
sədriMuharremKılıç,Özbəkistan
RespublikasınınombudsmanıFeru
zaEşmatova,TÜRKPAnınBaşka
tibiMehmetSüreyyaEr,Türkiyə,
Qazaxıstan,Qırğızrespublikaları
nındeputatları,MilliMəclisApara
tınınrəhbəriFəridHacıyevvədigər
rəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Mayın23dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanEstoniyapar
lamentinin(Riigikoq)sədriYüri
Ratasınbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
SahibəQafarovaestoniyalı
həmkarınınbaşçılıqetdiyinüma
yəndəheyətininAzərbaycanasəfə
rindənməmnunolduğunubildirdi
vəölkələrimizarasındamöhkəm
dostluqvətərəfdaşlıqəlaqələri
ninmövcudluğunusöylədi.Buil
AzərbaycanvəEstoniyaarasında
diplomatikmünasibətlərinqurul
masının30cuildönümününqeyd
ediləcəyinivurğuladı.
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Spikeryüksəksəviyyəliqar
şılıqlısəfərlərinAzərbaycanla
Estoniyaarasındamünasibətlərə
müsbəttəsirgöstərənamilolduğu
nubildirdi,siyasi,iqtisadi,ticarət,
humanitarvədigərəməkdaşlıqsa
hələriniəhatəedənbirsırasənəd
lərimzalandığınısöylədi.
SahibəQafarovabuilinfevral
ayındaEstoniyayarəsmisəfərinin
nəticələrindənməmnunluğunu
ifadəetdi,AzərbaycanınAvropa
İtifaqıiləyenitərəfdaşlıqsazişi
imzalamaqərəfəsindəolmasından,
ölkəmizinAvropanınenerjitəh
lükəsizliyinintəminedilməsində
rolundan,Estoniyanıntəşkilatın
üzvükimitəqdirəlayiqfəaliyyə
tindəndanışdı.Qeydedildiki,
Azərbaycanhazırdaneftləyanaşı,
Avropayaetibarlıqaztədarükçü
sünəçevrilibki,budaenerjitəhlü
kəsizliyinəəhəm
 iyyətlitöhfədir.
MilliMəclisinspikeriikiölkə
arasındakımünasibətlərininkişa
fındaparlamentlərimizinqarşılıqlı
fəaliyyətininözünəməxsusrolu
nudadiqqətəçatdırdı.Bugün
qanunvericiorqanlarımızarasında
əməkdaşlığıdahadadərinləşdir
məküçünmövcudimkanlardan,
parlamentarilərinqarşılıqlısəfər
lərinin,parlamentdostluqqrupla
rınınaktivfəaliyyətininbuəmək
daşlığıninkişafınamühümtəkan
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verməsindən,beynəlxalqtəşkilat
larçərçivəsindəbirgəəməkdaşlı
ğınəhəmiyyətindənsöhbətaçdı.
GörüşdəSahibəQafarova
Azərbaycanın44günlükVətən
müharibəsinəticəsindəqazandığı
qələbədəndanışaraqbildirdiki,bu
qələbəiləAzərbaycanbeynəlxalq
təşkilatların,xüsusilədəBMTTəh
lükəsizlikŞurasınınqəbuletdiyi
qətnamələrinicrasınıtəminedib.
AvropaİtifaqıŞurasınınpreziden
tiŞarlMişelintəşəbbüsüiləAzər
baycanPrezidentiİlhamƏliyevin
vəErmənistanınbaşnaziriNikol
PaşinyanınsonuncuBrüsselgörü
şündəndanışanspikertezlikləiki
ölkəarasındasülhmüqaviləsinin
imzalanacağınainamınıbildirdi.
Estoniyaparlamentininsəd
riYüriRatasgöstərilənyüksək
qonaqpərvərliyəgörəminnətdar
lığınıifadəetdi.QonaqEstoni
yaAzərbaycanmünasibətlərinin
dostluqməcrasındainkişafet
diyini,təmsiletdiyiölkəninhər
zamanAzərbaycanınsuverenliyi
ni,ərazibütövlüyünütanıdığınıvə
dəstəklədiyinisöylədi.YüriRatas
səfərçərçivəsindəAzərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərinə
dəgedəcəklərindənməmnunluq
duyduğunubildirdi.
EstoniyalıspikerAzərbaycanla
təhsil,ekologiya,kəndtəsərrüfatı

vədigərsahələrdəmünasibətlərin
inkişafındamaraqlıolduqlarını
diqqətəçatdırdı,ölkəmizinAvropa
İtifaqıiləmünasibətlərinininkişa
fınıyüksəkqiymətləndirdi.
Söhbətzamanıqarşılıqlımaraq
doğurandigərməsələlərətrafında
dafikirmübadiləsiaparıldı.

Mayın23dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaAzərbaycan,
TürkiyəvəGürcüstanparlament
lərininxariciəlaqələrkomitələri
ninŞuşadakeçirilmişVIIüçtərəfi
iclasınıniştirakçılarıiləgörüşdü.
Parlamentinsədriüçdostvə
qardaşölkəparlamentlərininxarici
əlaqələrkomitələrininnövbətiic
lasınınişğaldanazadedilənŞuşa
şəhərindəkeçirilməsiniyüksək
qiymətləndirərək,beləgörüşlərin
ölkələrimizarasındaparlament
lərarasımünasibətlərininkişafına
xüsusitöhfəolacağınıdedi.Bildi
rildiki,üçölkəarasındamüxtəlif
sahələriəhatəedənçoxsəmərəli
əməkdaşlıqformatıyaranıbvə
bumünasibətlərregiondasülhə,
sabitliyə,əməkdaşlığa,iqtisadiin
kişafaxidmətedir.
MilliMəclisinsədriqeydetdi
ki,AzərbaycanTürkiyəGürcüs
tanxalqlarıarasındatarixibağlılıq
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vəçoxmöhkəmtəməllərüzərində
qurulmuşdostluqvəqardaşlıq
münasibətlərivar.Ölkələrimiz
arasındamövcudolanyüksək
səviyyəlisiyasidialoqdövlətbaş
çılarımız,parlamentlərvədigər
səviyyələrdəardıcıllıqladəstək
lənməkdədir.Hərüçölkənitəmsil
edənnümayəndəheyətlərinüfuz
lubeynəlxalqqurumlardahəmişə
həmrəylikgöstərir,birbirilərinin
mövqelərinimüdafiəedir,qlo
baləhəmiyyətəmalik,irimiqyaslı
enerjivənəqliyyatlayihələrinin
həyatakeçirilməsindəuğurlu
əməkdaşlıqnümayişetdirirlər.
SahibəQafarovaparlamentlər
səviyyəsindəəməkdaşlıqdanda
nışaraqbirneçəgünəvvəlTürki
yəBöyükMillətMəclisininsədri
MustafaŞentopunİƏTPAnın
ÜçüncüÜmumiKonfransında
iştirakından,tədbiriştirakçılarının
Şuşayasəfəretmələrindən,Milli
Məclisinsədrikimibuilinaprel
ayındaGürcüstanarəsmisəfəri
zamanıkeçirdiyigörüşlərdən,apa
rılandanışıqlarınəhəmiyyətindən
söhbətaçdı.Spikerüçölkəparla
mentlərininxariciəlaqələrkomi
tələrininŞuşadakeçirilmişVII
üçtərəfiiclasınınəhəmiyyətinibir
dahavurğuladıvəbeləbirtədbirin
işğaldanazadolunmuştorpaqlar
da,Azərbaycanınmədəniyyətpay
taxtıŞuşadakeçirilməsiniyüksək
dəyərləndirdi.
Qeydedildiki,uzunmüddət
Ermənistanınişğalıaltındaqalmış
ərazilərimizdəinfrastrukturtalan
edilib,bütünşəhərvəkəndlər
dağıdılıb,tarixi,mədənivədini
obyektlərvandalizməməruzqalıb.
Azərbaycanhəminərazilərdəge
nişmiqyaslıbərpavəquruculuq
işlərinəstartverib.SpikerAvropa
İtifaqıŞurasınınprezidentiŞarl
MişelintəşəbbüsüiləAzərbaycan
PrezidentivəErmənistanınbaşna
ziriarasındakeçiriləngörüşlərdən
dədanışdı.Bildirildiki,Ermə
nistanüzərinəgötürdüyübütün
öhdəliklərəəməletməli,məsələyə

konstruktivyanaşmasərgiləməli
dir.PostmünaqişədövründəCə
nubiQafqazdaəməkdaşlıqüçün
yeniimkanlaryaranmışdırki,bu
imkanlardanlayiqincəistifadə
etməkregiondasülhünvəəmin
amanlığınqarantınaçevriləcək.
GörüşdəçıxışedənGürcüs
tanparlamentininxariciəlaqələr
komitəsininsədriNikolozSamxa
radzeölkəmizəsəfərindənməm
nunluğunuifadəedərək,burada
keçiriləntədbirlərinregional
əməkdaşlıqvəparlamentlərarası
münasibətlərininkişafıbaxımın
danəhəmiyyətliolduğunuvurğu
ladı.O,üçölkəparlamentlərində
fəaliyyətgöstərəndostluqqrupla
rınıyüksəkqiymətləndirdi.
GörüşdəMilliMəclisinBeynəl
xalqmünasibətlərvəparlament
lərarasıəlaqələrkomitəsininsədri
SəmədSeyidovüçölkəparlamen
tininxariciəlaqələrkomitələrinin
Şuşadakeçirilmişiclasıbarədəda
nışdı,müzakirəolunanməsələlər
haqqındafikirlərinibölüşdü.
TürkiyəBöyükMillətMəcli
sininxariciəlaqələrkomitəsinin
sədriAkifÇağatayKılıçtədbirin
ölkəmizinişğaldanazadolunmuş
Şuşaşəhərindətəşkilinəgörətə
şəkkürünübildirdi,tezlikləregion
dadavamlısülhünvəsabitliyinya
ranacağınaəminliyinidiləgətirdi.
O,parlamentlərinxariciəlaqələr
komitələrininüçtərəfigörüşləri
ningələcəkdədədavametdirilmə
sininəhəmiyyətinivurğuladı.

Mayın20dəMilliMəclisinsəd
riSahibəQafarovanınölkəmizdə
səfərdəolanTürkiyəRespublikası
HesablamaMəhkəməsininsədri
MetinYenerləgörüşüoldu.
AzərbaycanlaTürkiyəarasın
dakıörnəkmünasibətlərdənsöz
açanspikerbildirdiki,Prezident
İlhamƏliyevinvurğuladığıkimi,
ölkələrimizinqardaşlıqmünasi
bətlərinindünyasiyasisistemində

arternativiyoxdurvəhərzaman
“birmillət,ikidövlət”prinsipinə
uyğuninkişafedir.
SahibəQafarovaAzərbaycanvə
TürkiyəprezidentlərininRizeArt
vinHavaLimanınınaçılışındakı
iştirakınıxatırlayaraq,ikidostvə
qardaşölkəbaşçılarınınbucür
tədbirlərdəbirgəiştirakınıdost
luğumuzunbariznümunəsikimi
dəyərləndirdi.Qeydedildiki,öl
kələrimizarasındaqarşılıqlısəfər
lərzamanıaparılandanışıqlarvə
imzalanmışsənədlərmünasibətlə
rimizinmöhkəmhüquqibazasını
təşkiledir.
Parlamentinsədribugünlər
dəBakıdakeçirilənİƏTPAnın
ÜçüncüÜmumiKonfransında
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
sədriMustafaŞentopuniştirakını,
tədbiriştirakçılarıiləbirlikdəŞuşa
şəhəriniziyarətetməsiniməmnun
luqlavurğuladı.
SpikerTürkiyəHesablama
MəhkəməsirəhbərininBakıya
səfərininhərikiölkəninauditqu
rumlarıarasındaəlaqələrindərin
ləşməsibaxımındanəhəmiyyətini
qeydetdi,qardaşölkələrimizin
dövlətqurumlarıvəinstitutla
rıarasındaəməkdaşlığıninkişaf
etdirilməsininmünasibətlərimizin
dahadamöhkəmlənməsinətöhfə
olduğunusöylədi.
Səmimigörüşüçünminnətdar
lığınıbildirənTürkiyəHesablama
MəhkəməsininsədriMetinYener
ölkəmizəsəfərindənvəburadake
çirdiyigörüşlərdənməmnunluğu
nuifadəetdi.Qonaqqardaşölkələ
rimizarasındamüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlığındərinləşməsinin
xalqlarımızınümumimənafeyi
nəxidmətetdiyinisöylədi.O,iki
ölkəninauditqurumlarıarasında
təcrübəvəinformasiyamübadiləsi
aparılmasınıntərəfərüçünəhə
miyyətinivurğuladıvəölkələri
mizarasındamövcudolanyüksək
səviyyəlisiyasidialoquniqtisadi,
mədəni,humanitarsahələrədə
müsbəttəsiretdiyinidedi.Metin
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Yenerbildirdiki,Azərbaycanın
əldəetdiyinailiyyətlərTürkiyə
nihərzamansevindirirvəbu
dostluq,qardaşlıqhərikiölkənin
beynəlxalqmüstəvidənüfuzunun
dahadamöhkəmlənməsinəxid
mətedir.

Mayın6daMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaölkəmizdəsəfərdə
olanSəudiyyəƏrəbistanıKrallığı
nınBaşAuditMəhkəməsininpre
zidentiDoktorHussambinAbdul
mohsenAlangariiləgörüşdü.
QonağıMilliMəclisdəsalamla
maqdanməmnunluğunubildirən
spikerdiqqətəçatdırdıki,Azər
baycandostvəqardaşSəudiyyə
ƏrəbistanıKrallığıiləəlaqələrin
inkişafınavəmüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlığıngenişləndirilməsinə
xüsusiönəmverir.Xalqlarımızta
rixəndinivəmədəniköklərləbir
birinəbağlıdırvəölkələrimizara
sındakımünasibətlərbumöhkəm
təmələəsaslanır.SahibəQafarova
busəfərinAzərbaycanlaSəudiyyə
Ərəbistanıarasındakıəlaqələrin
inkişafınaöztöhfəsiniverəcəyinə
əminliyinibildirdi.
MilliMəclisinSədriqeydetdi
ki,builinfevralındaAzərbaycanla
SəudiyyəƏrəbistanıKrallığıara
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sındadiplomatikmünasibətlərin
qurulmasının30illiyiqeydedilə
cəkvəbuillərərzindəmünasibət
lərimizuğurluinkişafyolukeçib,
əməkdaşlığımızdahadagenişlənib.
Söhbətzamanıikitərəfiəlaqə
ləringüclənməsindəalivəyük
səksəviyyəliqarşılıqlısəfərlərin
müstəsnarolundandanışanSahibə
Qafarovaikiölkərəhbərlərinin
səfərlərininhəyatakeçirilməsinin
münasibətlərinbütünistiqamətlər
dəinkişafınatəkanverdiyinidiq
qətəçatdırdı.Spikerölkələrimizin
beynəlxalqtəşkilatlar,xüsusəndə
BMTvəİƏTçərçivəsindəçoxsəmə
rəliəməkdaşlıqetdiyinivurğuladı.
SəudiyyəƏrəbistanınınölkəmizin
ərazibütövlüyünə,suverenliyinə
vəbeynəlxalqsəviyyədətanınmış
sərhədlərinintoxunulmazlığına
verdiyidəstəyivəədalətlimövqeyi
yüksəkqiymətləndirdi.Bildirildiki,
SəudiyyəƏrəbistanınadirölkələr
dəndirki,erməniişğalınagörəEr
mənistanlaheçbirdiplomatikəlaqə
qurmayıb.Bu,dostölkətərəfindən
Azərbaycanxalqınavədövlətinə
göstərilmişböyükmənəvidəstək
vəqardaşlıqnümunəsidir.
GörüşdəSahibəQafarovapar
lamentlərarasımünasibətlərimi
zindahadainkişafetdirilməsinin
vacibliyindəndanışdı,ölkələrimiz
arasındaənənəvidostluqəlaqə

ləriningenişləndirilməsindəali
qanunvericiorqanlarınmüsbət
rolundansöhbətaçdı.Hərikiöl
kəninparlamentindəmövcudolan
dostluqqruplarınınuğurlufəaliy
yətiniyüksəkqiymətləndirdi.
QonağınbusəfərininAzərbay
canRespublikasınınHesablama
Palatasınındəvətiiləhəyatakeçi
rildiyinətoxunanMilliMəclisin
sədriPalatailəqonağınrəhbərlik
etdiyiqurumarasındaimzalan
mışanlaşmamemorandumunun
ölkələrimizarasındamövcudolan
hüquqibazanıdahadamöhkəm
ləndirəcəyinəəminliyiniifadəetdi.
SahibəQafarovaqonağa44
günlükVətənmüharibəsində
AzərbaycanınqazandığıZəfər,
torpaqlarımızınerməniişğalın
danazadedilməsi,işğaldövründə
Ermənistantərəfindənortaqislam
dəyərlərimizəaiddinimədəniy
yətabidələrininvəməscidlərimi
zintəhqirolunması,indihəmin
ərazilərdəaparılansürətlibərpa
vəquruculuqişləribarədəətrafı
məlumatverdi.
SəudiyyəƏrəbistanıKrallığının
BaşAuditMəhkəməsininprezi
dentiDoktorHussamBinAbdul
mohsenAlangariAzərbaycanda
gördüyütərəqqidən,müşahidəet
diyiinkişafdanqürurduyduqları
nıdiqqətəçatdırdı.Qonaqikiölkə
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arasındakımünasibətlərininkişaf
səviyyəsindənməmnunluğunubil
dirdi.O,rəhbərliketdiyiqurumla
AzərbaycanRespublikasınınHe
sablamaPalatasıarasındaimzalan
mışAnlaşmaMemorandumunun
qarşılıqlımünasibətlərininkişa
fınadahayenibirtöhfəolacağını
vurğuladı.DoktorHussamBin
AbdulmohsenAlangariölkəsində
parlamentinfəaliyyəti,aliqanun
vericilikorqanındaqadınlarıntəm
silçiliyibarədəfikirlərinibölüşdü.
GörüşdəSəudiyyəƏrəbistanı
iləparlamentlərarasıəlaqələrüzrə
işçiqrupununrəhbəriFatmaYıldı
rım,HesablamaPalatasınınsədri
VüqarGülməmmədovvədigər
rəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Mayın5dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanYaponiyaxariciişlər
nazirininparlamentüzrəmüavini
HondaTaroiləgörüşdü.
Yaponiyalıqonağısəmimisalam
layanparlamentinsədribusəfərin
ikiölkəarasındakımünasibətlərin
inkişafınaöztöhfəsiniverəcəyinə
inamınıifadəetdi.SahibəQafarova
AzərbaycanYaponiyaəlaqələrinin
bugünküvəziyyətininməmnunluq
doğurduğunu,ölkələrimizarasın
dakıfəalsiyasidialoqun,ikitərəfi
sıxiqtisadiəməkdaşlığındigərsa
hələrininkişafıüçündəyaxşızəmin
yaratdığınıqeydetdi.
Builikiölkəarasındadiploma
tikmünasibətlərinqurulmasının
30cuildönümüolduğunuxatır
ladanMilliMəclisinsədriYapo
niyanınCənubiQafqazdakıilk
səfirliyiniməhzAzərbaycanda
açmasınıölkəmizləmünasibətlərə
verilənəhəmiyyətingöstəricisikimi
qiymətləndirdi,ikitərəfiəlaqələrin
inkişafındaalivəyüksəksəviyyəli
qarşılıqlısəfərlərinmüstəsnarolu
nu,yüksəksəviyyəlisəfərlərinvə
imzalanmışsənədlərinəhəmiyyəti
nivurğuladı.

Hərikiölkəninqanunverici
orqanlarıarasındaəlaqələrdən
danışanSahibəQafarovaparla
mentlərarasıəməkdaşlığınikitə
rəfimünasibətlərininkişafındakı
rolunu,buistiqamətdəparlament
dostluqqruplarınıntəqdirəlayiq
fəaliyyətinixüsusiqeydetdi.
SpikeryaponiyalıqonağaEr
mənistantərəfindənAzərbaycan
ərazilərinin30ildavamedənişğa
lınasonqoyulması,işğaldövrün
dəErmənistanınmövcudinfrast
rukturu,ocümlədənmədənivə
diniabidələrimizitamamiləməhv
etməsi,hazırdaişğaldanazad
olunmuşərazilərimizdəaparılan
quruculuqvəbərpaişləri,hələdə
davamedənminaproblemləriba
rədəgenişməlumatverdi.
Yaponiyaxariciişlərnaziri
ninparlamentüzrəmüaviniTaro
Hondasəmimigörüşüçünmin
nətdarlığınıbildirdi,ölkələrimiz
arasındadiplomatikmünasibətlərin
30cuildönümününqeydolunması
münasibətiilətəbrikləriniçatdırdı.
O,ötəndövrdəAzərbaycanvəYa
poniyaarasındabirçoxsahələrdə
əməkdaşlığınuğurlainkişafetdiyi
nivurğuladı.QonaqAzərbaycanın
beynəlxalqenerjitəhlükəsizliyinin
təminedilməsivəregiondasülhün
bərqərarolunmasıbaxımındanva
cibölkəolduğunuxüsusiqeydetdi.
ÖlkəmizinYaponiyaüçün
mühümtərəfdaşolduğunudeyən
HondaTaroikiölkəarasındapar
lamentlərarasıəməkdaşlığıninki
şafıbaxımındanintensivqarşılıqlı
səfərlərinmühümroluolmasını
bildirdi.Yaponiyalınazirmüavi
niAzərbaycanınişğaldanazad
olunmuşərazilərində“yaşılenerji”
zonasınınyaradıldığını,həmçinin
həminərazilərdəhəyatakeçirilən
yenidənqurmavəbərpaişlərində
Yaponiyaşirkətlərininiştirakına
dairikiölkəarasındadanışıqların
aparıldığınıdadiləgətirdi.
Söhbətzamanıtərəfərimaraq
landıranbirsıraməsələlərədair
fikirmübadiləsiaparıldı.

Mayın20dəMilliMəclissədri
ninmüavini,parlamentinİctimai
birliklərvədiniqurumlarkomi
təsininsədriFəzailİbrahimliG20
DinlərarasıForumunregionalha
zırlıqiclasıçərçivəsindəBakıdake
çirilən“Prioritetqlobalməsələlər
üzrəmultikulturalperspektivlər”
mövzusundaBeynəlxalqKonfran
sınbirqrupiştirakçısıiləgörüşdü.
Qonaqlarıparlamentdəsalam
lamaqdanməmnunluğunubildi
rənvitsespikerölkəmizinkeçdiyi
sürətliinkişafyolu,müstəqillik
illərindəqazandığınailiyyətlər
barədədanışdı.Dinlərarasıdialo
qunəhəmiyyətiniqeydedənFəzail
İbrahimliqonaqlaraAzərbaycanın
özərazilərini44günlükVətənmü
haribəsinəticəsindəazadedərək
ərazibütövlüyünübərpaetməsi,
işğaldanazadolunmuşəraziləri
mizdəaparılansürətlibərpaqu
ruculuqişləri,ölkəmizdəbərqərar
edilmişsabitlikvətolerantlıqmü
hitibarədəməlumatverdi.
Dünyadahökmsürənikilistan
dartlardandanışanvitsespiker
dindəndünyadasiyasialətkimi
istifadəedilməsindən,bununlada
insanlarınüzüzəqoyulmasından
narahatlığınıifadəetdi,qonaqların
təmsiletdikləritəşkilatlardaAzər
baycanreallıqlarını,buradagör
düklərihəqiqətləriobyektivolaraq
çatdıracaqlarınainamınıbildirdi.
GörüşdəçıxışedənABŞınStir
linqFondununprezidentiEdRou,
Pakistan,Yunanıstan,Xorvatiyavə
digərölkələrinnümayəndələriG20
DinlərarasıForumplatformasında
görülənişlərdən,qarşıdadayanan
vəzifələrdənvəAzərbaycanbarə
dətəəssüratlarındandanışdılar,
ölkəmizəbundansonrakıdövrdə
sülhvəsabitlikarzularınıifadə
etdilər.
Söhbətzamanıqarşılıqlımaraq
doğurandigərməsələlərdəmüza
kirəolundu.
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İsveçrə ilə Azərbaycan
mühüm tərəfdaşdır
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti mayın
9-11-də İsveçrə Konfederasiyasında rəsmi səfərdə oldu. Nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli
Məclisin komitə sədri, İsveçrə ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Hicran
Hüseynova, deputatlardan Aqiyə Naxçıvanlı, Vahid Əhmədov, Erkin Qədirli, parlament Apara
tının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi.
Milli Məclisin sədri ilk olaraq
mayın 10-da İsveçrə Parlamenti
Milli Şurasının sədri İren Kalin ilə
görüşdü. Nümayəndə heyətimi
zi salamlayan İren Kalin bildirdi
ki, ölkələrimiz arasında əlaqələrin
daha da genişləndirilməsi üçün
böyük potensial mövcuddur. İren
Kalin xüsusilə iqtisadi sahədə qar
şılıqlı investisiya qoyuluşu, biznes
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strukturları və müəssisələr arasında
əlaqələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Qanunverici orqanlarımız
arasında əməkdaşlığın mövcud
yüksək səviyyəsini təqdir edən İren
Kalin bu cür səfərlərin həm ölkə
lərimiz, həm də parlamentlərimiz
arasında münasibətlərin inkişa
fına mühüm töhfələr verdiyini
qeyd etdi. O, həmçinin parlament

dostluq qruplarının fəaliyyətinin,
parlamentarilər arasında dialoqun
ikitərəfli əlaqələrin dərinləşməsin
də müsbət rolunu vurğuladı.
İsveçrə Parlamenti Milli Şurası
nın sədri hər zaman ölkəmizin əra
zi bütövlüyünü dəstəklədiyini qeyd
edərək, Azərbaycanla Ermənistan
arasında sülh danışıqlarına dəstək
verməyə hazır olduqlarını bildirdi.

SƏFƏR
Rəsmi səfərə dəvətə və göstəri
lən qonaqpərvərliyə görə minnət
darlığını ifadə edən Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova Azərbaycan
parlamentinin spikeri kimi İsveçrə
Konfederasiyasına ilk rəsmi səfə
rinin ölkələrimiz və qanunverici
orqanlarımız arasında əməkdaşlı
ğın möhkəmləndirilməsi və geniş
ləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə
inandığını bildirdi.
Milli Məclisin sədri ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında yüksək
səviyyəli səfərlərin və görüşlərin
müstəsna rolunu qeyd edərək, xü
susilə dövlət başçılarının qarşılıqlı
səfərlərinin ölkələrimiz arasında
əlaqələrin genişlənməsinə mühüm
töhfələrini diqqətə çatdırdı.
Sahibə Qafarova bildirdi ki,
Azərbaycan və İsveçrə arasında
siyasi münasibətlərin yüksək sə
viyyədə olması müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığın inkişafına müsbət
təsir göstərir. Qlobal pandemiya
nın bütün dünya dövlətləri üçün
yaratdığı maneələrə və fəsadlara
baxmayaraq, hazırda ölkələrimiz
iqtisadi, ticarət, humanitar və digər
sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edir.
O, ölkəmizdə yaradılan əlverişli

investisiya və biznes mühiti haq
qında məlumat verərək, daha çox
İsveçrə şirkətlərini Azərbaycanda,
o cümlədən işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə görülən işlərdə iştiraka
dəvət etdi.
Milli Məclisin sədri ölkəmizdə
mövcud olan multikulturalizm və
tolerantlıq mühiti haqqında məlu
mat verərək bu cəhətdən Azərbay
can və İsveçrə xalqları arasında bir
çox oxşarlıqların olduğunu diqqətə

çatdırdı. Spiker qeyd etdi ki, Bakı
da və Azərbaycanın regionlarında
müxtəlif dinlərə aid abidələr, kato
lik, pravoslav kilsələr, sinaqoqlar və
məscidlər yan-yana yerləşir. Mul
tikulturalizmi dövlət siyasəti elan
edən Azərbaycan bütün dünyada
mədəniyyətlərarası dialoqu, sülh və
əməkdaşlığı təşviq edir.
Azərbaycan və İsveçrənin
qanunverici orqanları arasında əla
qələrdən danışan Sahibə Qafarova
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dedi ki, parlamentlərarası münasi
bətlər ölkələr arasında ikitərəfli və
çoxtərəfli əlaqələrin vacib istiqa
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mətlərindən biridir. Parlament
sədrlərinin qarşılıqlı səfərləri, depu
tatlarımızın  beynəlxalq səviyyədə

dialoqu, hər iki ölkənin qanunve
rici orqanlarında qarşılıqlı dostluq
qruplarının fəaliyyəti  əməkdaşlığın
yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qa
farova Azərbaycanın 2020-ci ildə 44
günlük Vətən müharibəsi və əldə
etdiyimiz böyük qələbə haqqında
xanım İren Kalinə ətraflı məlumat
verdi. Qeyd olundu ki, Azərbay
can Ermənistan tərəfindən 30 ilə
yaxın işğal altında saxlanılan 20 faiz
ərazisini azad edərək ərazi bütövlü
yünü bərpa edib. Ermənilər vaxtilə
işğal altında olan ərazilərimizdə
vəhşiliklər, dağıntılar törədib və ar
tıq həmin  yerlərin bərpası, yenidən
qurulması ilə bağlı genişmiqyaslı
layihələr həyata keçirilir.
Sahibə Qafarova bildirdi ki,
münaqişənin həllindən sonra re
gionda yeni reallıqlar və imkanlar
yaranıb. Daimi sülhə, təhlükəsizlik
və əməkdaşlığa nail olmaq üçün bu
imkanları düzgün dəyərləndirmək
lazımdır. Zəngəzur dəhlizinin və
bölgədəki digər kommunikasiya
xətlərinin açılması regionun nəq
liyyat potensialının əsaslı şəkildə

SƏFƏR
artırılmasına imkan verəcək. Azər
baycan Ermənistana daimi sülhün
yaradılması üçün öz təklifini verib.
Sülh müqaviləsinin imzalanması
münasibətlərin normallaşmasına
şərait yaradacaq.
Milli Məclisin sədri cari il ap
relin 6-da Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev,
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişel və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyanın Brüssel
də keçirilən görüşünü xatırlatdı.
Sədr vurğuladı ki, Azərbaycan sülh
müqaviləsinin imzalanması üzrə
nümayəndə heyətləri çərçivəsin
də danışıqlara başlamağa hazırdır.
Ermənistan münasibətlərin norma
laşması üçün öhdəliklərini yerinə
yetirməlidir.
Görüş başa çatdıqdan sonra
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafa
rovanın başçılıq etdiyi parlament
nümayəndə heyəti İsveçrə parla
mentinin binası ilə tanış oldu. Son
ra Milli Şuranın plenar iclas zalının
eyvanından Azərbaycan parlament
nümayəndə heyətinin rəsmi salam
lanması mərasimi oldu.
Elə həmin gün Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq
etdiyi parlament nümayəndə heyəti
İsveçrə Konfederasiyasının Federal

Assambleyasının Kantonlar Şurası
nın sədri Tomas Hefti ilə görüşdü.
Tomas Hefti Sahibə Qafaro
vanın Azərbaycan parlamentinin
spikeri kimi bu ölkəyə ilk səfərinin
ölkələrimiz və qanunverici orqan
larımız arasında münasibətlərin
genişləndirilməsinə töhfə verəcəyi
ni vurğuladı. Parlament əməkdaş

lığının dövlətlər arasında münasi
bətlərin inkişafında özünəməxsus
rolunu, ölkəsinin Azərbaycanla
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa
böyük önəm verdiyini diqqətə
çatdırdı. Qeyd olundu ki, iqtisadi
sahədə əlaqələrin daha da zəngin
ləşdirilməsi üçün geniş imkanlar
mövcuddur.
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Milli Məclisin sədri göstərilən
qonaqpərvərliyə görə minnətdar
lığını bildirdi. O, dost və tərəfdaş
ölkələr olan Azərbaycan və İsveçrə
arasında ikitərəfli əlaqələrin uğur
la inkişaf etdiyini söylədi. Spiker
dövlətlərimizin qanunverici orqan
ları arasında əlaqələrdən söz açaraq
mövcud olan əməkdaşlıqdan məm
nunluğunu bildirdi.
Sahibə Qafarova Azərbaycan
ərazilərinin erməni işğalından
azad edilməsi, işğal dövründə bi
naların, infrastrukturun, o cümlə
dən mədəni və dini abidələrimizin
tamamilə məhvi, hazırda azad
olunmuş ərazilərimizdə aparılan
quruculuq və bərpa işləri barədə
Federal Assambleyasının Kanton
lar Şurasının sədri Tomas Heftiyə
ətraflı məlumat verdi. Qeyd edildi
ki, Azərbaycan regionda daimi
sülh və sabitliyin təmin olunması
nı istəyir və ümid edir  ki, tezliklə
iki ölkə arasında sülh müqaviləsi
imzalanacaqdır.  O, bildirdi ki,
hazırda Ermənistanla Azərbaycan
arasında münasibətlərin normal
laşması üzrə səylər davam etdiri
lir.  
İsveçrə Konfederasiyasına rəs
mi səfərin növbəti günü - mayın
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11-də Milli Məclisin sədri bu ölkə
nin Vitse-prezidenti Alan Berset ilə
görüşdü. Azərbaycan nümayəndə
heyətini səmimiyyətlə salamlayan
Alan Berset ölkələrimiz arasında
ikitərəfli münasibətlərin siyasi,
iqtisadi, enerji və digər sahələrdə
uğurlu inkişafından məmnunluğu
nu ifadə etdi. O, ölkəsinin Azər
baycana mühüm tərəfdaş kimi
yanaşdığını diqqətə çatdıraraq,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü hər
zaman dəstəklədiklərini söylədi.
Alan Berset 2018-ci ilin yanvar
ayında İsveçrə Konfederasiyasının
Prezidenti kimi Davos şəhərin
də Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə görüşünü məmnunluq
la xatırladaraq bildirdi ki, dövlət
başçıları arasında müsbət dialoq
münasibətlərimizin dərinləşməsinə
impuls verir.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova göstərilən qonaqpərvər
liyə görə minnətdarlığını bildirdi.
Azərbaycan və İsveçrənin dost və
tərəfdaş ölkələr olduğunu deyən
spiker qeyd etdi ki, ölkələrimiz ara
sında mövcud olan yüksək səviyyə
li siyasi əlaqələr müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığın daha da genişlənmə
sinə təkan verir.

Sahibə Qafarova xüsusilə iqti
sadi sahədə mövcud olan əmək
daşlığı qeyd edərək bildirdi ki, bu
gün qarşılıqlı investisiya qoyuluşu,
biznes strukturları və müəssisələr
arasında əməkdaşlıq, biznes forum
ların və görüşlərin təşkili iqtisadi
əlaqələrimizin daha da gücləndi
rilməsinə imkan verir. İsveçrənin
Azərbaycanda enerji və qeyri-neft
sektoruna investisiyalar yatırdığını
xatırladan spiker ölkəmizdə əlve
rişli və geniş investisiya mühitinin
yaradıldığını diqqətə çatdırdı.
Sədr Azərbaycanın təşəbbüsü və
iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal
enerji və nəqliyyat layihələri haq
qında məlumat verərək, ölkəmizin
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasındakı rolunu qeyd
etdi. Bildirildi ki, Azərbaycan mü
hüm nəqliyyat qovşağına çevrilib.
Ölkələrimiz arasında humanitar
sahədə əməkdaşlığın inkişafın
da xalqlarımızın ümumi dəyərləri
mühüm rol oynaya bilər. Bundan
başqa birgə mədəniyyət tədbirləri
nin təşkili, elm və təhsil sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi bu
əlaqələri daha da gücləndirə bilər.
Azərbaycan və İsveçrə arasın
da mövcud olan yüksək səviy
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yəli münasibətlərin qanunverici
orqanların əməkdaşlığına da geniş
imkanlar yaratdığını bildirən Milli
Məclisin sədri qeyd etdi ki, parla
mentarilərimiz arasında təmaslar,
müsbət dialoq, beynəlxalq təşki
latlar çərçivəsində əməkdaşlıq bu
əlaqələrin daha da dərinləşməsinə
şərait yaradır. O, Milli Məclisin
sədri kimi İsveçrəyə ilk səfərinin
və keçirilən görüşlərin parlament
lərarası münasibətlərin inkişafına
töhfə verəcəyinə inamını ifadə
etdi.
Görüşdə spiker Sahibə Qafaro
va ölkəmizin Vətən müharibəsində
əldə etdiyi qələbə və ərazi bütöv
lüyümüzün bərpasından sonra
yaranmış vəziyyət, Azərbaycan və
Ermənistan arasında münasibət
lərin normallaşması istiqamətində
atılan addımlar barədə məlumat
verdi. Milli Məclisin sədri bildir
di ki, hazırda Azərbaycan işğal
dan azad olunmuş ərazilərimizin
bərpası və yenidən qurulması ilə
bağlı genişmiqyaslı layihələr həyata
keçirir. Sədr İsveçrə şirkətlərinin

də azad edilmiş ərazilərdə görülən
işlərdə iştirak etməsinin münasibət
lərimizin daha da dərinləşməsinə
töhfə verə biləcəyini qeyd etdi.
Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlər ətrafında
da fikir mübadiləsi aparıldı.
İsveçrə Konfederasiyasına rəsmi
səfəri çərçivəsində Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarovanın başçı
lıq etdiyi parlament nümayəndə
heyəti Azərbaycanın bu ölkədəki
səfirliyinə də baş çəkdi. İlk olaraq
Milli Məclisin sədri və nümayəndə
heyətinin üzvləri səfirliyin bina
sında Ümummilli lider Heydər
Əliyevin büstünü ziyarət etdilər.
Qeyd olundu ki, mayın 10-da müa
sir, müstəqil Azərbaycan dövlə
tinin banisi, xalqımızın xilaskarı,
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 99-cu ildönümü
tamam olur. Ulu öndərin dövləti
miz və xalqımız qarşısında misilsiz
xidmətləri dövlətçilik tariximizin
ən parlaq səhifələrini təşkil edir.
Ulu öndər  Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi bütün dövrlərdə xalqımıza

ləyaqətlə xidmət edib. Ölkəmizi tə
nəzzül və parçalanmadan xilas edə
rək müstəqilliyimizin dönməzliyini
təmin edib, onun uğurlu inkişafının
əsaslarını yaradıb.
Ulu öndərin müəyyənləşdirdi
yi inkişaf strategiyası onun layiqli
siyasi varisi möhtərəm Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə Azərbaycan möhtəşəm
nailiyyətlərə imza ataraq, dünya
miqyasında böyük nüfuz sahibi
olan dövlət kimi tanınır. Ali Baş Ko
mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə 44 günlük Vətən müharibəsin
də əldə etdiyimiz şanlı qələbə ilə
Azərbaycan öz qüdrətini bir daha
nümayiş etdirib.
Sonra Milli Məclisin sədri səfirli
yin fəaliyyəti ilə tanış oldu, diplo
matik korpusun əməkdaşları ilə
söhbət etdi.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafa
rovanın rəhbərlik etdiyi parlament
nümayəndə heyətinin İsveçrə Kon
federasiyasına rəsmi səfəri mayın
11-də başa çatdı.
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TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin
ombudsmanları Milli Məclisdə toplaşdılar

Mayın 25-də Milli Məclisdə
“TÜRKPA-ya üzv dövlətlərdə
insan hüquqlarının qorunması”
mövzusunda beynəlxalq konfrans
keçirildi. Milli Məclis, TÜRKPA
və Ombudsman təsisatının birgə
əməkdaşlığı çərçivəsində baş tutan
konfrans Azərbaycan Respublika
sının İnsan Hüquqları üzrə Mü
vəkkili (Ombudsman) təsisatının
yaradılmasının 20 illiyinə həsr
edilmişdi.
Milli Məclisin İnsan hüquqları
komitəsinin sədri Zahid Oruc ses
siyanı açaraq Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın adından qo
naqları salamladı və tədbirin işinə
uğurlar arzuladı.
Zahid Oruc 44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan qələbə
dən sonra türk dövlətləri parla
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ment təmsilçilərinin və ombuds
manlarının bir araya gəlməsini tək
türk coğrafiyası üçün deyil, dünya
miqyasında insan hüquq və azad
lıqlarının qorunması üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi.
Azərbaycan və Türkiyə prezident
ləri İlham Əliyev və Rəcəb Tay
yib Ərdoğanın imzaladığı “Şuşa
Bəyannaməsi”ni türk dünyasını
birləşdirən təhlükəsizlik platfor
ması kimi xarakterizə edən Zahid
Oruc onun insanlar arasında sülhə,
birgəyaşayışa və  anlaşmaya xid
mət etdiyini bildirdi, TÜRKPA-ya
üzv dövlətlərdə insan hüquqları
nın müdafiəsi ilə bağlı tezislərini
səsləndirdi.
Tədbirdə açılış nitqi söyləyən
TÜRKPA-nın Baş katibi Mehmet
Süreyya Er daim aktual olan insan

hüquqlarının qorunmasının insti
tusional əsaslarının formalaşması
və təkmilləşməsi tarixinə toxundu.
Baş katib TÜRKPA dövlətlərin
də insan hüquq və azadlıqlarının
təmin edilməsinin prioritet kimi
qəbul olunmasından, bu sahədə
beynəlxalq öhdəliklərin vicdan
la yerinə yetirilməsindən, milli
qanunvericiliyin təkmilləşdirilmə
sindən danışdı, milli parlamentlə
rin və ombudsman institutlarının
rolunu vurğuladı.
Azərbaycanın insan hüquqla
rı üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva
açılış nitqində iştirakçıları salamla
yaraq Azərbaycanda Ombudsman
təsisatının yaradılmasının əsasları,
statusu və əsas fəaliyyət istiqa
mətləri barədə məlumat verdi. O,
çıxışında insan hüquq və azadlıq
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larının müdafiəsinin səmərəliliyi
nin artırılması yolunda TÜRKPAya üzv dövlətlərin parlamentləri
və milli insan hüquqları institutları
qarşısında dayanan çağırışlardan
bəhs etdi, bu kontekstdə 2022-ci
il mayın 13-də Türk Dövlətləri
nin Ombudsmanlar və Milli İnsan
Hüquqları İnstitutları Assosiasiya
sının yaradılmasının əhəmiyyətini
vurğuladı.
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri
və beynəlxalq əlaqələr komissiya
sının sədri Erol Kaya Türkiyədə
insan hüquqlarının qorunmasının
konstitusion əsasları, hüquqi ba
zası, bu sahədə qurumların səla
hiyyətləri, son 20 ildə qanunveri
cilikdə aparılan təkmilləşdirmələr,
Türkiyə parlamentinin bu sahədə
gördüyü işlər, həyata keçirilən nə
zarət fəaliyyəti haqqında fikirlərini
bölüşdü.
Açılışdan sonra Erol Kayanın
moderatorluğu ilə “İnsan hüquq
larının qorunmasında parlament
lərin rolu” mövzusunda birinci
sessiya keçirildi. Sessiyada Milli
Məclisin deputatları Məlahət
İbrahimqızı, Cavanşir Feyziyev,
TÜRKPA-ya üzv ölkələrin parla
mentariləri - Berik Düsembinov

(Qazaxıstan), Tazabek İkramov
(Qırğız), Yüksel Özkan (Türkiyə)
çıxış etdilər. Qonaqlar göstəri
lən yüksək qonaqpərvərliyə görə
təşəkkürlərini bildirərək Şuşaya
səfərləri ilə bağlı təəssüratlarını
bölüşdülər.
Çıxışçılar  44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan Zəfəri
tarixi ədalət və insan hüquqları
nın bərpası kontekstində dəyər
ləndirdilər, öz ölkələrində insan
hüquqlarının qorunması ilə bağlı
mövcud  vəziyyət, qanunvericilik
bazası, aparılan islahatlar haqqın
da məlumat verdilər.
Konfransın “Ombudsman ins
titutlarının səmərəli fəaliyyətində
qanunvericiliyin təkmilləşdirilmə
sinin əhəmiyyəti” mövzusunda
ikinci sessiyasına Azərbaycanın
insan hüquqları üzrə müvəkkili

Səbinə Əliyeva moderatorluq etdi.
Mövzu ilə bağlı Türkiyə İnsan Hü
quqları və Bərabərlik Qurumunun
sədri Muharrem Kılıç, ombuds
manlar Elvira Azimova (Qazaxıs
tan), Atır Abdrahmatova (Qırğızıs
tan), Şeref Malkoç (Türkiyənin baş
ombudsmanı), Feruza Eşmatova
(Özbəkistan) fikirlərini bildirdilər.
Sonra Ombudsman Aparatı
tərəfindən informasiya əldə etmək
hüququnun təmini ilə bağlı hazır
lanmış videoçarx nümayiş olundu.
Ombudsman Səbinə Əliyeva və
TÜRKPA-nın komissiya sədri Erol
Kaya sessiyaya yekun vurdular.
Vurğulandı ki, türk dövlətləri
nin ombudsman təsisatlarının bu
cür birgə səyləri, qarşılıqlı bilik,
təcrübə və fikir mübadiləsi insan
hüquqlarının daha səmərəli müda
fiəsi işinə mühüm töhfələr verəcək.
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Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin
xarici əlaqələr komitələrinin üzvləri Şuşada

Mayın 22-də Şuşa şəhərində
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
parlamentlərinin xarici əlaqələr
komitələrinin VII üçtərəfl i iclası
keçirildi. Şuşaya yola düşməzdən
öncə mayın 21-də qonaqlar Fəxri
xiyabana gələrək müasir Azərbay
can dövlətinin qurucusu Ümum
milli lider Heydər Əliyevin xati
rəsini dərin ehtiramla yad etdilər.
Sonra qonaqlar Şəhidlər xiyabanını
və qəhrəman türk əsgərlərinin
xatirəsinə ucaldılmış “Türk şəhid
liyi” abidəsini ziyarət etdilər.
Milli Məclisin nümayəndə
heyətinə Beynəlxalq münasibət
lər və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri Səməd Seyidov,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
nümayəndə heyətinə parlamentin
Xarici əlaqələr komitəsinin səd
ri Akif Çağatay Kılıç, Gürcüstan
nümayəndə heyətinə isə bu ölkə
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parlamentinin Xarici əlaqələr ko
mitəsinin sədri Nikoloz Samxarad
ze başçılıq edirdilər.
Milli Məclisin Beynəlxalq mü
nasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri Səməd
Seyidov qonaqları Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı, azad Şuşa
da salamlamaqdan şad olduğunu
söylədi. O, diqqətə çatdırdı ki,
Azərbaycan 44 günlük Vətən mü
haribəsində 30 ilə yaxın Ermənista
nın işğalı altında olmuş ərazilərini
müzəff ər Ali Baş Komandan Prezi
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
işğaldan azad etdi. Komitə sədri
tədbirin təşkilinə verdiyi dəstəyə
görə Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovaya təşəkkürünü bildirdi.
Səməd Seyidov nəzərə çatdırdı
ki, Ermənistan işğal altında sax
ladığı ərazilərdə Azərbaycanın
tarixi, maddi-mədəni irsini dağı

dıb, şəhərlərimizi və kəndlərimizi
məhv edib. Təsadüfi deyil ki, bu
əraziləri “Qafqazın Xirosiması”
adlandırırlar. O, qeyd etdi ki, hə
min ərazilərdə bərpa-quruculuq
işləri aparılır və hələ görülməli
işlər çoxdur.
Komitə sədri bu görüşün Şu
şada keçirilməsinin önəmindən da
nışaraq Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın Şuşaya səfər
lərinin və Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanmasının tarixi əhəmiyyəti
ni qeyd etdi.
Səməd Seyidov tezliklə iki ölkə
arasında sülh müqaviləsinin imza
lanacağına inamını ifadə etdi.
Bu görüşün Şuşada təşkilinə
görə təşəkkürünü bildirən Gürcüs
tan parlamentinin Xarici əlaqələr
komitəsinin sədri Nikoloz Samxa
radze qeyd etdi ki, belə tədbirlər
regional əməkdaşlıqda parlament
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lərin rolunu nəzərdən keçirmək
baxımından mühüm əhəmiyyətə
malikdir. O, parlamentlərdə fəaliy
yət göstərən dostluq qruplarının,
beynəlxalq parlament təşkilatların
da əməkdaşlığın ölkələrimiz ara
sında əlaqələrin inkişafında xüsusi
rol oynadığını qeyd etdi.
Gürcüstan parlamentinin ko
mitə sədri ölkələrimiz arasında
həyata keçirilən Bakı-Tbilisi-Cey
han, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, BakıTbilisi-Qars layihələrinin regional
əməkdaşlıqda rolu və ölkələrimiz
arasında  iqtisadi əməkdaşlığın
perspektivləri barədə fikirlərini
bölüşdü.
Öz növbəsində Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin Xarici əlaqələr
komitəsinin sədri Akif Çağatay
Kılıç da bu formatda keçirilən
görüşlərin əhəmiyyətini vurğu
ladı, toplantının işğaldan azad
olunmuş Şuşa şəhərində təşkilinə
görə təşəkkürünü bildirdi. Qar
daş ölkənin nümayəndəsi  Azər
baycanın öz torpaqlarını işğaldan
azad etdikdən sonra Ermənistanla
münasibətləri normallaşdırmağa

çalışmasını yüksək dəyərləndirdi.
O,  bildirdi ki, firavan bir gələcəyin
təminatı  üçün səylər birləşdirilmə
li, parlamentarilər öz xalqlarının
təmsilçiləri kimi bu yöndə fəaliy
yətlərini gücləndirməlidirlər.
Akif Çağatay Kılıç Türkiyənin
hər zaman Azərbaycanı dəstəklə
diyini deyərək tezliklə Ermənistan

la münasibətlərin yaxşılaşacağına,
regionda davamlı sülh və sabit
liyin yaranacağına inamını ifadə
etdi.
Sonra çıxış edən hər üç ölkənin
deputatları birgə iclasın Azərbay
canın mədəniyyət paytaxtı Şuşada
keçirilməsinin mənəvi əhəmiyyə
tindən söz açdılar.
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Şuşada Milli Məclisin iki komitəsinin
birgə dinləmələri keçirildi

Mayın 21-də Azərbaycanın mə
dəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində
Milli Məclisin Gənclər və idman,
Ailə, qadın və uşaq məsələləri
komitələrinin birgə dinləmələri
keçirildi.
Tədbiri açan Milli Məclisin Sədr
müavini, parlamentin Gənclər
və idman komitəsinin sədri Adil
Əliyev iclas iştirakçılarını azad Şu
şada salamlamaqdan qürur duy
duğunu bildirdi. Vitse-spiker bu
qürurverici günləri bizə bəxş edən
müzəffər Ali Baş Komandanımız,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik
etdiyi rəşadətli ordumuza, şəhid
lərimizə, qazilərimizə və bu iclasın
Şuşada keçirilməsinə yaratdığı
şəraitə görə Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovaya təşəkkürünü
bildirdi. O, Milli Məclisin komi
tələrinin iclas və dinləmələrinin
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Şuşada keçirilməsinin ənənəyə
çevrilməsini əlamətdar hadisə kimi
dəyərləndirdi.
Adil Əliyev bildirdi ki, gündə
likdə iki məsələ var. Birinci məsə
lə “Azərbaycan Respublikasında
2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin 2022-ci il 5
yanvar tarixli Sərəncamına uyğun
olaraq, gənclərin və ölkəmizi ya
rışlarda təmsil edən idmançıların
maarifləndirilməsi”, ikinci məsələ
isə “Qarabağ tarixində ailə dəyər
ləri və qadın hüquqları” mövzula
rıdır.
Adil Əliyev gündəliyin ilk mə
sələsi haqqında  çıxışına Prezident
İlham Əliyevin 2022-ci ilin “Şuşa
İli” elan edilməsi haqqında sərən
camında qeyd etdiyi  “Şuşa sevgisi
hər bir azərbaycanlının mənəvi

varlığının ayrılmaz parçasıdır”
fikirləri ilə başladı. O,  hörmətli
Prezidentimizin bu tezisini gənc
lərimizin və Azərbaycanı müxtəlif  
yarışlarda təmsil edən idmançıları
mızın şüar kimi əldə rəhbər tutma
lı olduqlarını bildirdi.
Qeyd  edildi ki, Şuşanı mənəvi
varlığımızın bir hissəsinə çevirən,
mənəviyyatımıza hopduran bizə
bəxş etdiyi böyük şəxsiyyətləri
dir. Şuşanın qurucusu Pənahəli
xandan, Molla Pənah Vaqifdən,
Xurşidbanu Natəvandan tutmuş
Üzeyir Hacıbəyliyə, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevə, Barat Şəkins
kayaya, Rəşid Behbudova, bütün
türk dünyasının ən parlaq intellekt
sahiblərindən biri olan Əhməd bəy
Ağaoğluna qədər hər birinin həya
tı və qoyub getdiyi irs gənc nəsillə
rə çatdırılmalıdır.
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Sədr müavini Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Şuşanın tarixin
də və taleyində oynadığı misilsiz
roldan söz açaraq Şuşada Vaqifin
məqbərəsinin yaradılmasının Ulu
öndərin təşəbbüsü və rəhbərli
yi ilə həyata keçirildiyini və bu
məsələnin mahiyyətinin gənclərə
çatdırılmasının əhəmiyyətini vur
ğuladı.
Sonra gündəlikdəki “Qarabağ
tarixində ailə dəyərləri və qadın
hüquqları”  mövzusundakı din
ləmələrlə bağlı çıxış edən Milli
Məclisin Ailə, qadın və uşaq mə
sələləri komitəsinin sədri Hicran
Hüseynova parlament komitələri
nin iclaslarının Azərbaycanın mə
dəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində
keçirilməsi üçün yaradılan şəraitə
görə Milli Məclisin rəhbərliyinə,
şəxsən spiker Sahibə Qafarovaya
təşəkkürünü bildirdi.  
Komitə sədri Azərbaycanın bu
qədim diyarının yeraltı və yerüstü
sərvətləri, təbiəti, tarixi, dini abi
dələri ilə yanaşı, həm də mədəni
dəyərləri, ailə ənənələri ilə zəngin

olduğunu diqqətə çatdırdı. O, öl
kəmizdə elmin, təhsilin, mədəniy
yətin inkişafına mühüm töhfələr
vermiş qarabağlı qadınlar Gövhər ağa, onun bacısı Ağabə
yim ağa, Xurşidbanu Natəvan,
Həmidə xanım Cavanşir, Əhməd
bəy Ağaoğlunun iki qızı - Sürəyya
Ağaoğlu, Tezer Taşqıran, məşhur
pediatr həkim Adilə Namazova ki
mi  insanların xalqımız  qarşısında  
xidmətlərindən danışdı. Bildiril
di ki, bu faktların özü də Şuşanın
dünya mədəniyyətinə, elminə,
siyasətinə görkəmli şəxslər bəxş
etmiş Azərbaycan torpağı olduğu
nun bariz sübutudur. Ermənilər
Qarabağın, Şuşanın qədim erməni
torpağı olduğunu desələr  də, bir
nəfər də olsa burada təhsil almış,
savadlı, tanınmış  erməni qadı
nının adını çəkə bilmirlər, erməni
ailə dəyərlərinə aid bir nümunə
göstərə bilmirlər. Çünki yoxdur,
olmayıb və tarixdən  məlum oldu
ğu kimi ermənilər bu torpaqlarda
məskunlaşmış gəlmələrdir. Onlar
Qarabağda,  Zəngəzurda, Göyçə

də, İrəvanda Azərbaycana məxsus
dəyərləri məhv etməklə, soydaş
larımızı qətlə yetirməklə, kütləvi
deportasiyaya məruz qoymaqla
məşğul olublar, tarixi saxtalaşdı
rıblar.
Hicran Hüseynova onu da vur
ğuladı ki, bütün yerli və beynəl
xalq səviyyəli tədbirlərdə ermə
nilərin törətdikləri humanitar,
ekoloji, tarixi, iqtisadi terroru dün
ya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq.
İclasda çıxış edənlər torpaq
larımızın azad olunmasında Ulu
öndər Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi uzaqgörən siyasi xətti, 44
günlük Vətən müharibəsində qa
zandığımız tarixi qələbədə Azər
baycan gənclərinin və qadınlarının
rolu, xalqımızın ailə dəyərləri, Şu
şanın Azərbaycan tarixindəki yeri,
bu şəhərin işğaldan azad olunma
sında əsgərlərimizin göstərdikləri
qəhrəmanlıqlar barədə danışdılar,
Şuşada Milli Məclisin komitə iclas
larının keçirilməsinin əhəmiyyətini
qeyd etdilər.
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Parlamentdə İnsan alverinə qarşı
mübarizə üzrə Milli Koordinatorun
illik məlumatı dinlənildi
Mayın 5-də Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə ke
çirilən parlamentin növbəti plenar
iclasında İnsan alverinə qarşı mü
barizə üzrə Milli Koordinatorun
illik məlumatı dinlənildi. Məlu
matı daxili işlər nazirinin birinci
müavini Seyfulla Əzimov təqdim
etdi. Məruzədə vurğulandı ki, fun
damental insan hüquq və azadlıq
larını pozan və beynəlxalq təh
lükəsizliyə təhdid yaradan insan
alveri özünün müxtəlif təzahür və
formalarında transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığın ən təhlükəli növlə
rindən biri olaraq qalmaqdadır.
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Təqdimatda nazir müavini
qeyd etdi ki, beynəlxalq təşkilat
ların məruzələrində 2021-ci ildə
təxminən 25 milyon insan alveri
qurbanı olduğu aşkar edilib və
qlobal miqyasda hər 10 qurban
dan 5-i yetkin qadınlar, üçdə biri
uşaqlar olub. Son iki ildə COVID19 pandemiyası ilə əlaqədar dünya
üzrə milyonlarla insan iş yerini
itirib və bu da insan alveri riskləri
ni daha da artırıb. Ötən il Azərbay
canın insan alverinə qarşı mübari
zə strategiyası çərçivəsində həmin
cinayətlərin qarşısının alınması,
qurbanların müdafiəsi, vətəndaş

cəmiyyəti, beynəlxalq və xarici
təsisatlarla əməkdaşlıq pandemiya
dövrünün tələblərinə uyğun da
vam etdirilib.
Bu sahədə qanunvericilik baza
sı müasir dövrün tələbləri, bey
nəlxalq qurumların tövsiyələri və
mütərəqqi təcrübə nəzərə alınmaq
la  təkmilləşdirilib. İnsan alveri və
məcburi əmək cinayətlərinin aş
karlanması və profilaktikası məq
sədi ilə Milli Fəaliyyət Planının
icrası çərçivəsində, habelə beynəl
xalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə
alınmaqla tikinti, kənd   təsərrüfatı   
və   xidmət    sektorlarında  Daxi
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li İşlər, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi nazirlikləri tərəfindən
monitorinqlər aparılmasına dair
normativ hüquqi akt  layihələri
hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə
təqdim olunub. İnsan alverinin
qurbanları ilə bağlı Milli İstiqa
mətləndirmə Mexanizminin daha
səmərəli həyata keçirilməsi, insan
alverinə qarşı mübarizədə koor
dinasiyanın gücləndirilməsi üçün
müvafiq  idarələrarası komissiya
nın və İnsan alverinə qarşı mübari
zə üzrə Milli Koordinator yanında
İşçi Qrupun hüquqi statusuna ba
xılaraq tərkibinin yenidən forma
laşdırılması haqda qanunvericilik
layihələri hazırlanıb. Azərbaycan
Respublikasının “Avropa Şurasının
İnsan orqanlarının alverinə qarşı
Konvensiyası”na qoşulması barədə
vəsatət də qaldırılaraq aidiyyatı
üzrə göndərilib.
Məruzədə bildirildi ki, insan
alverinin profilaktikasında mü
hüm əhəmiyyət kəsb edən maarif

ləndirmə işi, qanunsuz   miqra
siya,   ölkə   ərazisindən insan
alveri məqsədi ilə tranzit istifadə
edilməsi, erkən nikahların qarşı
sının  alınması, baxımsız   qalan,
təhsildən  yayınan, övladlığa gö
türülmüş, qəyyumluğa, yaxud hi
mayəyə verilmiş uşaqların ailələ
rinə nəzarətin həyata keçirilməsi,
kütləvi informasiya vasitələrinin,
internet informasiya ehtiyatlarının
monitorinqi və digər zəruri təd
birlər davam etdirilib.  Daxili İşlər
Nazirliyi tərəfindən antinarkotik
təbliğatla bağlı təhsil müəssisə
lərində 700-ə yaxın maarifləndir
mə tədbiri keçirilib. İnsan Alveri
Qurbanlarına Yardım Mərkəzi,
Mədəniyyət və Təhsil nazirlik
ləri tərəfindən ali təhsil müəssi
sələrində, respublikanın şəhər
və rayonlarında maarifləndirmə
tədbirləri təşkil edilərək insan al
verinin xüsusiyyətləri, formaları,
qurbanlarla aparılan reabilitasiya
işləri, insan alverinə qarşı müba

rizənin metodları haqqında ətraflı
məlumatlar verilib, habelə sosial
mediada müvafiq informasiyalar
yayımlanıb. Bu sahədə keçirilən
təlimlər çərçivəsində polis or
qanlarının rəhbər heyətinin və
ayrı-ayrı xidmət sahələrinin 300-ə
yaxın əməkdaşının cəlb edildiyi
ixtisasartırma kurslarında insan
alverinə qarşı mübarizənin xüsu
siyyətləri tədris olunub.
Diqqətə çatdırıldı ki, hesabat
ilində məcburi əməyə   şərait   ya
radan halların, onun qurbanla
rının və potensial qurbanlarının
müəyyən edilməsi, bu cinayətlərin
qarşısının alınması sahəsində Milli
Fəaliyyət Planında qarşıya qoyulan  
vəzifələr yerinə yetirilib. Qeyri-for
mal məşğulluğun ləğvi sahəsində
görülən tədbirlərlə  işçilərlə işəgö
türənlər arasında əmək müqavi
ləsinin  bağlanılması təmin edilib,
bu sahədə hüquq pozuntusuna yol
verən işəgötürənlər barəsində cəri
mə tətbiq olunub.
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Məlumatda bildirildi ki, ötən
il insan alveri cinayətlərinin aş
karlanması və təqsirkar şəxslə
rin məhkəmə məsuliyyətinə cəlb
olunması sahəsində də müvafiq
əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata
keçirilib. Zərərçəkmişlərin reabili
tasiyası və reinteqrasiyası üçün zə
ruri tədbirlərin görülməsi diqqətdə
saxlanılıb. Bu cinayətlərin qarşısı
nın alınması və aşkarlanması üçün
beynəlxalq təcrübəyə uyğun yeni
mexanizmlərin işlənib hazırlanma
sı istiqamətində lazımi iş aparılır.
Qeyd olundu ki, insan alveri
cinayətlərinin peşəkar təqibi məq
sədi ilə əməkdaşların professional
hazırlığının artırılmasına,  müasir
texnologiyaların tətbiqinə geniş
yer verilir.  Qarşıda duran vəzifə
lərdən biri də bu növ cinayətləri
proaktiv müəyyən etmə səylərini
artırmaq və əməkdaşlar üçün tə
limlər keçirmək, qanunvericiliyin,
insan alveri qurbanlarının, xüsu
sən uşaq qurbanların müəyyən
edilməsi indikatorlarının, insan
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alverinə qarşı mübarizə sahəsin
də əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin
təşkili barədə  metodik vəsaitlərin
və qurbanlara kompensasiya ödə
nilməsi institutunun təkmilləşdiril
məsidir.
Bununla yanaşı, insan alveri
nə məruz qala biləcək qadınların,
uşaqların və digər həssas əhali
qruplarının hüquqi və sosial mü
dafiəsinin gücləndirilməsi, qur
banlar üçün sığınacaq və yardım
mərkəzlərinə qəbul prosedurlarının
sadələşdirilməsi, istehsal və xidmət
sahələrində istehlakçıya qədər olan
bütün mərhələlərdə  insan alveri
və məcburi əmək halları ilə bağlı
risklərin öyrənilməsi, aşkarlanma
sı, aradan qaldırılması, xüsusi polis
qurumunun kadr potensialının
gücləndirilməsi, maddi və texniki
bazasının yaxşılaşdırılması və digər
tədbirlərin icrası da planlaşdırılır.
Təqdimatın sonunda daxili işlər
nazirinin birinci müavini Seyfulla
Əzimov insan alveri ilə mübarizə
sahəsində hüquqi bazanın təkmil

ləşdirilməsində, bu istiqamətdə
dövlət siyasətinin həyata keçiril
məsində yaxın dəstəyə görə Milli
Məclisin rəhbərliyinə və deputatla
ra, həmçinin səmərəli əməkdaşlıq
edən dövlət orqanlarının, vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının və media
qurumlarının nümayəndələrinə
təşəkkürünü bildirdi.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qa
farova İnsan alverinə qarşı müba
rizə üzrə Milli Koordinatorun illik
məlumatının parlamentin İnsan
hüquqları və Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitələrinin
birgə iclasında geniş müzakirə
olunduğunu diqqətə çatdırdı.
İnsan hüquqları komitəsinin
sədri Zahid Oruc bildirdi ki, komi
tələrin birgə iclasında İnsan alveri
nə qarşı mübarizə üzrə Milli Koor
dinatorun illik məlumatı ətrafında
aparılan müzakirələr zamanı ötən
müddət ərzində bu sahədə sistemli
dəyişikliklərə qiymət verilib, insan
alverini doğuran sosial səbəblərə,
ailədaxili faktorlara, ictimai müna
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sibətlərə, turizm və əmək miqrant
ları üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərin
fəaliyyətinə, hökumət qurumları
arasında koordinasiyanın təşkili
vəziyyətinə nəzər salınıb. Həmçi
nin  SMART texnologiyalar üzə
rindən gizli təbliğat və təşviqat
aparanların müəyyənləşdirilməsi
nə, cinayətkarların ekstradisiyası
ilə bağlı görülən tədbirlərin səmə
rəliliyinə, uşaq əməyini istismar
hallarının səbəb və nəticələrinə,
maarifləndirmə tədbirlərinin zə
ruriliyinə, beynəlxalq təşkilatların
hesabatlarının informasiya mən
bələri və məqsədlərinə, dünyada
gedən müharibələrin bu cinayətin
qurbanlarının artmasında roluna
və  digər vacib məsələlərə diqqət
yetirilib.
44 günlük Vətən müharibəsində
qazanılan Zəfərin həm ölkəmizə,
həm regiona və bütövlükdə dün
yaya insan alveri ilə mübarizə sa
həsində öz töhfəsini verdiyi qeyd  
edildi. Ona  görə ki, 30 il davam
edən qanunsuz məskunlaşma və
qaçaqmalçılıq, transmilli cinayət
lərin zonasına çevrilən Qarabağ
torpaqları indi azaddır.

Bildirildi ki, İnsan alverinə qar
şı mübarizə üzrə Milli Koordinato
run 2021-ci il üzrə məlumatı giriş,
qanunvericilik, profilaktika və
maarifləndirmə, təlim və treninq
lər, beynəlxalq əməkdaşlıq, məc
buri əməyin qarşısının alınması
sahəsində tədbirlər, cinayət təqibi
və qurbanlarla iş, qarşıda duran
vəzifələr və statistik göstəricilər
lə əlaqədar 8 bölmədən ibarətdir.
Məlumatda ölkə üzrə insan alveri
dinamikasının statistikasında
2015-ci ildən başlayaraq cinayət
lərin qlobal tendensiyanın fonun
da hər il müəyyən qədər artması
müşahidə olunur. Bununla yanaşı,
faiz nisbətində ölkəmizdə vəziyyət
sabit və təhlükəsizdir, qarşıda du
ran vəzifələrlə bağlı fəaliyyət bey
nəlxalq təşkilatlarla yaxın əlaqələr
üzərində qurulur.
Zahid Oruc onu da  qeyd  etdi
ki, cari ilin aprel ayında Nazirlər
Kabineti tərəfindən insan alveri
qurbanları ilə bağlı milli istiqa
mətləndirmə mexanizmi qaydaları
barədə sənədə dəyişiklik edilib.
Azərbaycan Respublikasının İnsan
alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli

Koordinatorun yanında İdarə
lərarası komissiya yaradılıb.
Komitə sədri vətəndaşların sa
bit və təhlükəsiz şəraitdə yaşaması
və dünyada sabitliyin qorunması
sahəsində ön yerlərdən birini tutan
Azərbaycan dövlətinin güc struk
turlarının insan alverinə qarşı mü
barizə üzrə fəaliyyətinin və təqdim
edilən illik məlumatın qənaətbəxş  
olduğunu bildirdi.
İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə Milli Koordinatorun illik məlu
matı ətrafında gedən müzakirələrdə
komitə sədri Siyavuş Novruzov,
deputatlardan Azay Quliyev, Sahib
Alıyev, Vüqar Bayramov, Elşən Mu
sayev, Səbinə Xasayeva, Arzu Nağı
yev, Etibar Əliyev, Razi Nurullayev,
Elman Nəsirov, Kamilə Əliyeva çıxış
edərək fikirlərini, qeyd və təklifləri
ni səsləndirdilər, məlumatın yüksək
səviyyədə hazırlandığını bildirdilər.
Müzakirələrin sonunda İnsan
alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli
Koordinatorun illik məlumatı səsə
qoyularaq nəzərə alındı.
Daha sonra deputatlar gündə
likdə duran digər məsələləri mü
zakirə edərək qəbul etdilər.   
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Dövlətbaşçımızınyürütdüyü
siyasətinsosialədalət
vərifahprinsipləri
2003cüilinoktyabrındakeçirilən
prezidentseçkilərindəxalqınbirmə
nalıdəstəyiniqazanancənabİlham
ƏliyevandiçməzamanıHeydər
Əliyevsiyasikursunudavametdi
rəcəyini,dahişəxsiyyətinşahəsəri
olanAzərbaycanıdahadazəngin,
qüdrətliölkəyəçevirəcəyini,hərbir
azərbaycanlınınPrezidentiolacağını
xalqabəyanetdi.
ÜmummilliliderHeydərƏliye
vinmüəyyənetdiyisosialsiyasət
xəticənabPrezidentİlhamƏliyev
tərəfindənuğurladavametdirilir,
Azərbaycaninsanınınsosialmüda
fiəvəsosialrifahısiyasətinəçevrilir.
Bugünölkəmizözictimaisiyasi,
iqtisadihəyatınınbütünsahələrində
olduğukimi,sosialsiyasətsahəsində
dəböyükuğurlaraimzaatmaqdadır.
PrezidentİlhamƏliyevinsosial
siyasətkursununçoxmühümistiqa
mətlərindənbiriaztəminatlıinsanla
rınsosialmüdafiəsinindaimdiqqət
mərkəzindəsaxlanılmasıdır.Pensiya
lar,müavinətlər,təqaüdlərvədigər
sosialödənişlərilbəilartırılır,ünvanlı
sosialyardımvəözünüməşğulluq
proqramlarıdahaçoxehtiyacıolan
ailələriəhatəedir,sosialevlərtikilir,
ipotekakreditləriverilir,şəhidailələ
ri,Qarabağmüharibəsiəlilləri,məc
buriköçkünlərdahagenişşəkildə
dövlətinqayğısıiləəhatəolunurlar.
2006cıildənölkədətətbiqedilən
ÜDSY(ünvanlıdövlətsosialyardı
mı)sosialmüdafiəalətikimiyoxsul,
aztəminatlıəhalininminimummad
ditələbatınınödənilməsiməqsədi

nidaşıyır.Busosiallayihəhəmin
kateqoriyadanolanailələrinrifah
halınınyüksəldilməsində,onların
sosialməişətvəmaddiçətinliklərinin
həllindəxüsusiəhəmiyyətkəsbedir.
Sosialyardımınməbləğiailəninorta
aylıqgəliriiləhərbirailəüzvüüçün
ehtiyacmeyarınınməcmusuarasında
yarananfərqməbləğindəhesablanır.
Ehtiyacmeyarınınhəddivəölkəüzrə
yaşayışminimumuhərilmütəmadi
olaraqartırılır.
2022ciilüçünehtiyacmeyarının
həddi200manat,ölkəüzrəyaşayış
minimumuisə210manatmüəyyən
edilmişdir.2021ciildəbugöstərici
lərmüvafiqolaraq,170manatvə196
manatmüəyyənedilmişdir,başqa
sözlə,ötənilləmüqayisədəehtiyac
meyarı17faiz,yaşayışminimumu
isə7faizartmışdır.
Onudaqeydetməyimizyerinə
düşərki,uğurlaaparılansistemli
islahatlarnəticəsində2009cuildə
ölkəmizdəiqtisadisahədəkeçiddöv
rübaşaçatdı,2013cüildəisəcənab
PrezidentAzərbaycanınsosialdövlət
olduğunuölkəvətəndaşlarınavə
dünyaictimaiyyətinəbəyanetdi.
2018ciildənövbətidəfəxalqının
böyüketimadınıqazanaraqPre
zidentseçiləncənabİlhamƏliyev
ölkəmizdədərinsosialislahatlara
başladı.Ondansonrakıdövrdədöv
lətbaşçısınınimzaladığı40dançox
fərmanvəsərəncamlarlaölkəəhalisi
ninəksəriyyətiniəhatəedən3sosial
islahatzərfininillikmaliyyədəyəri
6,5milyardmanattəşkiledir.

Keçirilənislahatlarınnəticəsində
son4ildəminimuməməkhaqqı2,3
dəfə,ortaaylıqəməkhaqqı40faizə
yaxın,medianəməkhaqqı74faizart
mışdır.Minimumpensiyada2,2dəfə,
ortapensiyada65faiz,müavinətvə
təqaüdlərdəortahesabla2,53dəfə
artımbaşvermişdir.Aparılanislahat
larsosialədalətəvəsosialrifahahə
dəfənməkləçoxşaxəlidir,ardıcıldır
vəşəhidailələrini,Qarabağqaziləri
ni,veteranları,valideynhimayəsin
dənməhrumuşaqlarıvədigərhəssas
qruplarıtaməhatəetməkdədir.
PrezidentİlhamƏliyevinrəh
bərliyiiləölkəmizdəaparılandərin
sosialislahatlarınəsashədəfərin
dənbiripensiyatəminatısahəsində

Musa Quliyev
MilliMəclisinƏməkvəsosial
siyasətkomitəsininsədri
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vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şəffaf
lığın, vətəndaş məmnunluğunun
artırılması, pensiya təyinatı prosesi
nin sadələşdirilməsi, sosial ədalətin
təmin edilməsidir. Son 3 ildə pensiya
təminatı sahəsində 200-dən artıq nor
mativ hüquqi sənəd qəbul edilmiş,
aparılan islahatlar nəticəsində mi
nimum pensiya 2,2 dəfə, orta aylıq
pensiya 65 faiz artmışdır.
Bu islahatların davamı olaraq ya
xın günlərdə Milli Məclisdə aparılan
geniş müzakirələrdən sonra “Əmək
pensiyaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda 10
maddə üzrə 43 dəyişiklik edilmişdir.
Bu dəyişikliklər əmək pensiyaları
haqqında mövcud qanunverici
lik bazasının təkmilləşdirilməsinə,
pensiya təminatı sistemində sosial
sığorta prinsipinin daha da möhkəm
ləndirilməsinə xidmət edəcək, 18-20
min vətəndaşımızın pensiyaya çıx
ma şərtlərinin yumşaldılmasına və
pensiya məbləğinin artımına hüquqı
təminatlar yaradacaqdır.
Əmək pensiyası almaq hüququ
olmayan şəxslərə sosial müavinətlər
verilir ki, bu da onların yaşayışını mi
nimal səviyyədə təmin etmək və ya
hansısa istiqamət üzrə konkret ehti
yaclarını qarşılamaq məqsədi daşıyır.
2020-ci il ərzində Dövlət Sosial
Müdafıə Fondu tərəfindən 398 min
nəfərə və ya əhalinin 4,1 faizinə ay
lıq, 90 min nəfərə və ya əhalinin 0,9
faizinə birdəfəlik xarakterli olmaqla,
ümumilikdə 488 min nəfərə və ya
əhalinin 5,1 faizinə sosial müavinət,
276 min nəfərə və ya əhalinin 2,9
faizinə isə Prezident təqaüdü ödənil
mişdir.
   2020-ci ildə müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə, apardığı məqsədyönlü siyasətin
gücü sayəsində rəşadətli Azərbaycan
Ordusu 30 ilə yaxın işğal altında olan
torpaqlarımızı azad etdi, ərazi bü
tövlüyümüz təmin olundu. Bu gün
üçrəngli müqəddəs bayrağımız vətən
torpağının hər yerində dalğalanmaq
dadır. Vətən müharibəsində şəhidlik
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zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın
ailə üzvləri, bu haqq savaşımızda
şanlı zəfər qazanan qüdrətli Azər
baycan Ordusunun hərbçiləri, qazi
lərimiz müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin daim xüsusi diqqət
və qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. Bu
qəbildən olan vətəndaşlarımızın
sosial müdafiəsinin möhkəmləndiril
məsi, o cümlədən mənzil, fərdi ev və
avtomobillərlə təmin edilməsi istiqa
mətində həyata keçirilən kompleks
tədbirlər bunun bariz nümunəsidir.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin 2020-ci il noyabrın
8-də Şuşanın işğaldan azad olması
müjdəsini Şəhidlər xiyabanından
xalqımıza çatdırması və müharibə
bitəndən bir gün sonra - noyabrın
11-də möhtərəm Prezident cənab
İlham Əliyevin və hörmətli Birin
ci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın ilk olaraq hərbi hospital
da müalicə alan yaralı əsgərlərimizi
ziyarət etmələri şəhidlərimizə və
qazilərimizə dövlətimizin yüksək
qiymətinin ifadəsi idi.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin fərmanı ilə 8 noyabr “Zəfər
Günü”, 27 sentyabr “Anım Günü”
təsis edildi. Cənab Prezidentin digər
bir fərmanı ilə Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünün müda
fiəsi ilə əlaqədar yaralananların və
şəhid ailələrinin təminatına dəstək
üçün “YAŞAT” Fondu yaradıldı. Dö
yüşlərdə iştirak etmiş minlərlə hərbçi
müxtəlif orden, medal və fəxri ad
larla təltif edildi. Azərbaycan xalqı
nın Vətən müharibəsində göstərdiyi
misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı
möhtəşəm tarixi zəfərin nümayiş
etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xati
rəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
nin 3 dekabr 2020-ci il tarixli Sərənca
mı ilə Bakı şəhərində Vətən müha
ribəsi memorial kompleksi və Zəfər
muzeyinin yaradılması nəzərdə
tutulub. Bununla yanaşı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 4 yanvar
2021-ci il tarixli Fərmanı ilə “Qarabağ
Dirçəliş Fondu” yaradıldı.

Bunlarla bərabər dövlət başçımı
zın 30 dekabr 2020-ci il tarixli Fər
manı ilə Azərbaycanın Milli Qəhrə
manı adı verilmiş şəxslər, həmçinin
şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulmuş
Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin təqaüdünün məbləği artırılaraq
müvafiq formada 1800 (min səkkiz
yüz) və 500 (beş yüz) manat məblə
ğində müəyyən edilib. Eyni zaman
da, müvafiq fərmanlarla Azərbaycan
Respublikasının “Vətən müharibəsi
qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə
2000 (iki min) manat məbləğində,
müharibə və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar
hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan
şəxslərə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aylıq təqaüdü müva
fiq olaraq 300 (üç yüz) manat, 350
(üç yüz əlli) manat və 400 (dörd yüz)
manat məbləğində təsdiq edilib.
Habelə müvafiq fərmanla Azər
baycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasında, şəhər və rayon
icra hakimiyyətləri aparatlarında icra
hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliklərinin nü
munəvi strukturu müəyyənləşdirilib
və ştat vahidlərinə “Vətən müharibə
si iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin
təşkili” bölməsi əlavə edilib.
Postmüharibə dövründə cənab
Prezidentin fərman və sərəncamları,
tapşırıqları əsasında aktiv və hərtə
rəfli sosial müdafiə tədbirləri geniş
şəkildə həyata keçirilməkdədir. Döv
lət büdcəsi vəsaitləri hesabına mülki
və hərbi kontingent olmaqla 40 000dən çox şəxsə  48 000 psixoloji, tibbi
və sosial xarakterli xidmət göstərilib.
Müharibə əlillərinin sosial şəraiti
nin daha da yaxşılaşdırılması istiqa
mətində həyata keçirilən tədbirlər
dən biri də onların avtomobillə təmin
olunmasıdır. İndiyədək 7500 mühari
bə əlili avtomobillə təmin edilib.
Bu günə qədər dövlət siyasəti ola
raq şəhid ailələrinin, müharibə əlillə
rinin sosial müdafiəsi istiqamətində
çox böyük işlər görülüb. Onu demək
kifayətdir ki, bu kateqoriyadan olan
12500 nəfər dövlət tərəfindən mən
zillərlə, fərdi evlərlə təmin edilib.
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Bunun 1572-si ötən il reallaşdırılıb,
bu il isə həmin şəxslərə 3 minə yaxın
mənzil veriləcəkdir. Hazırda müha
ribə dövründə öz əmlakını itirmiş
insanlar üçün də yüzlərlə yeni ev
tikilməkdədir.
1997-2021-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasının azadlığı, suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş
lərdə əlil olmuş şəxslərin və şəhid
ailələrinin üzvlərinə hər şəraiti olan,
tam təmirli 10 min 500 mənzil və fər
di evlər təqdim olunub. 2014-cü ildən
mənzil növbəsinə dayanmış bu ka
teqoriyadan olan şəxslərin hamısına
mənzil və fərdi yaşayış evi verilmiş
dir. Prezident İlham Əliyevin bu ilin
yanvarında imzaladığı sərəncamla
bu sahədə yeni proqramlar təsdiq
edilmişdir. 2021-2025-ci illərdə şəhid
ailələrinə 11 min mənzil və fərdi ev
veriləcək.
Ölkədə davam edən uğurlu sosial
siyasətin nəticəsi olaraq şəhid ailə
lərinin üzvləri və müharibə vete
ranlarının fəal məşğulluq tədbirləri
çərçivəsində 52 min nəfər işlə təmin

olunmuşdur. 8 min 100 nəfər özünü
məşğulluq proqramına cəlb edil
mişdir. Bunlardan əlavə 1272 şəxs
“Məşğulluq marafonu” üzrə işlə, 56
min nəfər isə ictimai işlərlə təmin
olunmuşdur.
Vətən müharibəsi bitəndən indi
yədək 29 min 200 nəfər reabilitasiya
vasitəsilə təmin olunmuş, 2 min 600
nəfərə isə reabilitasiya xidmətlə
ri göstərilmişdir. Bu qəbildən olan
vətəndaşların orta aylıq əmək haqqı
2018-2020-ci illərdə 30 faiz, orta aylıq
pensiyası isə 60 faiz artmışdır. Keç
miş məcburi köçkünlər üçün inşa
olunmuş 6 min 365 mənzilin şəhid
ailələrinə verilməsi məqsədi ilə işlər
aparılır. 2021-ci ildə 3 min mənzil və
fərdi ev verilməsi təmin edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin 8 de
kabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə yara
dılmış “YAŞAT” Fondu qısa müddət
ərzində Qarabağ qazilərinin və şəhid
ailələrinin məişət və sosial problem
lərinin həlli istiqamətində olduqca
geniş və faydalı işlər görmüşdür.
Bu müddət ərzində fond 11 min 178

müraciəti reallaşdırmış, 6 min 629
nəfərin mənzil şəraitini yaxşılaş
dırmış, 3 min 209 nəfərin müalicəbərpa, o cümlədən xarici ölkələrdə
müalicəsinin təşkilini həyata keçir
miş, 1126 nəfərin kredit borclarının
qaytarılmasına yardımçı olmuş, 147
nəfərin təhsili ilə bağlı maddi yardım
göstərmişdir.
Azərbaycanda sosial siyasətin və
geniş spektrli sosial dəstək proq
ramlarının həyata keçirilməsində
respublikamızın Birinci vitse-prezi
denti hörmətli Mehriban xanım Əli
yevanın yaratdığı və rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondunun tarixi rolu
və əhəmiyyəti böyükdür. 2004-cü
ildə müasir Azərbaycan dövlətinin
banisi və qurucusu, Ümummilli
lider Heydər Əliyevin siyasi irsinin
öyrənilməsi və təbliğ edilməsi, Ulu
öndərin azərbaycançılıq ideyasının
və dövlətçilik baxışlarının yeni nəsil
lərə çatdırılması məqsədi ilə yaradı
lan fond hörmətli Mehriban xanımın
yüksək təşkilatçılıq istedadı və yo
rulmaz fəaliyyəti sayəsində müasir
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Azərbaycanın ictimai-siyasi həya
tının mühüm atributuna çevrildi.
Onun çoxşaxəli ictimai-siyasi fəaliy
yətinin əsas qayəsində humanizm,
əsas istiqamətləri isə milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması, inkişafı
və dünyada təbliği, sosial müdafiəyə
ehtiyacı olan şəxslərə, xüsusilə va
lideyn himayəsindən məhrum olan
uşaqlara qayğı, səhiyyənin, təhsilin,
mədəniyyətin, idmanın inkişafına
dəstək verilməsi, Qarabağ problemi
nin, o cümlədən Xocalı soyqırımının
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
bölgədə və dünyada ədalət, sülh,
tolerantlıq, əməkdaşlıq və digər
bu kimi aktual məsələlər dayanır.
Birinci vitse-prezidentin ictimai-si
yasi fəaliyyətinin mühüm hissəsi heç
şübhəsiz ki, Heydər Əliyev Fondu
ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Fondu
nun ölkədaxili fəaliyyəti ilə yanaşı,
beynəlxalq əhəmiyyətli sosial, mə
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dəni, humanitar fəaliyyəti də mütləq
qeyd olunmalıdır.
Koronavirusla mübarizə və
postmüharibə dövründə hörmətli
Mehriban xanımın bilavasitə rəh
bərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu yüz
mindən artıq ailəyə ərzaq yardımı
göstərdi, yüzlərlə şəhid ailəsi ziya
rət olundu, himayəyə götürüldü,
qazilərimizin ən müasir protezlər
lə və digər reabilitasiya vasitələri
ilə təmin olunmasına, o cümlədən
respublikadan kənarda müalicə və
bərpa kursu keçməsinə əməli dəstək
verildi. Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir
çox sosial, humanitar layihələr, o
cümlədən ailə quran şəxslərin nikah
öncəki icbari tibbi müayinəsinin
həyata keçirilməsi, ana və uşaqların
mühafizəsi, talassemiya və hemo
filiya xəstələrinə dəstək haqqında,

habelə valideyn himayəsindən məh
rum uşaqların, I və II qrup əlil uşaq
ların təhsil haqlarının ödənilməsinin
dövlət büdcəsi tərəfindən həyata
keçirilməsini təmin edən qanunveri
cilik aktlarının qəbul edilməsi sosial
sahədə islahatların növbəti addımı
kimi olduqca əhəmiyyətlidir.
Heydər Əliyev Fondunun pre
zidenti Mehriban Əliyeva fondun
fəaliyyətini çox dəqiq ifadə edərək
demişdir: “Rəhbərlik etdiyim Hey
dər Əliyev Fondu öz fəaliyyətini hu
manizm prinsipləri əsasında qurub.
Biz bu illər ərzində bir çox irimiqyas
lı layihələr icra etmişik. Biz Azər
baycanın ictimai və siyasi həyatında
fəal iştirak edirik. Biz infrastruktur
layihələri icra edirik. Eyni zamanda,
biz ayrı-ayrı insanların problemlə
rinə heç zaman biganə qalmamışıq.
İnsanlarla ünsiyyətdə olmaq, onları
dinləmək və eşitmək, köməyə ehti
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yacı olanlara kömək etmək, mənəvi
dəstək vermək Heydər Əliyev Fon
dunun hər bir əməkdaşının birbaşa
vəzifəsidir. Hesab edirəm ki, bu,
dövlət qurumlarında çalışan bütün
insanların əsas borcu və vəzifəsidir.
Gündəlik fəaliyyətimizdə insanse
vərlik, mərhəmət, qarşılıqlı hörmət,
mehribançılıq unudulmamalıdır.
Əksinə, məhz bu mənəvi dəyərləri
uca tutaraq ən yüksək qələbələr əldə
etmək, ən böyük zirvələrə qalxmaq
olar”.
Yaxşı həyat keyfiyyəti üçün va
cib olan şərtlər əlçatan və təhlükəsiz
ərzaq təminatı, ekoloji salamatlıq,
sosial rifah, səhiyyə və təhsil kimi
insan həyatının, uzun ömürlülüyün müsbət inkişafına təsir edən
amillərdir. Strateji yol xəritəsinə
görə 2025-ci ildən sonrakı dövr
də yoxsulluq tam şəkildə aradan
qaldırılacaq, qeyri-məşğul əhalinin
sayı minimuma endiriləcək, ölkə
üzrə yaşayış minimumundan aşağı
olmayan səviyyədə pensiya, əmək
haqqı və sosial müavinətlər tam
həyata keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə
qəbul olunmuş pensiya islahatları

konsepsiyası uğurla həyata keçirilir.
Bu islahatların nəticəsində əhalinin
sosial müdafiəsi daha da güclə
nəcək, sosial ədalət, şəffaflıq və
ünvanlılıq tam təmin olunacaqdır.
Yeni və layiqli əmək haqqı verəcək
iş yerlərinin açılması, yeni texnolo
giyaların tətbiqi nəticəsində fiziki
əməyin yüngülləşdirilməsi, iş saat
larının və iş günlərinin azaldılması,
bunun nəticəsində vətəndaşların
istirahət və ailədə daha çox vaxt ke
çirmək imkanları genişlənəcəkdir.
Layiqli iş yerlərinin sayının çoxal
ması minimum əmək haqqı məb
ləğində işləyən insanların sayının
azaldılmasına, ölkə üzrə minimum
əmək haqqının orta əmək haqqı sə
viyyəsinin 60 faizə çatmasını təmin
edəcəkdir.
İnsanların keyfiyyətli həyat sə
viyyəsinin yüksəldilməsi üçün ərzaq
təminatının və qida təhlükəsizliyinin
də böyük əhəmiyyəti vardır. Bu
nunla əlaqədar olaraq istər hüquqi
bazanın genişləndirilməsi, istərsə
də təşkilati, struktur və idarəetmə
islahatlarının aparılması sahəsində
ardıcıl işlər görülür.

Cənab Prezident İlham Əliyevin
2017-ci il fevralın 10-da “Azərbaycan
Respublikasında qida təhlükəsizliyi
sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağ
lı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı
ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
nin və bu siyasətin formalaşmasına
xidmət edəcək dövlət komissiyası
nın yaradılması Azərbaycan vətən
daşlarının keyfiyyətli və təhlükəsiz
ərzaqla təminatında yeni mərhələ
olacaqdır. Hazırda Qlobal Ərzaq
Təhlükəsizliyi indeksində Azərbay
can qida təminatına görə dünyada
61-ci, qida məhsullarının keyfiyyəti
nə görə isə 86-cı yerdədir. Heç şüb
həsiz ki, Azərbaycanın kənd təsər
rüfatı sistemi modernləşdikcə, yerli
və ekoloji təmiz ərzaq məhsulları ilə
özümüzü təmin etmək imkanları ge
nişləndikcə bu göstəricilər daha da
yaxşılaşacaq və 2025-ci ildə ölkəmiz
bu göstəriciyə görə 40-cı yerdə qə
rarlaşa biləcəkdir.
Həyat keyfiyyətinin yüksəldilmə
si üçün vacib şərtlərdən biri insanla
rın mənzil təminatının yaxşılaşması
dır. Bu sahədə də görülən işlər dərin
islahatlar dövründə daha yüksək
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nəticələr əldə etməyə imkan verə
cəkdir. Hazırda sosial müdafiəyə
daha çox ehtiyacı olan vətəndaşları
mız - qaçqın və məcburi köçkünlər,
şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri döv
lət büdcəsi vəsaiti hesabına tikilən
mənzillərlə təmin olunublar. Digər
kateqoriyadan olan vətəndaşların
mənzil təminatının həyata keçiril
məsi üçün ipoteka fondu fəaliyyət
göstərir. Cənab Prezidentin bir neçə
il öncə verdiyi fərman əsasında
yaradılmış Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyi artıq fəaliyyətə başlamış
dır və ölkəmiz üçün yeni olan sosial
mənzillər layihəsini uğurla həyata
keçirir. İndiyədək MİDA tərəfindən
5000-dən artıq mənzil tikilmiş və
uyğun şərtlərlə ehtiyacı olan vətən
daşlarımıza satılmışdır.
İnsan kapitalının inkişafında
heç şübhəsiz, ən əsas yerdə səhiyyə
sisteminin və tibbi xidmətlərin key
fiyyəti, insanların bu xidmətlərə əl
çatanlığı dayanır. Son 10 ildə səhiyyə
sahəsində görülən işlər, əldə edilən
uğurlar vətəndaşlarımızın sağlamlı
ğının möhkəmləndirilməsi, rifahının
yüksəlməsi və orta ömür uzunluğu
nun artmasına nail olmağa imkan
vermişdir. Hazırda Azərbaycanda
orta ömür uzunluğu kişilər arasında
74,7 yaş, qadınlar arasında isə 78 yaş
təşkil edir ki, bu da dünya üzrə yaxşı
göstərici sayılmaqdadır.
Son dövrlərdə səhiyyənin madditexniki bazası xeyli möhkəmlənmiş,
ən müasir texniki avadanlıqlarla təc
hizat, yüksək ixtisaslı peşəkar kadr
larla təminat, bütün bölgələrdə ən
ağır əməliyyatların belə həyata keçi
rilməsi imkanları xeyli yüksəlmişdir.
Tibbi xidmətlərin maliyyələşdirilmə
sinin və idarəetmənin optimallaşdı
rılmasının ən effektiv üsulu sayılan
icbari tibbi sığorta artıq ölkəmizin
bütün ərazisində geniş şəkildə tətbiq
olunur və uğurlu nəticələr vermək
dədir.
Dövlət büdcəsindən səhiyyə
yə ayrılan xərclər ilbəil artırılaraq
2022-ci ildə 1 milyard 779 milyon
manat təşkil etmişdir. Səhiyyə sahə
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sində aparılan davamlı islahatların
ən uğurlu nəticəsi kimi ölkə əra
zisində icbari tibbi sığortanın tam
tətbiq olunmasının təmin edilməsini
qeyd edə bilərik. İcbari Tibbi Sığorta
sisteminə keçid vətəndaşlarımızın
səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığının
yaxşılaşdırılmasını, səhiyyənin profi
laktika istiqamətinin gücləndirilmə
sini, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəldilməsini, tibbi xərclərin opti
mallaşdırılmasını, sağlam rəqabətin
formalaşmasını təmin edəcək, bu
sahədə korrupsiya, rüşvətxorluq və
digər neqativ halların aradan qaldı
rılmasına şərait yaradacaqdır.
Özünüməşğulluq proqramının
genişlənməsini, 132 növ xidmət
təklif edən “DOST” mərkəzlərinin
yaranmasını, 21 sosial təminat növü
üzrə elektron təyinat sistemlərinin
istifadəyə verilməsini, ünvanlı sosial
yardım və əlillik təyinatı sahəsində
şəffaflığın təmin edilməsini, əhalinin
həssas qruplarının sosial təminatının
yaxşılaşdırılması sahəsində görülən
işləri də sosial sahədə hökumətin
uğurlu fəaliyyəti siyahısına əlavə
etmək yerinə düşərdi. 2020-2025-ci
illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Mü
dafiəsi Nazirliyi tərəfindən 22 min
şəxsin özünüməşğulluq proqramı
üzrə kiçik biznesə çıxışına dəs
tək verilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin tapşırı
ğına uyğun olaraq Dünya Bankının
nazirliklə əməkdaşlığı çərçivəsində
“Azərbaycanda Məşğulluğa Dəstək”
layihəsi təsdiq olunmuş və 2020-ci
il iyunun 25-də layihə üzrə kredit
sazişi imzalanmışdır. Dəyəri 100 mil
yon ABŞ dolları təşkil edən bu layihə
üzrə 2020-ci il ərzində 2 min nəfərin
özünüməşğulluğa cəlb edilməsi və
növbəti 2021-2025-ci illər ərzində hər
il üçün iştirakçı sayının 5 min nəfər
olması nəzərdə tutulmuşdur.
Bununla yanaşı, 2018-ci il de
kabrın 19-da imzalanmış əlilliyi
olan şəxslərin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi ilə bağlı Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
və BMT-nin İnkişaf Proqramı ara

sında icrasına başlanılan “Əhalinin
sosial cəhətdən həssas qrupları üçün
inklüziv və layiqli iş yerlərinin yara
dılması” layihəsi DİM-in “heç kimin
geridə qalmaması” prinsipinə uyğun
olaraq əhalinin həssas qrupların
dan olan işsiz şəxslərin potensialını
artırır, onların formal əmək bazarına
və məhsuldar məşğulluğa çıxış im
kanlarını genişləndirir. Qeyd olunan
layihə 2019-2024-cü illəri əhatə edir
və hər il 500 nəfər əlilliyi olan şəxsin
özünüməşğulluğa cəlb edilməsi nə
zərdə tutulmuşdur.
Aztəminatlı ailələrdən olan in
sanların potensial imkanları müqabi
lində şəxsi təsərrüfatlarını yaradaraq
inkişaf etdirmələrinə və fərdi əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmalarına dəs
tək verilməsi ilə dayanıqsız passiv
sosial təminat tədbirlərindən daya
nıqlı aktiv məşğulluq proqramla
rının tətbiqinə keçilməsi məqsədi
ilə “Ünvanlı dövlət sosial yardımı
haqqında” Azərbaycan Respublika
sının Qanununda 2020-ci ildə bır sıra
dəyişikliklər edilmişdir.
Ölkədə əmək ehtiyatlarından
səmərəli istifadə, əhalinin məşğul
luq səviyyəsinin artırılması, inklüziv
məşğulluğun stimullaşdırılması, la
yiqli əməyin dəstəklənməsi, işçi qüv
vəsinin rəqabət qabiliyyətliliyinin
artırılması və əmək məhsuldarlığı
nın yüksəldilməsi məqsədi ilə möv
cud demoqrafik meyillərə və inkişaf
perspektivlərinə, ölkənin iqtisadi
prioritetlərinə əsaslanaraq səmərə
li məşğulluğun təmin edilməsinə
yönəldilmiş institusional islahatları
müəyyən etməklə uzunmüddətli
dövlət məşğulluq siyasətinin forma
laşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci
il 30 oktyabr tarixli 602 nömrəli
Sərəncamı ilə “2019-2030-cu illər
üçün Azərbaycan Respublikasının
Məşğulluq Strategiyası” və 2020-ci il
13 fevral tarixli 1816 nömrəli Sərən
camı ilə “Məşğulluq Strategiyasının
həyata keçirilməsinə dair 2020-2025ci illər üzrə Tədbirlər Planı” təsdiq
edilmişdir.

İNKİŞAF

Ölkə başçısının 5 sentyabr 2018-ci
il tarixli Fərmanına əsasən 18 alt- 
sistemdən ibarət olan mərkəzləşdi
rilmiş elektron informasiya sistemi,
“e-sosial” internet portalı istifadəyə
verilmiş, “Məşğulluq” altsistemi ya
radılmışdır. “Məşğulluq” altsistemi
işsiz və iş axtaran şəxslərin reyestri
ni, məşğul şəxslərin reyestrini, ölkə
üzrə mövcud iş yerlərinin vakansiya
bankını, eləcə də məşğulluq xidmət
lərinin elektronlaşmasını təmin edir.
İşəgötürənlərin işçilərin, xüsusilə
də sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı
olan və işə düzəlməkdə çətinlik çə
kən şəxslərin işə qəbul edilməsində
iştirakının stimullaşdırılması məq
sədi ilə, əmək haqlarının işsizlik
dən sığorta vəsaiti hesabına birgə
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı şərtlə
rin yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə
2020-ci ildə “Məşğulluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunun
da dəyişikliklər edilmişdir.

Ölkəmizdə aparılan sosial isla
hatların tərkib hissəsi olaraq aktiv
əmək bazarı proqramlarının əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi, aztə
minatlı əhali kateqoriyasının gəlir
mənbələrinə çıxışının daha da artırıl
ması, yeni iş yerlərinin yaradılması
və əhalinin məşğulluğunun təmin
edilməsi sahəsində tədbirlərin da
vam etdirilməsi, insan kapitalının
inkişafı məqsədi ilə təhsil sahəsinə
investisiyaların artırılması, gender
bərabərliyinə nail olunması, icbari
tibbi sığorta sisteminə tam əlçatan
lığın təmin olunması aktuallıq kəsb
edən məsələlərdir.
Cənab Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi dövrü müstəqil Azərbay
canın dövlətçilik tarixində sürətli
sosial-iqtisadi inkişaf, tərəqqi, dərin
islahatlar və böyük qələbələr dövrü
kimi qalacaqdır.
Ümummilli lider Heydər Əliye
vin dövlətçilik strategiyasını uğurla

inkişaf etdirən Prezident İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan qısa
müddətdə təkcə regionun deyil, bey
nəlxalq birliyin hesablaşdığı güclü
iqtisadiyyata malik qüdrətli, demok
ratik, hüquqi dövlətə çevrildi.
Prezident İlham Əliyevin 2018-ci
il aprelin 18-də Milli Məclisdə keçiri
lən andiçmə mərasimində söylədiyi:
“Hamımızın amalı ondan ibarətdir
ki, ölkəmiz daha da güclənsin, daha
da qüdrətli dövlətə çevrilsin. Azər
baycan vətəndaşları daha da yaxşı
yaşasınlar” sözləri bu gün həyatda
öz əməli təsdiqini tapmışdır.
Bu gün Azərbaycan vətəndaşı
sabahından arxayındır. Bilir ki, onun
qüdrətli dövləti var.
Bu gün Azərbaycan vətəndaşı
qürurludur və sabahına inamlıdır.
Bilir ki, onu böyük qələbələrə apa
ran, əmin və firavan həyatını təmin
edəcək cəsarətli və müdrik lideri
var.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövlətçilik tariximizin ən
mühüm halqalarından biridir

Hikmət Məmmədov
MilliMəclisindeputatı
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1918ciildəAzərbaycanxalqının
ictimai,siyasi,mədənidüşüncəsinin
məhsuluolaraqAzərbaycanXalq
Cümhuriyyəti(AXC)yarandı.AXC
Azərbaycanınbeşminillikdövlətçi
liktarixindəxüsusibirhalqadır.
18131828ciillərdəbaştutan
işğalfaktındansonraAzərbaycan
xalqıözmüstəqilliyiniitirmişdi,çar
Rusiyasınıntərkibindəmüstəm
ləkəolmaqlaçoxsaylıaşınmavə
repressiyalaraməruzqalmışdı.Bu
mərhələdə,həmçininAzərbaycan
daelmin,təhsilin,müstəqiliqtisadi
siyasətininkişafıüçünhərhansı
birşəraitolmamış,hətaxalqımızın
qarşısınamüxtəlifmaneələrçıxarıl
mışdı.Beləolanhalda,təqribən90il
sonrayeniəsrinçağırışlarınayeni
dövrüntələblərinəuyğunolaraq

yenibirdövlətqurmaqzərurəti
meydanaçıxmışdı.Beləliklə,Azər
baycanXalqCümhuriyyətiyaradıl
mışdı.
Şübhəsizki,AXCninyaradılma
sıAzərbaycandövlətçiliktarixinin
xüsusibirsəhifəsidir.Ümummilli
liderHeydərƏliyevqeydedirdiki,
müsəlmanŞərqindəilkdemokratik
cümhuriyyətinməhzAzərbaycanda
yaranmasıxalqımızınodövrdə
XIXəsrinsonundavəXXəsrinəv
vəllərindəmillimüstəqillik,azadlıq
duyğularıiləyaşamasıiləbağlı
dır:“Oillərdəxalqımızınqabaqcıl
şəxsiyyətləri,mütəfəkkiradamları,
ziyalılarıxalqımızdamilliazadlıq,
millimüstəqillikduyğularınıgüc
ləndirmiş,millidirçəliş,millioyanış
əhvalruhiyyəsiyaymışvəbunların
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Azərbaycanın birinci parlamentinin iclas zalında. 7 dekabr 1918-ci il

hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına
gətirib çıxarmışdır”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin ya
radılmasının əsasları xeyli öncədən
qoyulmuşdu. Belə ki, Cümhuriyyə
tin yaranmasını təmin edəcək ciddi
intellektual, fəlsəfi, sosial və siyasi
əsaslar XIX əsrin ortalarından baş
layaraq formalaşdırılmışdı. Azər
baycan ictimai-mədəni və intellek
tual mühitində mühüm yer tutan
maarifçilik hərəkatını bu kontekstdə
xüsusi olaraq qeyd etməliyik. Ab
basqulu ağa Bakıxanov, Əlimərdan
bəy Topçubaşov, Məhəmməd Əmin  
Rəsulzadə, Üzeyir Hacıbəyov, Əli
bəy Hüseynzadə, Həsən bəy Zərda
bi və digər maarifçi mütəfəkkirlər o
dövrdə çar Rusiyasının ictimai-mə
dəni mühitində fəal mövqedən çıxış
edərək yeni dövlətçiliyin yaranma
sı üçün mədəni, ictimai və siyasi
əsaslar formalaşdırırdılar. Əlbəttə
ki, o dövrün fədakar maarifpərvər
insanları olmasaydı, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması

ideyası və məqsədinin gerçəkləşmə
si də xeyli çətin olardı.
O dövrdə çar Rusiyası daxilində
mövcud olan ictimai-siyasi mü
hit və proseslərin dinamikası bu

siyasi coğrafiyada xalqların milli
özünüdərk və özünəqayıdış amalı
ilə hərəkət etməsini şərtləndirirdi.
Bu tarixi mərhələni Azərbaycan
xalqının tarixində passionar təkan
mərhələsi kimi xarakterizə etmək
olar. Əlbəttə, bu, təkcə Azərbaycan
xalqının ictimai-siyasi münasibətlə
rə fəal cəlb edilməsi ilə bağlı deyil
di. Çar Rusiyası daxilində yaşayan
çoxsaylı xalqlarda passionarlıq
özünü göstərirdi. Burada daha çox
iki proses müşahidə edilirdi: birin
cisi, dini özünüdərk və  özünəqa
yıdış, ikincisi isə milli özünüdərk
və özünəqayıdış. Dini özünüdərk
və özünəqayıdışdan bəhs edərkən
qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə
yaranan ictimai və siyasi təşkilat
lar dini həmrəyliyi, özünüdərki və
mənafeyini başlıca prinsip və tezis
kimi irəli sürürdülər. Azərbaycanda
yaranan Müsavat Partiyası da ilkin
mərhələdə çar Rusiyasında yaşayan
müsəlmanların hüquqlarının qorun
ması məsələsini fəaliyyət prinsipi
kimi müəyyənləşdirmişdi.
Bundan sonra ictimai-siyasi
proseslər inkişaf etdikcə Velikorus
şovinizminin təsiri və təzyiqi ilə ye

Gəncədə Azərbaycan Milli Şurasının binası
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ni əks-təsir platforması formalaşma
ğa başladı. Yəni milli özünüdərk və
özünəqayıdış prosesi çərçivəsində
xalqların ictimai və siyasi fəallığının
fonunda milliyyətçilik ideyaları özü
nü göstərməyə başladı. Təsadüfi de
yil ki, elə bu mərhələdə türkçülük,
islamçılıq və müasirlik fəlsəfəsinə
söykənən cərəyanlar intişar tapdı.
Bütün bunlar 1918-ci ildə qurulan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ideya əsaslarını formalaşdırdı.
1917-ci ildə çar Rusiyasında baş
vermiş inqilabdan sonra forma
laşmış yeni situasiyanın fonunda
AXC-nin yaranması üçün ictimai-si
yasi əsaslar ortaya çıxdı. Çar Rusi
yasında baş verən hadisələr nəticə
sində Cənubi Qafqazdan Rusiyanın
Müəssislər Məclisinə seçilən depu
tatlar Petroqrada və Moskvaya gedə
bilmədilər. Onlar 1918-ci il fevralın
14-də Tiflisdə Zaqafqaziyanın ali
hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya
Seymini, başqa sözlə, Zaqafqaziya
Parlamentini yaratdılar. Zaqafqazi
ya Seymində Müsəlman Fraksiya
sını Müəssislər Məclisinə seçkilər

zamanı Azərbaycanın, habelə bütün
Cənubi Qafqazın bir milyondan çox
türk-müsəlman seçicisinin səsini
qazanmış 44 deputat təmsil edirdi.
Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman
Fraksiyası faktiki olaraq Zaqafqazi
ya Müsəlman Şurası, daha doğrusu,
Zaqafqaziya Müsəlman Parlamenti
funksiyasını yerinə yetirirdi. Zaqaf
qaziya Seyminin ən aktiv üzvləri
olan Azərbaycan nümayəndələri
1918-ci il aprelin 9-da Zaqafqaziya
Seyminin - Zaqafqaziyanın müs
təqilliyini elan etdi və Birləşmiş
Zaqafqaziya Cümhuriyyəti yara
dıldı. Bununla belə, istər daxili,
istərsə də xarici siyasət sahəsində
kəskin ziddiyyətlərin ortaya çıxma
sı Zaqafqaziya Seymini dağıtdı və
mayın 25-də gürcü nümayəndələri,
mayın 27-də isə Seymin Müsəlman
Fraksiyası Seymdən ayrıldıqlarını
bəyan etdilər. Zaqafqaziya Müsəl
man Şurasının ayrıca iclasında isə
Azərbaycanın müstəqilliyinin elan
edilməsinə qərar verildi. 1918-ci il
mayın 27-də keçirilən həmin iclasda
Azərbaycan Milli Şurasının Rəyasət

Heyəti və sədri seçildi. Məhəm
məd Əmin Rəsulzadə Milli Şuranın
sədri oldu. Mayın 28-də Həsən bəy
Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan
Milli Şurasının tarixi iclası keçirildi.
İclasda Azərbaycanın İstiqlal Bəyan
naməsi qəbul edildi və Fətəli xan
Xoyski Azərbaycanın müstəqilliyini
elan etdi.  
Nəhayət, 28 may 1918-ci il tari
xində Şərqin ilk demokratik res
publikası olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin əsası qoyuldu.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyevin Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyi haqqında Sərəncamında
qeyd edilmişdir ki, yeni qurulan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz
üzərinə götürdüyü çətin tarixi və
zifəni imkanlarının ən son həddin
də çalışaraq şərəflə yerinə yetirdi:
“Azərbaycanın ilk parlamenti və
Hökuməti, dövlət aparatı təşkil
edildi, ölkənin sərhədləri müəyyən
ləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi
yaradıldı, ana dili dövlət dili elan
edildi, dövlət quruculuğu sahəsin

Zaqafqaziya Seymi. 23 fevral 1918-ci il
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Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris Sülh Konfransında. Nümayəndə heyətinin rəhbəri (mərkəzdə)
parlamentin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovdur. 1919-cu il

də ciddi tədbirlər həyata keçirildi.
Ölkənin ərazi bütövlüyü və milli
təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa
müddətdə yüksək döyüş qabiliy
yətli hərbi hissələr yaradıldı, milli
tələblərə və demokratik prinsiplərə
uyğun dövlət orqanları quruldu,
maarifin və mədəniyyətin inkişafına
xüsusi diqqət yetirildi, Azərbay
canın ilk universiteti təsis olundu,
təhsil milliləşdirildi, xalqın sonrakı
illərdə mədəni yüksəlişi üçün zə
min hazırlayan, ictimai fikir tarixi
baxımından müstəsna əhəmiyyətli
işlər görüldü”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin yaradılması və fəaliyyəti ilə
müstəqil dövlətçiliyimizin hüqu
qi, siyasi, ideoloji, mədəni və tarixi
əsasları müəyyənləşdirildi. Cəmi 23
ay yaşayan Cümhuriyyət dövlət qu
ruculuğu sahəsində mühüm qərar
ları ilə yadda qaldı, parlamentarizm
ənənələri formalaşdırıldı, idarəet
mənin hüquqi əsasları yaradıldı.
Prezident İlham Əliyevin yuxarıda

bəhs olunan sərəncamında diqqə
tə çatdırılıb ki, mövcudluğunun ilk
günlərindən xalq hakimiyyəti və
insanların bərabərliyi prinsiplərinə
əsaslanan Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına
eyni hüquqlar verərək irqi, milli,
dini bərabərsizliyi ortadan qaldır
dı: “Cümhuriyyət parlamentinin il
yarımlıq fəaliyyəti boyunca qəbul
etdiyi qanunlar milli dövlətin müs
təqilliyinin möhkəmləndirilməsinə,
siyasi və iqtisadi inkişafa, mədə
niyyət və maarif sahələrində sürətli
irəliləyişə imkan verdi. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti daim sülhsevər
siyasət apararaq bütün dövlətlərlə
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri ya
ratmağa və bir-birinin hüquqlarına
hörmət prinsipləri əsasında müna
sibətlər qurmağa cəhd göstərirdi.
Dünya birliyi tərəfindən tanınmış
Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti
sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq
hüququn subyekti olması 1920-ci
ilin aprel ayındakı bolşevik işğalın

dan sonra Azərbaycanın bir dövlət
kimi dünyanın siyasi xəritəsindən
silinməsinin qarşısını aldı”.
Maraqlı bir nüansı diqqətə çat
dırmaq lazımdır. Belə ki, həmin
dövrdə qəbul edilən qərarlardan
biri İrəvanın ermənilərə güzəştə
gedilməsi oldu. Əslində bu qərar
1903-1905-ci illərdən başlayaraq
1918-ci ilə qədər davam edən er
mənilərin azərbaycanlılara qarşı
terror və soyqırımı aktlarından xilas
olmaq cəhdi idi. Cümhuriyyətin qu
rucuları düşünürdülər ki, bununla
erməni problemindən qurtulacaqlar
və hərbi-siyasi konfliktlər başa çata
caq.  Amma bu, özünü doğrultma
dı, hətta müəyyən mərhələlərdə biz
erməni məsələsinin daha da kəskin
ləşdiyini müşahidə etdik.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin  dövlətçilik tariximizdəki
yeri və rolundan bəhs edərkən
onun beynəlxalq əlaqələrinə, xarici
siyasətinə də ayrıca nəzər yetir
mək lazımdır. Məlumdur ki, indi
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TARİX
islamofobiya kimi təzahür olunan
meyillər o dövrdə də özünü göstə
rirdi, türk-müsəlman dövlətlərinə
qarşı çıxış edən, bu ölkələrin güc
lənməsini istəməyən Qərb ölkələri
diktə edən tərəf kimi AXC də daxil
olmaqla türk-müsəlman siyasi coğ
rafiyasında güclü, müstəqil dövlətin
fəaliyyət göstərməsini istəmirdilər.
Belə bir şəraitdə Cümhuriyyətin
qurucuları və dövlət xadimləri,
diplomatlarımız çox böyük fədakar
lıq göstərərək AXC-nin beynəlxalq
müstəvidə tanınması uğrunda gər

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
öz rolunu oynamaqla növbəti siyasi
proseslər üçün mühüm zəmin və
siyasi-hüquqi miras yaratdı.
Azərbaycan dövlətçiliyini, milli
maraqlarımızı hər şeydən üstün tu
tan böyük dövlət xadimi, Ulu öndər
Heydər Əliyev hər zaman Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin ölkəmi
zin müstəqillik tarixində mühüm
yerə malik olduğunu bildirirdi.
Ümummilli lider müasir Azərbay
can dövlətinin məhz 1918-ci ildə
yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhu

Müstəqillik Bəyannaməsi Azərbaycan və fransız dillərində

gin fəaliyyət göstərdilər və uğurlu
nəticələrin əldə olunmasını təmin
edə bildilər. Artıq 1919-cu ilin son
larında Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti 20-dən çox ölkə ilə diploma
tik əlaqələr yaratmışdı. Parlament
sədrinin uzunmüddətli səyləri və
fəaliyyətinin nəticəsi kimi, Versal
Ali Şurası tərəfindən 1920-ci ilin
yanvarında Azərbaycanın de-fakto
müstəqil dövlət kimi tanınmasına
nail olundu. Bu prosesdə Paris Sülh
Konfransı və orada qəbul olunan
qərarlar da mühüm rol oynadı. Çox
təəssüf ki, 1920-ci il aprel ayının 28də AXC yenidən rus-bolşevik işğalı
nəticəsində öz müstəqilliyini itirdi.
Ancaq buna baxmayaraq, bu dövlət
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riyyətinin varisi olmasını dəfələrlə
bəyan etmişdir. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin üçrəngli bayrağının ilk dəfə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
qaldırılması dahi şəxsiyyətin adı ilə
bağlıdır. Bundan başqa, Ordu günü,
Respublika günü və bu kimi digər
tarixlərin məhz Cümhuriyyət döv
rü əsasında müəyyənləşdirilməsi
də ayrıca qeyd edilməlidir. Bunlar
özlüyündə milli yaddaşın bərpası,
milli özünüdərkin təşviqi olmaqla
yanaşı, həm də Cümhuriyyət də
yərlərinə, onun qurucularına olan
hörmət və ehtiramın nümunəsidir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Ulu öndər
Heydər Əliyevin müasir Azərbay

can dövlətini məhz 1918-ci ildə ya
ranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin varisi elan etməsi ölkəmizin
beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılması
baxımından da müstəsna əhəmiy
yətə malikdir. Çünki bununla dün
ya ictimaiyyəti görür və dərk edir
ki, Azərbaycanın zəngin dövlətçilik
tarixi və ənənələri var. Müasir müs
təqil Azərbaycan zəngin dövlətçilik
ənənələri əsasında formalaşıb.
Ona görə də AXC-nin Azər
baycanın dövlətçilik tarixindəki
rolu daim xatırlanır, Cümhuriyyət
rəhbərlərinin xatirəsi əziz tutulur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev və
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
qəbul edilən qərarlar bunu aşkar şə
kildə ifadə edir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi
haqqında, AXC-yə abidə ucaldılma
sı haqqında sərəncamları, eləcə də
Prezident İlham Əliyevin Cümhu
riyyətin 90 illik və 100 illik yubiley
ləri, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
nin 130 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında sərəncamları bu qəbildən
olan nümunələr sırasında xüsusi
olaraq qeyd edilməlidir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
bu gün Xalq Cümhuriyyətinin vari
si olan müasir Azərbaycan beynəl
xalq müstəvidə öz müstəqil siyasəti
və zəngin dövlətçilik ənənələri ilə
təmsil olunur. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin ideyaları və Prezi
dent İlham Əliyevin siyasəti nəticə
sində hazırda beynəlxalq arenada
özünə layiqli yer tutan Azərbaycan
həm Cümhuriyyət dəyərlərini yaşa
dır, həm də öz müstəqil siyasəti ilə
fərqlənir. Bütün bunların fonunda
iki başlıca nüans özünü göstərir:
birincisi, hər kəs aydın dərk edir ki,
Azərbaycan dövlət qurmağı və onu
müstəqil şəkildə, məharətlə idarə et
məyi bacarır. İkincisi isə istər həyata
keçirilən müstəqil siyasət, istərsə də
dövlətçilik ənənələrinin yaşadılması
Azərbaycan cəmiyyətində fərdlərin
özlərini dövlətlə identifikasiya et
məsini şərtləndirir. Prezident İlham

TARİX

ADR Nazirlər Kabinetinin üzvləri

Əliyevin bəhs olunan sərəncamında
bütün bu məsələlər öz əksini tapıb.
Sərəncamda qeyd edilib: “Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə
məruz qaldığı üçün qarşıya qoydu
ğu məqsədlərə tam müvəffəq ola
bilmədən süquta uğrasa da, onun
şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqil
lik ideyası unudulmadı. Azərbay
can xalqı ötən dövr ərzində milli
dövlətçilik atributlarının bir çoxunu
qoruyub saxlaya bildi. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin respublika
da uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət
xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşı
nı özünə qaytararaq milli mənlik
şüurunu inkişaf etdirdi, azərbay
cançılıq məfkurəsi işığında müs
təqillik arzularının güclənməsi və
yaxın gələcəkdə yenidən həqiqətə
çevrilməsinə zəmin yaratdı”.
Doğrudan da, hər bir xalqın əl
də etdiyi nailiyyətlər həm də onun
milli və tarixi yaddaşı ilə əsaslandı
rılır. Xalqımızın milli yaddaşında
min illərlə ölçülən dövlətçilik şüuru
hakimdir. Bu ənənələrin qorunması
və gələcək nəsillərə ötürülməsi də

ADR ordusunun paradı. Bakının Nikolayevskaya küçəsi (İstiqlaliyyət ).  29 oktyabr 1919-cu il

tarixi mirasımıza sahib çıxmaqdan,
onu yaşatmaqdan keçir.
Hazırda əldə etdiyimiz tarixi
Zəfərimiz kontekstində bir daha
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranması və fəaliyyəti tarixinə nə
zər saldıqda  çoxminillik dövətçilik
tariximizdə AXC-nin necə mühüm
bir halqa təşkil etdiyini daha aydın
görə bilirik. Azərbaycan Prezidenti

İlham Əliyevin bu gün aktual olan
Ermənistan-Azərbaycan sərhədləri
nin delimitasiya - demarkasiya edil
məsi məsələsini şərh edərkən bir
daha 1918-ci il xəritəsinə müraciət
edilməsi zərurətinə toxunması da
əslində AXC sərhədlərinin müasir
dövlətçilik ənənələrimizin mənə
vi-siyasi əsaslarını təşkil etməsinə
işarə idi.
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Sahibə Qafarova
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin sədri

Azərbaycan parlamentinin nəşri olan “Milli Məc

həqiqətlərinin və  44 günlük Vətən müharibəsi nəticə

lis” jurnalının fəaliyyətə başlamasından 15 il ötür. Ötən

sində xalqımızın qazandığı möhtəşəm Zəfərin,  işğaldan

dövrdə bu mətbu orqan olduqca şərəfli bir yaradıcılıq

azad  edilən ərazilərimizdə  aparılan bərpa  və quruculuq

yolu keçmişdir.

işlərinin beynəlxalq  ictimaiyyətə yetərincə ətraflı çatdı

Jurnalın səhifələrində daim müstəqil dövlətimizin və

rılması üçün təqdirəlayiq fəaliyyət nümayiş etdirir.

parlamentin həyatında  baş verən  ən mühüm məsələlərə  

Jurnalda müxtəlif rubrikalar altında işıqlandırılan

çıraq  tutulur, Ulu öndər  Heydər Əliyevin ölməz ideolo

maraqlı müsahibələr, dünyada baş verən qlobal proseslər,

giyaları əsasında həyata keçirilən islahatlar, Prezident

xarici ölkə  parlamentlərinin fəaliyyəti və təcrübəsi barə

İlham Əliyevin dövlətimizin inkişafı naminə apardığı

də yazılar, parlamentarizm tarixi, milli-mənəvi abidələ

məqsədyönlü daxili və xarici  siyasət, Azərbaycanın Bi

rimiz, millət  vəkillərinin  və cəmiyyətdə tanınan  ziyalı

rinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təhsil,

insanların həyat və fəaliyyəti barədə yazılan məqalələr

səhiyyə, mədəniyyət sahələrində, eləcə  də ölkənin sosial-

hər zaman böyük marağa səbəb olur.  

ictimai həyatında baş verən problemlərin həllində göstər

Bu mənada Azərbaycan mediasında özünə qar

diyi humanist  və xeyirxah  xidmətlər daim  əksini tapır.  

şı böyük maraq toplayan Milli Məclisin nəşri olan bu

Parlamentin qanunvericilik sahəsində gördüyü işlər,

jurnalın bundan sonra da hər zaman Azərbaycan par

parlament nümayəndə heyətlərinin Parlamentlərarası

lamentinin adını yüksəkdə saxlayacağına, mətbu sözün

İttifaq, Avropa Şurası  Parlament Assambleyası, ATƏT

gücündən məharətlə istifadə edərək daim oxucu zövqünü

PA, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament

oxşayacağına,  təqdirəlayiq missiyasını uğurla davam

Məclisi, MDB PA, İslam Konfransı Təşkilatı, TÜRKPA

etdirəcəyinə əminəm.

kimi nüfuzlu təşkilatlarda apardığı fəaliyyət jurnalın
aparıcı mövzularındandır.
Sevindiricidir ki, mətbuatın inkişaf prinsiplərindən

Bir mətbuat orqanı üçün heç də az sayılmayan bu
ömür - 15 illik yubiley münasibəti ilə bütün Milli Məcli
sin və parlament Aparatının kollektivini, həmçinin  jur

bəhrələnərək daim yenilik və müasirliyi öz fəaliyyətində

nalın dərcində əməyi olan hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm,

tətbiq edən jurnal oxucularının əhatəsini getdikcə geniş

yaradıcı kollektivə daha böyük uğurlar arzulayıram.

ləndirməklə, həm də cəmiyyətin siyasi-hüquqi cəhətdən
maariflənməsi yönündə layiqli işlər görür, Azərbaycan

Qələminiz iti, deyəcəyiniz publisist sözü xalqa
lazımlı olsun.
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JURNALI

ƏliHüseynli

Fəzailİbrahimli

MilliMəclisSədrininbirincimüavini,
Hüquqsiyasətivədövlətquruculuğu
komitəsininsədri

MilliMəclisSədrininmüavini,
İctimaibirliklərvədiniqurumlar
komitəsininsədri

“MilliMəclis”jurnalınınredaksiyaheyətini

MilliMəclisintəsisetdiyi“MilliMəclis”

vəoxucularını15illikyubileylərimünasibətiilə

analitikinformasiyajurnalıAzərbaycanRespub

səmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

likasınınqanunvericiorqanınınfəaliyyətiniişıq

Təsisedildiyigündəndərgininyaradıcılıqyolu

landıranrəsminəşrkimiböyüknüfuzqazanıb.

ölkəparlamentininfəaliyyətiiləqırılmazşəkil

Bujurnaldaictimaisiyasi,iqtisadiməsələlərə

dəbağlıdır.Nəşrinyüksəkzövqlüçapdizaynıvə

aidməqalələrvəmaraqlımüsahibələrdərcedilir.

səhifələrindəyerayırdığırubrikalarvəmövzular

Beynəlxalqəhəmiyyətlitədbirlərin,ölkədəgedən

aktuallığıilədiqqəticəlbedirvəMilliMəclisin

demokratikproseslərin,qanunvericiliksahəsində

fəaliyyətininəksolunması,ölkədəvədünyadage

aparılaninnovativislahatlarıngenişoxucuküt

dənproseslərəmünasibətinsərgilənməsibaxımın

ləsinəçatdırılmasındajurnalınredaksiyaheyəti

dangününtələbləriilətamşəkildəuzlaşır.

ninəməyinixüsusivurğulamaqlazımdır.

Bütünbuillərərzində“MilliMəclis”jurnalı

Jurnalınkeçdiyitarixiinkişafyolunanəzər

həmdəmillətvəkillərininvədövlətqulluqçuları

salsaq,bu15ilərzindəonunişində,tərtibatın

nınmüxtəlifmövzulardaözdüşüncələrinibölüş

danəqədərmüsbətdəyişikliklərinbaşverdiyini

mələrivəmüxtəlifsiyasitəhlillərüçünəlverişli

müşahidəetmişolarıq.

tribunayaçevrilmişdir.

15ilərzindəözününsəviyyəsinivəkeyﬁy

Onagörədədüşünürəmki,hələçoxgənc

yətini,eynizamanda,oxucukütləsinidəartı

olmasınabaxmayaraq,bunəşrözününiddialı,

ran“MilliMəclis”jurnalınınbütünyaradıcı

enerjili,istedadlıvəbacarıqlıkomandasıiləölkə

heyətinitəbrikedir,işlərindəyeniyeniuğurlar

ninkütləviinformasiyavasitələriarasındaönəmli

arzulayıram.

yerlərdənbirinifəthetməküçüngenişimkanlara
malikdir.
Buşərəfifəaliyyətyolundabütünredaksiya
heyətinəcansağlığı,yaradıcılıquğurlarıvəsadiq
oxucuauditoriyasıarzulayıram.
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JURNALI

AdilƏliyev

ZiyafətƏsgərov

MilliMəclisSədrininmüavini,
Gənclərvəidmankomitəsininsədri

MilliMəclisinMüdaﬁə,təhlükəsizlikvə
korrupsiyailəmübarizəkomitəsininsədri

Heçkəsəsirrdeyildirki,müasirdövrdəinfor
masiyakommunikasiyatexnologiyalarınınsürətli
inkişafı,internetresurslarınınbolluğu,çeşidli
sosialmedianıninformasiyaməkanındadominant
xəbərvəməlumatmənbəyinəçevrilməsiənənəvi
çapmediasınıqismənarxaplanakeçirib.Beləbir
şəraitdəənənəviçapmediasıorqanınınözaktual
lığınıvəəhəmiyyətiniqoruyubsaxlaması,internet
əsaslıkütləviinformasiyavasitələriilərəqabətə
uğurladavamgətirməsisevindiricihaldır.Azər
baycanRespublikasıMilliMəclisininnəşriolan
“MilliMəclis”analitikinformasiyajurnalıbuna
parlaqnümunədir.15yaşlı“MilliMəclis”jurna
lımətbuatdaözdəstxətiiləseçilən,ənənəviçap
mətbuatınınaktuallığını,əhəmiyyətinivəlazımlılı
ğınıözündəəksetdirənbirmətbuorqankimigeniş
rəğbətqazanıb.Dərgiözfəaliyyətindəictimai,
siyasi,iqtisadi,mədənivədigərsahələrdəkonsep
tualxarakterli,dərinanalitikyanaşmayaəsaslanan
məqaləvəyazılarındaşıyıcısıolmağıanaxətseçib.
Bunagörədəjurnalhərsayındagündəmxarakterli
informasiyanındaşıyıcısıkimideyil,uzunmüddət
liperspektivdəhadisəvəprosesləridüzgüntəhlil
edənbaxışlarıntoplusukimiçıxışedir.
“MilliMəclis”jurnalının15illiyimünasibəti
iləredaksiyaəməkdaşlarınıürəkdəntəbrikedir,
jurnalımızauzunömürlülükarzulayıram.Həmişə
masalarımızınüstündə,kitabrəfərininönsırala
rındaözyeriniqoruyubsaxlamağıbacarsın.

İlknömrəsi2007ciilinmayındaişıqüzügörən,həmin
vaxtdanetibarənAzərbaycanınqanunvericiorqanının
mətbunəşrikimiqanunyaradıcılığıprosesiniişıqlan
dırmaqlayanaşı,ölkəmizinictimaisiyasi,sosialiqtisadi
həyatındabaşverənmühümhadisələrəobyektiv,dolğun,
özanalitikdəstxətiiləgenişyervermiş“MilliMəclis”
jurnalı15illikyaradıcılıqdövrünüşərəfəkeçmiş,Azər
baycanınmediaməkanındarəsminəşrlərarasındaböyük
nüfuzqazanmışdır.
Bugünmən“MilliMəclis”jurnalınınredaksiyaşu
rasınınüzvükimifəxrlədeyəbilərəmki,Azərbaycanparla
mentininbuorqanıAvropaŞurası,Avropaİtifaqıkimi
nüfuzlubeynəlxalqtəşkilatlarınvədünyanıninkişafetmiş
dövlətlərininparlamentlərininrəsminəşrlərindənheçdə
geriqalmırvəbütünmüasirstandartlaracavabverir.Baş
dahörmətliSədrimizSahibəxanımQafarovaolmaqlabu
uğurdapayıolan,jurnalındərcolunmasınahərzamanöz
dəstəyinigöstərənMilliMəclisrəhbərliyinədərintəşəkkü
rümübildirirəm.
Şübhəsizki,15illikfəaliyyətidövründəbirçoxuğur
laraimzaatanjurnalınfəaliyyətininzirvəsinimüzəﬀər
AliBaşKomandanımızcənabİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilərəşadətliAzərbaycanOrdusunun44günlükVətənmü
haribəsindəqazandığıZəfərxəbərinitorpaqlarımızın30
illikdüşmənişğalındanazadolunmasıxəbərinioxucuları
iləpaylaşmasıolub.Buqüruruvəsevincibizlərəyaşadan
cənabPrezidentİlhamƏliyevhərzamanAzərbaycanda
azadmətbuatın,sözazadlığının,jurnalistlərəgöstərilən
diqqətvəqayğınıntəminatçısıdır.
15illikyubileyimünasibətiilə“MilliMəclis”jur
nalınınredaksiyaheyətinitəbrikedir,onlaracansağlığı,
işlərindəuğurlarvədaimioxucurəğbətiarzuedirəm.
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JURNALI

ZahidOruc

SadiqQurbanov

MilliMəclisinİnsanhüquqları
komitəsininsədri

MilliMəclisinTəbiiehtiyatlar,energetika
vəekologiyakomitəsininsədri

Azərbaycanınmüstəqil,demokratikqanunvericiorqanı
olanMilliMəclistəsisetdiyieyniadlıjurnalın“MilliMəc
lis”jurnalınınyaranmasının15illikyubileyiniqeydedir.
JurnalbuillərərzindəŞərqəilkdemokratikvəsuveren
parlamentarizmtarixinivəənənəsinigətirənAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininzəngin,çoxşaxəlifəaliyyətini
işıqlandırmaqlaartıqzənginanalitikinformasiyairsiniya
ratmaqmissiyasınışərəfəhəyatakeçirməkdədir.İlksayından
hazırkısonyubileysayınaqədərgördüyübütünfəaliyyətin
15ilinelektronarxivinənəzərsalsaq,onunartıqparlamen
tarizminsalnaməsiniyaratdığınınşahidiolarıq.
“MilliMəclis”analitikinformasiyajurnalı15ilərzin
dəparlamentinvəmillətvəkillərininfəaliyyətinin,qanun
yaradıcılığıprosesinin,ölkəmizdəhəyatakeçirilənnəhəng
demokratikhüquqidövlətquruculuğuişlərinin,ölkənin
ictimaisiyasihəyatıiləbağlıəsasprinsipialmüzakirələrin
dolğunəksetdirildiyitribuna,ﬁkirmübadiləsiüçüngerçək
dialoqplatformasıkimitanınıb,böyükrəğbətqazanıb.
Jurnalçoxşaxəlifəaliyyətindəparlamentcəmiyyətmü
nasibətlərinin,qanunvericiliksahəsindəmaarifçilikmissiya
sının,hüquqimədəniyyətinformalaşmasınaözünəməxsus
töhfəsiniverməkləölkəninmediaməkanındafərqli,çoxfay
dalıdəstxətiniyaradabilib.Bu,jurnalkollektivininözişinə
fədakarvəməsuliyyətliyanaşmasının,eləcədə,MilliMəclis
rəhbərliyinin,jurnalınredaksiyaşurasınınsədriSahibəQa
farovanınhəssasmünasibətiningöstəricisidir.
Buəlamətdartarixyubileymünasibətiiləjurnalın
redaksiyaheyətiniürəkdəntəbrikedir,onlaraölkəmizüçün
gördüklərişərəfiişlərindəuğurlar,bütünməqsədlərinənail
olmağıarzulayıram.

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinintə
sisçisiolduğu“MilliMəclis”jurnalınınfəaliyyətə
başladığıdövrdən15ilkeçir.Azərbaycantarixinin
son15iliçoxmühümhadisələrləzəngindir.Xüsu
silə30iləyaxınişğaldaqalmıştarixiAzərbaycan
torpaqlarınımüzəﬀərAliBaşKomandancənab
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanOr
dusununazadetməsison200ilinənəlamətdar
hadisəsidir.
Hakimiyyətinmüstəqilqoluolanqanunverici
likorqanıkimiMilliMəclisinbutarixihadisələrdə
kifayətqədərrolu,qanunlarıntəkmilləşməsində,
parlamentdiplomatiyasınıninkişafındaəməyida
nılmazdır.
“MilliMəclis”jurnalıparlamentinmətbuat
ruporukimiözişininöhdəsindənlayiqincəgəlir.
BütövlükdəMilliMəclisinfəaliyyətini,parla
mentinayrıayrıstrukturlarınınişiniözsəhifə
lərindəkifayətqədərişıqlandırmaqlaümumiişin
düzgünistiqamətalmasındadanılmazxidmətivar.
Sizi15illikyubileyinizmünasibətiiləürəkdən
təbrikedirvəfəaliyyətinizdəuğurlararzulayıram.
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JURNALI

TahirMirkişili

TahirRzayev

MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsininsədri

MilliMəclisinAqrarsiyasət
komitəsininsədri

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisitərə
ﬁndəntəsisedilənvə2007ciilinmayayından
nəşrolunan“MilliMəclis”jurnalıbuillərərzin
dəölkəninictimaisiyasi,sosialiqtisadihəyatında
başverənmühümhadisələrəözsəhifələrindəgeniş
yerayırmışdır.PrezidentİlhamƏliyevindövlət
siyasətininəsashədəfəriningenişictimaiyyətə
çatdırılmasındajurnalınözünəməxsusdəstxəti
olmuşdur.Eynizamanda,jurnalaliqanunverici
orqanın,millətvəkillərininmüxtəlifistiqamətlərdə
kifəaliyyətininişıqlandırılmasında,qanunlayihə
lərininvəmüxtəlifmaddələrinizaholunmasında
müstəsnaroloynamışdır.
Sevindiricihaldırki,“MilliMəclis”analitik
informasiyajurnalımediaməkanımızdaciddirəsmi
nəşrkimiböyüknüfuzqazanıb.Məndə15illik
yubileymünasibətiilə“MilliMəclis”jurnalını
təbrikedirvəyaradıcıkollektivədaimuğurlararzu
edirəm.İnanıramki,jurnalınredaksiyaşurasının
sədriSahibəxanımQafarovanın,redaksiyaşurası
üzvlərininvəyaradıcıkollektivinyorulmazəmə
yinəticəsində“MilliMəclis”jurnalıdahaböyük

“MilliMəclis”jurnalıfəaliyyətəbaşladığı15ildəAzər
baycanPrezidenticənabİlhamƏliyevinqarşıyaqoyduğu
vəzifələrin,ölkənininkişafıvəbeynəlxalqaləmdətanıdıl
masıüçünhəyatakeçirdiyisiyasətinaliliyininparlament,
deputatlartərəﬁndənnecəyerinəyetirildiyiniəksetdirmə
yiözününbaşlıcaməqsədihesabetmişvədeməkolarki,
bunamüvəﬀəqolmuşdur.
Parlamentinfəaliyyətinin,ölkədəbaşverənictimai
siyasihadisələrin,çoxmühümsəfərlərin,görüşlərin,
əlamətdartədbirlərinişıqlandırılmasında,ictimaiyyətə
çatdırılmasında“MilliMəclis”jurnalınınroluböyükdür.
O,oxucularınsevgivəhörmətiniqazanmışdır.
Jurnalhəmdəvaxtaşırıolaraqözsəhifələrindətanınmış
ictimaisiyasixadimlərə,dövlətnümayəndələrinə,xarici
siyasətçilərə,parlamentüzvlərinəmüraciətedirki,buda
birmətbuatorqanıkimitəşəbbüskarlığınifadəsiolmaqla
oxucularınınsayınıartırırvənüfuzunumöhkəmləndirir.
“MilliMəclis”jurnalıbugüncanlıvəişləkbirorqana
çevrilmişdir.Özətrafınasəmimi,işgüzar,vətən,xalqqay
ğısıiləçalışaninsanlarıtoplamaqlamehribanbirkollektiv
yaratmışdır.
Məndəbuxoşgündəkollektivisəmimiqəlbdəntəbrik
edirəm.Jurnalınhərbirəməkdaşınayeniyaradıcılıquğur
ları,xoşbəxthəyatvəmənalıömürarzulayıram.

uğurlaraimzaatacaqdır.
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JURNALI

MusaQuliyev

ƏhlimanƏmiraslanov

MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasət
komitəsininsədri

MilliMəclisinSəhiyyə
komitəsininsədri

“MilliMəclis”jurnalınınredaksiyaşurasınınsədrihörmətli
SahibəxanımQafarovabaşdaolmaqlajurnalınredaksiyaşurası
nı,yaradıcıkollektivinivəoxucularınısevimlimətbuorqanımızın
15yaşınıntamamolmasımünasibətiiləürəkdəntəbrikedir,daim
inkişaf,yenilənmə,müasirçağırışlaracavabverənaktuallığını
həmişəqoruyubsaxlamaqvəoxucusevgisiarzulayıram.
AzərbaycanRespublikasıaliqanunvericilikorqanınıntəsiset
diyi,əsasənspesiﬁkistiqamətləriözsəhifələrindəəksetdirən,yük
səkdizaynamalikbumətbuorqanqısamüddətərzindəparlament
fəaliyyətininparlaqgüzgüsünəçevrilmiş,təkcədeputatlarınvə
Aparatəməkdaşlarınındeyil,genişoxucukütləsininhərnömrə
sinimaraqlagözlədiyianalitikinformasiyadaşıyıcısınaçevri
ləbilmişdir.Jurnalınyüksəkkeyﬁyyətvədərinməzmunlaçap
olunmasıvə15ildənartıqmüddətdəyüksəkreytinqiniqoruyub
saxlamasındaheçşübhəsizki,jurnalınbaşredaktoru,tanınmış
jurnalistvəistedadlıqələmsahibiÜlviyyəxanımAbdullayevanın
böyükzəhmətinixüsusiqeydetməliyəm.
“MilliMəclis”jurnalıyarandığıgündəndaimaxtarışdavə
inkişafdaolanaylıqmətbunəşrkimidiqqəticəlbetməkdədir.Jur
naldaMilliMəclisinqanunyaradıcılığı,beynəlxalqsiyasət,seçici
marağınınqorunmasıkimiparlamentfəaliyyətləriiləyanaşı,ölkə
mizdəvədünyadabaşverənaktualhadisələrədərinanalitiktəhlil
əsasındaçevikmünasibətinşahidioluruq.
CənabPrezidentİlhamƏliyevindövlətçilikstrategiyası,milli
maraqlarınqorunması,ölkəmizinərazibütövlüyününbərpaedil
məsi,iqtisadisiyasət,qanununaliliyi,vətəndaşlarımızınsosial
müdaﬁəsinintəminolunmasınınprioritetistiqamətlərkimiönə
çəkilməsivəbuməsələlərətrafındaaktualmüzakirələraçılması
jurnalıdahadaoxunaqlıetmişdir.
“MilliMəclis”jurnalınınelektronvariantınınmövcudluğu
dadərginigenişoxucukütləsiüçünmaraqlıhəmsöhbətəçevirə
bilmişdir.

Müasirmətbuatorqanlarıarasındaözünəməxsus
dəstxətiiləseçilən“MilliMəclis”jurnalıparlament
rəhbərliyinindiqqətvəqayğısınəticəsindəartıq15
ildirki,özyolundauğurlaaddımlayır.Mübaliğəsiz
deməkolarki,jurnalparlamentinhəyatınınayrılmaz
tərkibhissəsinəçevrilmişdir.
ÖtənmüddətərzindəAzərbaycanparlamentinin
fəaliyyətiningenişvəhərtərəfiişıqlandırılmasımis
siyasınınöhdəsindənlayiqincəgələrək,qanunverici
orqanınkifayətqədərdolğunmənzərəsiniyaradan
ciddielmimaarifçibirnəşrkiminüfuzqazanmışdır.
“MilliMəclis”jurnalınınənböyükkeyﬁyyətionun
çoxşaxəliməzmunuvəxarakteridir.Səhifələrində
ölkəhəyatınınmüxtəlifsferalarınıeynipeşəkarlıqla
əksetdirənjurnaldaMilliMəclisindaxilivəxarici
fəaliyyəti,ölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlar,dün
yadabaşverənsiyasiproseslərmüstəvisindədövlət
strategiyası,millətvəkillərivədigərsiyasixadimlərin
ﬁkirləri,müxtəlifsəpkiliməqalələri,dəyərliaraşdırma
vətədqiqatlarözəksinitaparaq,parlamentarizmprin
siplərinininkişafınaxidmətedir.Əminəmki,bütün
bunlarınbaşlıcasəbəbimətbuataolandövlətqayğısı
dırsa,digərbirönəmlisəbəbidəjurnalınkollektivinin
kifayətqədərpeşəkarvətəcrübəliolmasıdır.
Mənjurnalın15illikyubileyimünasibətiiləre
daksiyanınbütünyaradıcıheyətinitəbrikedir,dəyərli
vəməsuliyyətlifəaliyyətlərindəyeniyaradıcılıquğur
larıdiləyirəm.
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JURNALI

HicranHüseynova

SiyavuşNovruzov

MilliMəclisinAilə,qadınvəuşaq
məsələlərikomitəsininsədri

MilliMəclisinRegionalməsələlər
komitəsininsədri

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininsədrixanımSahibə
Qafarovabaşdaolmaqla,redaksiyaşurasınınüzvlərini,yaradıcı
heyətinbütünəməkdaşlarını“MilliMəclis”jurnalının15illik
yubileyimünasibətiiləürəkdəntəbrikedir,hərbirinizəuzun
ömür,cansağlığıvəyaradıcılığınızdayeniyeninailiyyətlərarzu
edirəm.
AzərbaycanmüstəqillikillərindəÜmummilliliderHeydər
Əliyevinstratejiislahatlarkonsepsiyasınasadiqqalaraqsuveren
dövlətkimimisilsizinkişafyolukeçmişdir.AzərbaycanRespubli
kasınınPrezidenticənabİlhamƏliyevinrəhbərliyidövründəəldə
etdiyimizuğurlarisəbütövlükdəölkəmizinnailiyyətidir.Busiya
sətintəməlprinsiplərindənbiridəqanunvericilikbazasınınyara
dılması,həyatakeçiriləndövlətsiyasətininhüquqiəsasınıntəsbit
olunmasıdır.PrezidentİlhamƏliyevinVIçağırışMilliMəclisin
ilkiclasındaproqramxarakterliçıxışıbuorqanınqarşısındada
yananmühümvəzifələrinmüəyyənedilməsinəmühümtöhfəidi.
MilliMəclisinsədriSahibəxanımQafarovanınnovatorluğunu,
məsələlərədahayaradıcı,obyektivyanaşmasınıvəidarəetməbaca
rıqlarınıxüsusiləqeydetməklazımdır.AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininmətbuatorqanıolan“MilliMəclis”jurnalıöz
səhifələrindədövlətçiliyimizininkişafı,qanunvericilikbazasının
yaradılmasıvəbusahədəislahatlarınaparılmasıistiqamətində
qəbulolunanqanunlar,qanunlaraedilmişdəyişikliklərinmahiy
yəti,MilliMəclisinkomitələrinin,ocümlədənmüxtəlifölkələrin
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqruplarınınfəaliyyəti,eləcədə
müxtəlifaktualmövzularadairdərcolunanyazılarıiləhərkəsin,
xüsusiləgənclərinhüquqidünyagörüşünüartırırvəjurnalın
hərbirnömrəsioxuculartərəﬁndəndahadamaraqlaqarşılanır.
MilliMəclisinAilə,qadınvəuşaqməsələlərikomitəsininüzvləri
adındanjurnalınbütünəməkdaşlarınıyubileymünasibətiilə
səmimiqəlbdəntəbrikedir,yaradıcılıquğurlarıvəoxucusevgisi
arzulayıram.

MüasirAzərbaycanmətbuatıtarixindəmüstəsna
xidmətləriolan“MilliMəclis”jurnalının15yaşıtamam
olur.2007ciilmayayındaAzərbaycanparlamentiözü
nünyenibirnəşrini“MilliMəclis”analitikinformasiya
jurnalınıtəsisetdi.Jurnalötən15ilərzindəAzərbaycan
qanunvericiorqanınındolğunmənzərəsiniyaradanciddi
rəsminəşrkiminüfuzqazanmışdır.
Demokratikdəyərləri,qanunvericiorqanınfəaliyyətini
özsəhifələrindəəksetdirən“MilliMəclis”jurnalıdövlətçi
liyimizin,müstəqilliyimizinprinsipləriniəsastutaraq,öz
tariximissiyasınıuğurlayerinəyetirməkdədir.
Nəhəngoxucuauditoriyasıolan“MilliMəclis”jurnalı
mütəmadiolaraqölkəvədünyahəyatındabaşverənmüx
təlifhadısələri,ocümlədənölkərəhbərliyitərəﬁndənhəyata
keçirilənçoxsaylıtədbirlərianalitiktəhlillərləoxucusuna
təqdimedir.Bugünkü“MilliMəclis”jurnalınındanılmaz
təqdirəlayiqcəhətlərindənbirimötəbərbirjurnalolaraq
sondərəcədiqqətlivəədalətliolmasıdır.
Fəaliyyətiniqanunyaradıcılığınıntəbliğinəhəsredən
“MilliMəclis”jurnalıbugünəslyaradıcılıqməktəbikimi
ölkəmizdəböyüknüfuzamalikdirvəözünəgenişaudito
riyaqazanıb.Çünkiölkəmizinhüdudlarındankənardada
oxucularıvardır.15ilərzindədövriyyəsinəbircədəfədə
fasiləverməyəndərgininbaşlıcapeşəkarlıqmeyarıazərbay
cançılıqmövqeyinəəsaslanmaqdır.
Bu,AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininrəhbər
liyininnəşrədiqqətindən,həmçininjurnalınkollektivinin
əməksevərliyindənvəfədakarlığındanirəligəlir.Müasir
parlamentinsözçüsüolanjurnalınkollektiviniəlamətdar
yubileymünasibətiiləürəkdəntəbrikedirəm.Arzuedirəm
ki,nəşrinömrüuzunolsun,səhifələrindəkiyazılarisəbö
yükoxucusevgisivəmaraqkəsbetsin.
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JURNALI

BəxtiyarƏliyev

QənirəPaşayeva

MilliMəclisinElmvətəhsil
komitəsininsədri

MilliMəclisinMədəniyyət
komitəsininsədri

AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisi2007ciilinmay
ayındaparlamentinqanunvericilikfəaliyyətini,parlament
lərarasıəlaqələri,beynəlxalqtəşkilatlardauğurlufəaliyyəti,
çoxsaylıbeynəlxalqtədbirləri,ölkəninictimaisiyasi,sosialiq
tisadihəyatındabaşverənmühümhadisələriişıqlandırmaq
məqsədiilə“MilliMəclis”analitikinformasiyajurnalınıtəsis
etdi.Ötən15illikfəaliyyətidövründəjurnalbuvəzifəninöh
dəsindənmüvəﬀəqiyyətləgələbildi,oxucuauditoriyasınıxeyli
genişləndirdi.
“MilliMəclis”analitikinformasiyajurnalıənaktual,böyük
ictimaimaraqdoğuranməsələləridəqiqseçilmişrubrikalarda
peşəkarlıqlaişıqlandırmağanailolmuşdur.BubaxımdanAzər
baycanRespublikasınınPrezidenti,müzəﬀərAliBaşKoman
dancənabİlhamƏliyevinrəhbərliyiilərəşadətliAzərbaycan
Ordusunun44günlükVətənmüharibəsindəkiqələbəsinəgeniş
yerverilməsidiqqətəlayiqdir.
Buqələbənindavamıolaraq2021ciiliyunun15dəŞuşa
şəhərindəAzərbaycanRespublikasıvəTürkiyəRespublikasıara
sındamütəﬁqlikmünasibətlərihaqqındatarixi“ŞuşaBəyanna
məsi”vədigərqanunlarlabağlıdərcedilənmateriallar,qanunla
rınəhəmiyyətihaqqındadeputatlarınanalitikməqalələri,eləcədə
tanınmışictimaisiyasixadimlərinmüsahibələritarixşünaslıqvə
mənbəşünaslıqüçünolduqcaəhəmiyyətliqaynaqdır.
Özdəstxətiiləseçilən“MilliMəclis”analitikinformasiya
jurnalıparlamentinölkəmizinictimaisiyasihəyatındaoynadığı
rolunu,vətəndaşlarınarahatedənməsələlərəhəssasmünasibə
tiniişıqlandırmaqla,birtərəfdəninsanlarınobyektiv,dolğun
informasiyailətəminedilməsinə,digərtərəfdənisəvətəndaşla
rınhüquqimaarifəndirilməsinəöztöhfəsiniverir.
“MilliMəclis”analitikinformasiyajurnalının15illikyubi
leyimünasibətiiləbütünəməkdaşlarınısəmimiqəlbdəntəbrik
edirvəfəaliyyətlərindəyeniyeniuğurlararzulayıram.

“MilliMəclis”jurnalınınilksayınınçıxmasından15il
ötür.15ilərzindədünyadavəölkəmizdəçoxşeydəyişib.Bu
qlobalvəyerlidəyişikliklərmətbuatadatəsirsizötüşməyib:
həmmətbuatınmətnmündəricəsi,formatı,materiallaraqarşı
tələblər,gününçağırışlarıdəyişib,həmdəmətbuatözüdəyiş
dirən,ictimaiﬁkriqidalandıran,həqiqətləriyayanbirtəsisat
olmaqetibarıiləyeralıb.
Jurnalparlamentimizinadınalayiqsanballınəşrdir.
Çünkihüquqidemokratikdövlətquruculuğuişinə,vətəndaş
cəmiyyətinininkişafına,ilknövbədəhüquqivəsiyasimaarifçi
liyətöhfələriiləseçilir.Zövqlütərtibatı,dizaynıilədəseçilən
“MilliMəclis”jurnalıparlamentinişinintəbliğini,deputatla
rınfəaliyyətinivəxaricisəfərlərininişıqlandırılmasınılayiqin
cəhəyatakeçirir.15yaşnəazdır,nədəçox.Buillərinmənəvi,
siyasiideoloji,yaradıcıhaqqınıqarşılayabilənzövqlüvə
peşəkarfəaliyyətvarsa,deməli,vaxthədərgetməyib.Ümumən
birjurnal15ilaktualolubsa,onunnəşrinindavamıməqsə
dəuyğunsayılıbsa,deməkonatələbatvar,onugözləyirlər,ar
zulayırlar.Bugözlənti,arzu,jurnalınbirkütləviinformasiya
vasitəsiolaraqöyrətmə,məlumatlandırma,informasiyatəmin
etməfunksionallığıiləsıxbağlıdır.Çoxşadamki,jurnal15
yaşınıAzərbaycandaVətənmüharibəsindətarixiZəfərimizin,
işğaldanazadedilmiştorpaqlarımızdagenişquruculuqabad
lıqişlərinin,yenitəməlqoymalarınsevinci,fərəhvəqüruru
iləkeçirir.Buəzizgünlərigörəcəyimizə,Şuşadaüçrənglimü
qəddəsbayrağımızındalğalanacağına“MilliMəclis”jurnalı
daözsəhifələri,yaddaqalanyazılarıiləinanırdı.Bəli,tarixi
Zəfərbizimyalnızarzumuzdeyil,məhzinamımızidi.Bugün
“MilliMəclis”jurnalının15illikyubileyiiləbağlıbusətirləri
yazarkəndə,inanıramki,jurnalgələcəkyubileylərinidaha
yeniuğurlarınsevinci,fərəhiiləkeçirəcək.
Birdahatəbrikedirəm.Uğursizəçoxyaraşır.
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JURNALI

SəmədSeyidov

Eldarİbrahimov

MilliMəclisinBeynəlxalqmünasibətlər
vəparlamentlərarasıəlaqələr
komitəsininsədri

MilliMəclisinİntizam
komissiyasınınsədri

Azərbaycanmətbuatındaözdəstxətiolan“Milli
Məclis”jurnalı15ilərzindəmüasirAzərbaycanıntari
xiniözsaylarındaözünəməxsusşəkildəişıqlandırmışdır.
Buillərərzindəjurnaldatəkcəölkəmizdəaparılanisla
hatlar,görülənişlərdeyil,həmdəAzərbaycanaqarşıolan
təzyiqlər,ədalətsizliklərişıqlandırılaraq,siyasixadimlə
rin,politoloqvəanalitiklərinəsltribunasınaçevrilmişdir.
Bizxoşbəxtinsanlarıqki,möhtərəmPrezidentimiz
cənabİlhamƏliyevinapardığıdaxilivəxaricisiyasət
nəticəsindəgündəngünəinkişafedənölkəmizinuğurla
rının,torpaqlarımızınişğaldanazadedilməsininşahidi
olmuşuq.Məhz“MilliMəclis”jurnalıbütünbuuğur
ları,azadolunmuştorpaqlarımızhaqqındaməqalələriöz
saylarındadaimdərcedir.Həmçininbujurnaldagələ
cəksülhüntəminatçısıolan“ŞuşaBəyannaməsi”dərc
olunmuşdur.Əminəmki,məhz“MilliMəclis”jurnalı
Azərbaycanınyaratdığıyenireallığıəksetdirənsülhmü
qaviləsinidətezliklədərcedəcək.
BugünAzərbaycanmüasirstandartlaracavabverən,
inkişafetmişbirölkədir.Parlamentinbeynəlxalqəlaqələri
ənyüksəksəviyyədəspikerimizSahibəxanımQafarova
tərəﬁndənxüsusiönəmdaşıyanbirsahəyəçevrilmişdir.
Düşünürəmki,bumənadajurnaldaözfəaliyyətinige
nişləndirməli,beynəlxalqsəviyyəyəçıxmalıdır.Əminəm
ki,buinkişafavəmüasirstandartlarladaimayaqlaşan
“MilliMəclis”jurnalıbundansonrakıfəaliyyətindədaha
yüksəkpeşəkarlıqnümayişetdirəcək.
15illikyubileyimünasibətiilə“MilliMəclis”jurnalı
nınkollektiviniürəkdəntəbrikedirəmvəuğurlararzula
yıram.

“MilliMəclis”analitikinformasiyajurnalının15illikyubile
yimünasibətiiləredaksiyanınəməkdaşlarınısəmimiqəlbdən
təbrikedirəm,işlərinizdəuğurlarvəhərbirinizəmöhkəmcan
sağlığıarzulayıram.
Müasirdövrdəölkələrininkişafındaənönəmlivəzifələr
dənbirionlarınkamilqanunvericilikbazasınınolmasıdır.15il
bundanəvvəlMilliMəclisözününilk“MilliMəclis”analitik
informasiyajurnalınınəşretməyəbaşladı.BujurnalAzərbaycan
parlamentininmətbunəşrikimiötənmüddətərzindəölkəninic
timaisiyasi,sosialiqtisadihəyatındabaşverənmühümhadisə
ləriişıqlandırmaqlayanaşı,müstəqildövlətimizinsuverenliyinə,
insanlarınrifahınaxidmətedənqanunyaradıcılığıproseslərinə
dəözsəhifələrindəgenişyerverir.Jurnalmütəmadiolaraqözsə
hifələrindəmaraqlırubrikalaradagenişyerayırır,deputatların,
tarixçilərin,politoloqların,beynəlxalqməsələlərüzrəmütəxəssis
lərinmaraqlıyazılarınıoxucularatəqdimedir.
Birsözlə,MilliMəclisintəsisetdiyi“MilliMəclis”jurnalı
ölkəmizindemokratikəsaslarlaseçilmişparlamentininqanun
vericilikfəaliyyətini,parlamentdiplomatiyasınınuğurlarınıöz
səhifələrindəpeşəkarlıqlaəksetdirir.
JurnalAzərbaycanınmediaməkanındaciddirəsminəşrkimi
böyüknüfuzqazanıb,dövlətçiliyimizinvəmüstəqilliyimizin
prinsipləriniəsastutaraqüzərinədüşəntariximissiyanılayiqin
cəyerinəyetirməküçünəzmləçalışır.
Əminəmki,“MilliMəclis”jurnalıdaimyaşayacaqvəAzər
baycanınbugünkühəyatının,həqiqətlərinin,aliqanunvericilik
orqanıtərəﬁndənölkəmizinvəxalqımızınmənafeyinəxidmət
məqsədiiləqəbulolunmuşçoxsaylıqanunların,digərhüquqi
normativaktlarıntəbliğolunmasındaəhəmiyyətliroloynayacaq.
“MilliMəclis”jurnalınınkollektivəbirdahamöhkəmcan
sağlığı,ailəsəadətivəölkəmizhaqqındalazımiinformasiyanın
xalqımızaçatdırılmasındaböyükuğurlararzulayıram.
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JURNALI

EldarQuliyev

TeymurMuradov

MilliMəclisinHesablayıcı
komissiyasınınsədri

MDBPADİMBİ
Bakıﬁlialınındirektoru

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinintəsisetdiyi“MilliMəc
lis”jurnalınınfəaliyyətəbaşlamasından15ilötür.“MilliMəclis”
analitikinformasiyajurnalıkeçəndövrərzindəözsəhifələrindəölkə
parlamentininqanunvericiliksahəsindəgördüyüişləri,plenarvəkomitə
iclaslarını,parlamentnümayəndəheyətlərininnüfuzlubeynəlxalqtəşki
latlardafəaliyyətini,parlamentlərarasıişçiqruplarınvədeputatlarıngö
rüşləriniişıqlandırmaqlabütövlükdərespublikamızınaliqanunvericilik
orqanınınfəaliyyətivəölkəmizinictimaisiyasihəyatındaoynadığırolu
haqqındagenişoxucukütləsinəətrafıməlumatlarçatdırmışdır.
“MilliMəclis”jurnalındafəaliyyətəbaşladığıilkgündənmillətvə
killərininvəparlamentAparatıəməkdaşlarınınqanunvericilikvəqanun
yaratmaişibarədəgenişvəəhatəliyazılarçapolunur.
Xüsusilətəqdirəlayiqhaldırki,jurnalınhərbirsayındaPrezident
İlhamƏliyevcənablarınınvəBirincivitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınölkəmizinbeynəlxalqaləmdənüfuzunungetdikcəmöhkəm
ləndirilməsi,millimaraqlarımızauyğunxaricivədaxilisiyasətinforma
laşması,ölkəəhalisininsosialrifahhalınınsurətləyaxşılaşmasıistiqa
mətindəhəyatakeçirdiklərigenişmiqyaslıtədbirlərətrafıişıqlandırılır.
Jurnaldaölkəmizingörkəmlisiyasivəictimaixadimlərinin,şairvə
yazıçıların,tanınmışalimlərinAzərbaycanparlamentivədövlətihaq
qındatarixihəqiqətlərə,xalqımızınkeçmişi,bugünüvəgələcəyinəhəsr
edilmişəsərləridərcolunur.
“MilliMəclis”jurnalı15ilmüddətindəözətrafındagenişoxucu
kütləsitoplamağıbacarmış,mətbunəşrlərsırasındaözünəməxsuslayiqli
yeriolanvəoxucularıtərəﬁndənrəğbətləqarşılananmediaorqanıdır.
İstedadlıvəişgüzarmütəxəssisləri,əslpeşəkarlarıətrafınatoplayan
“MilliMəclis”jurnalıbugünAzərbaycanıninformasiyaməkanındaöz
dəstxətiiləseçilməkləqarşısınaqoyulmuşməqsədlərənailolmuşnüfuz
luvəhamınınsevimlisinəçevrilmişbirjurnaldır.
15illikyubileyimünasibətiiləjurnalınredaksiyaheyətinitəbrikedir,
onlaraənxoşarzularımıçatdırırvəyaradıcılıqfəaliyyətindəyeniuğur
lardiləyirəm.

“MilliMəclis”jurnalıfəaliyyətəbaşladığı
vaxtdanölkəmizinqanunvericiorqanınınmət
butribunasıfunksiyasınıənyüksəksəviyyədə
həyatakeçirir,həmAzərbaycanparlamentinin
qanunvericilikfəaliyyətini,parlamentdiploma
tiyasınınuğurvənailiyyətlərinipeşəkarlıqla
işıqlandırır,həmdətanınmışictimaixadimlərin,
deputatların,politoloqların,tarixçilərin,birsöz
lə,cəmiyyətinmüxtəliftəbəqələrinitəmsiledən
ziyalılarınmaraqlıməqalələrinigenişoxucu
kütləsinətəqdimedir.
JurnaldamütəmadiolaraqMilliMəclisinişi
iləyanaşı,parlamentlərarasıdostluqqruplarının
fəaliyyətinə,beynəlxalqtəşkilatlarlaəməkdaşlığa,
ocümlədənMDBPAvəonunDemokratiyanın,
parlamentarizmininkişafınınvəvətəndaşların
seçkihüquqlarınariayətolunmasınınmonito
rinqiBeynəlxalqinstitutunun(DİMBİ)Bakıﬁ
lialınınfəaliyyətinədairmateriallardərcolunur.
BütünbuməziyyətləriiləjurnalbugünAzər
baycanmətbuatındaözünəməxsusyertutmaqla
millidövlətçilikvəazərbaycançılıqideyalarının
dahadagüclənməsinəvəinkişafınaşərəfəxid
mətedir.
“MilliMəclis”jurnalının15yaşımünasibə
tiiləAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
sədriSahibəQafarovabaşdaolmaqlaredaksiya
şurasınıvəyaradıcıkollektivisəmimiqəlbdən
təbrikedir,yeniuğurlararzulayıram.
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JURNALI

VüqarGülməmmədov
AzərbaycanRespublikası
HesablamaPalatasınınsədri
Azərbaycanparlamentininnəşriolaraq“MilliMəclis”
jurnalıfəaliyyətəbaşladığıilkvaxtlardanözünəməxsusdəst
xətivəmövqeyiiləseçilərəkqısazamanərzindəgenişaudito
riyatoplayabildi.“MilliMəclis”jurnalınınsəhifələrindədaim
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenticənabİlhamƏliyevin
uzaqgörəndaxilivəxaricisiyasətininişıqlandırılmasınaböyük
yerayrılır,BirincivitseprezidentMehribanxanımƏliyevanın
ictimaisiyasi,dövlətinvəcəmiyyəthəyatınınənmüxtəlifsahə
ləriiləbağlımisilsizxidmətlərioxucularındiqqətinəçatdırılır.
Nəşrparlamentinqanunyaradıcılığımissiyasının,millətvəkil
lərininfəaliyyətinin,beynəlxalqəməkdaşlıqsahəsindəgörülən
işlərintəbliğivəictimaiyyətəçatdırılmasıüçünəsltribunadır.
Jurnalınfəaliyyətiiləbağlıtəqdirəlayiqməqamlardanbiri
də44günlükVətənmüharibəsizamanıvəsonrakıdövrlər
dəAzərbaycanınhaqqişininmötəbərbeynəlxalqqurumların,
parlamentassambleyalarının,dünyaictimaiyyətinindiqqətinə
çatdırılmasındadövlətbaşçısının,MilliMəclisinrəhbərliyinin,
ümumilikdəparlamentinfəaliyyətinigenişişıqlandırmasıdır.
Fəaliyyətgöstərdiyibütünbuillərərzindəböyükinkişafyolu
keçəndərgihərzamannəﬁstərtibatı,cəlbedicidizaynı,rənga
rəngmövzularıiləoxucularınrəğbətiniqazanıb.
15illikfəaliyyətidövründə“MilliMəclis”jurnalıHesabla
maPalatasıilədəsıxəməkdaşlıqetmiş,dövlətmaliyyəinzibat
çılığısisteminin,busistemintərkibhissəsikimikənardövlət
maliyyənəzarətiüzrəaktualməsələlərinişıqlandırılmasına
xüsusidiqqətyetirmişdir.Palatahərzamanjurnalınfəaliyyə
tiniyaxındanizləmişvəyüksəkqiymətləndirmişdir.
AzərbaycanRespublikasınınaliauditorqanıkimibizdə15
yaşımünasibətiilə“MilliMəclis”jurnalınınredaksiyaşurası
nınüzvlərini,bütünyaradıcıkollektivibirdahatəbrikedir,bu
məsuliyyətlivəşərəfiişlərindəyeniyeniuğurlarvənailiyyət
lərarzulayırıq.
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