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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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“MilliMəclis”jurnalıyeniyubileyyaşında
15iləvvəl...2007ciilinmayayı...Eləbuvədələrdəjurnalınkollektiviolaraqin

dikiməsuliyyəti,həyəcanı,ciddiyyəti,yaradıcıovqatıyaşayırdıq.Ammayox...15il
öncəkihisslərimizbirbaşqaidi.Heçzamanunutmaram,ilkburaxılışımızüzərində
işi səhərəyaxın 56radələrindəyekunlaşdırdıq.Sətirsətir, şəkilşəkildönədönə
yoxladıq,redaktəetdik.İlknömrəmizcənabPrezidentİlhamƏliyevinMilliMəclisə
gəlişindəonatəqdimolunacaqdı.Həmzamanındayetişməliydik,həmdəkiçicikbelə
səhvetməyiözümüzərəvagörmürdük.AxıAvropaŞurasınaüzvdövlətlərqarşısın
daqoyulanəsastələblərdənbiridəparlamentinşəffaffəaliyyətgöstərməsivəmət
buataaçıqolmasınıngöstəricisikimijurnalınınfəaliyyətəbaşlamasıidi.Həmdəən
yüksəksəviyyəyəcavabverən,qanunlarınincəliklərinidəqiqizahedən,faktlarıəks
etdirən,ictimaifikriözündəyansıdanjurnalın!Beləidi15ilöncəbaşladığımızyol
dakıhədəfərimiz...
Omaygünündəilknömrəmizdəbunubacardıq.Buillərərzindənəsürətimizi,

nəişprinsipimizi,nədəməsuliyyətimizibiranbeləunutmadıq.Birdəbaxdıqki,
artıq15yaşındayıq.
Bu illər ərzindəölkənin ictimaisiyasi, sosialiqtisadihəyatındabaşverənmü

hümhadisələriişıqlandırdıq,
Azərbaycanınsuverenliyinə,insanlarınrifahınaxidmətedənqanunyaradıcılığı

proseslərinəgenişyerverdik,
UluöndərHeydərƏliyevintövsiyələri,PrezidentİlhamƏliyevinmüdrikuzaq

görənliyiiləAzərbaycandauğurlahəyatakeçiriləngenişmiqyaslıislahatlardan,dün
yadasürətləyüksələnnüfuzumuzdanvəiqtisadipotensialımızdandanışdıq,
BirincivitseprezidentMehribanxanımƏliyevanıngərginəməyisayəsindəqo

runan tariximədəni irsimizə dair təhlillər, ictimaisosial sahələr üzrəmütəxəssis
rəyləri,politolojiaraşdırmalar,maraqlımüsahibələrdərcetdik.
HamımızınköksünüqabardanQarabağZəfərimizindünyadadoğurduğuböyük

rezonansjurnalımızdayeralanonlarlamaterialdaincələndivəbiziduyğulandırdı.
“MilliMəclis”analitik  informasiya jurnalınınAzərbaycanmediaməkanında

məhzciddivərəsminəşrkiminüfuzqazanmasıbizidaimqürurlandırıb.Bumənada
jurnalistikaprinsiplərinəheçxələlgətirmədik,cümləninnədir,bircəsözünbeləkon
tekstdənçıxarılmamasıüçünonudəfələrcəölçübbiçdik.İllərdəyişsədə,ölkəmizin
qanunvericiorqanınınobyektivvəişgüzarmənzərəsiniyaradanmətbuorqanimici
mizheçzamandəyişməyib.
HazırdaMilliMəclisinsədrivəjurnalınRedaksiyaŞurasınınrəhbəriSahibəxa

nımQafarovanınkonstruktivtövsiyələrisayəsində“MilliMəclis”jurnalıçoxşaxəli
məzmununudahadagenişləndirir,oxucularayeni,
maraqlırubrikalartəqdimedir.Müasirparlamenti
mizinsözçüsüolmaqşərəfinibundansonradadaşı
maq,üzərimizədüşəntariximissiyanılayiqincəyeri
nəyetirməkheyətolaraqümdəarzumuzdur.
 “Milli Məclis - 20” yubiley buraxılışında

görüşənədək...

ÜlviyyəAbdullayeva
Başredaktor

REDAKTORDAN
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Görkəmlisiyasivədövlətxadimi,
müasir,müstəqilAzərbaycandövlə
tininbanisi,xalqımızınÜmummilli
lideriHeydərƏliyevinAzərbaycan
xalqıvədövlətçiliyiqarşısındakımi
silsizxidmətləridövlətçiliktariximi
zinənparlaqsəhifələrinitəşkiledir
vəillərötsə,nəsillərdəyişsədə,milli
yaddaşımızdaəbədiyaşayacaqdır.
HeydərƏliyevhansıictimaiforma
siyavəsiyasiquruluşdafəaliyyət
göstərməsindənasılıolmayaraq,
onunbütünfəaliyyətininnüvəsini
xalqımızınparlaqgələcəyinin,qüd
rətlibirdövlətkimiAzərbaycanın
millimüstəqilliyininəbədiliyinin
təminedilməsitəşkiletmişdir.Ulu
öndərHeydərƏliyevAzərbayca
narəhbərliketdiyibütündövrlərdə
xalqımızaləyaqətləxidmətetmiş,
bütüngücvəbacarığınıAzərbaycan
xalqınıninkişafınavəmillidövlətçi
likideyalarınıngerçəkləşdirilməsinə
yönəltmişdir.
ÜmummilliliderinAzərbaycana

ilkdəfərəhbərliketdiyi19691982ci
illərgenişmiqyaslıinkişafvətərəqqi
ninəldəolunması,millikimliyimizin
dirçəldilməsi,millimənəvidəyərlə
rin,adətənənələrinqorunmasıdövrü
kimixarakterizəolunur.1969cuilin
iyulplenumunaqədərrespublikamız
keçmişsovetrespublikalarıarasında
geridəqalmışaqrarrespublikahesab
olunurdusa,1970ciillərinsonunda
artıqAzərbaycanHeydərƏliyevin
rəhbərliyiiləgüclüelmitexnikipo
tensialamalik,dinamikinkişafedən
sənayedövlətinəçevrilmiş,onun
sosialiqtisadivəmədənitərəqqisi
təminedilmişdir.Çoxqısamüddət
dərespublikadaçoxşaxəliiqtisadi

inkişafkonsepsiyasıhazırlanmışvə
icrasınabaşlanılmış,sosialiqtisadi,
ictimaisiyasivəmədənihəyatamənfi
təsirgöstərənmeyilləraradanqaldı
rılmış,ənənəvitəsərrüfatsahələrinin
səmərəlifəaliyyətininbərpasıiləya
naşı,yeniistehsalsahələriyaradılmış,
sənayeninayrıayrıbölmələriüzrə
görüləntədbirlərnəticəsindəböyük
inkişafdinamikasıəldəolunmuş,o
cümlədənneftkimya,maşınqayır
ma,energetika,metallurgiyasahələri
inkişafetməyəbaşlamışdır.60cıillə
rinsonunadoğruistehsalvəemalın
ciddişəkildəgerilədiyibirvaxtda
əvvəlkişöhrətiniitirənkəndtəsərrü
fatısahəsindəuğurlutədbirlərhəyata
keçirilmişvəbusahədəistehsalhəc
mininəsaslışəkildəyüksəlməsinə
nailolunmuşdur.
Azərbaycancəmiyyətininmil

liözünüdərkədönüşü,xalqımızın
tarixiyaddaşınınözünəqaytarılması,
milliruhunoyanmasımərhələsinin
əsasıdaötənəsrin70ciillərində
ÜmummilliliderHeydərƏliyevtə
rəfindənqoyulmuşdur.Azərbaycan
xalqınıngerçəktarixininöyrənilmə
si,milliədəbiyyatnümunələrinin,
adətənənələrinintəbliğolunması,
Azərbaycandilininqorunmasıvə
genişyayılması,kadrlarınmilli
ləşdirilməsi,şəhərvərayonlarda
sağlamictimaimühitinyaradılması
kimicəsarətliaddımlarınatılması
Uluöndərinqətiyyətiningöstəricisi
olmuşdur.BugünmüstəqilAzərbay
candövlətçiliyininideolojiəsasını
təşkiledənazərbaycançılıqideyası
nınbünövrəsininqoyulması,onun
mükəmməlbirkonsepsiyaşəklində
irəlisürülməsivəicraolunmasıda

ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
adıiləbağlıdır.HeydərƏliyevtəhsil,
elmməsələlərinəyüksəkhəssaslıq
layanaşmışdır.Onunrəhbərliyiilə
alitəhsilmüəssisələrindətədrisvə
tərbiyəişinintəşkili,madditexni
kibazanıntəkmilləşdirilməsiqısa
müddətdəböyükirəliləyişlərəsəbəb
olmuşdur.Həmindövrdəazərbay
canlıgənclərinMoskvanın,eləcədə
keçmişSSRİnindigərşəhərlərinin
aparıcıalielmvətəhsilocaqlarına
göndərilməsiAzərbaycanıngələ
cəkinkişafıüçüngüclükadrpoten
sialınınformalaşdırılmasınaxid
mətetmiş,yaxşıtəhsiləyiyələnmiş

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
banisi, xalqımızın xilaskarı

Sahibə Qafarova 
AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininsədri
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kadrlarAzərbaycanmüstəqillikəldə
etdikdənsonraölkəmizdəquruculuq
vəinkişafproseslərindəaktivişti
raketmişlər.Azərbaycanınyüksək
peşəkarlığamalikhərbikadrlarının
hazırlanmasıistiqamətindəaddım
lardahəmindövrətəsadüfedir.Ulu
öndərHeydərƏliyevböyükcəsarət
vəuzaqgörənliklə1971ciildəBakıda
CəmşidNaxçıvanskiadınaHərbiLi
seyinaçılmasınanailolmuş,bununla
yanaşı,gəncazərbaycanlıoğlanların
itifaqmiqyasındatanınmışalihərbi
məktəblərəcəlbolunmasıişinəxüsu
sidiqqətyetirmişdir.
Beləliklə,Uluöndərinyüksəkida

rəçilikvəislahatlarıuğurlareallaş
dırmaqməharətisayəsindərespubli
kanınpotensialıəsaslışəkildəartmış,
sosialiqtisaditərəqqibaşvermiş,
Azərbaycankeçmişitifaqmiqyasın
dailkyerlərəyüksəlmişdir.Yerigəl
mişkən,əminlikləqeydedəbilərikki,
əsrinsonlarındaAzərbaycanınəldə
etdiyimüstəqilliyiniqtisadiəsasları
nıdaməhzhəmindövrdəUluöndər
tərəfindənyaradılmışgüclübaza
təşkiletmişdir.
HeydərƏliyevinböyüksəriştə

si,bacarıqlıidarəçilikvətəşkilatçılıq
qabiliyyəti,şəxsiyyəti,qısamüddət
dəəldəetdiyinəhəngnailiyyətlərhər
kəsindiqqətiniçəkmişdirvəo,itifaq
rəhbərliyinəqədəryüksəlmişdir.O,
1976cıilinmartayındaSov.İKPMK
SiyasiBürosuüzvlüyünənamizəd,
1982ciilinnoyabrındaisəSiyasi
Büroüzvüseçilmiş,eynizamanda,
SSRİNazirlərSovetisədrininbirinci
müavinivəzifəsinətəyinedilmişdir.
HeydərƏliyevharadaolmasın

dan,hansıvəzifədəçalışmasından
asılıolmayaraq,doğmavətəninin
inkişafınıdaimdiqqətmərkəzində
saxlamışdır.O,SSRİNazirlərSoveti
sədrininbirincimüavinikimi60dan
çoxnazirlik,komitəvəmüxtəlifmər
kəziidarələrinfəaliyyətinərəhbərlik
edərkəndərespublikamızıniqtisadi
sosialinkişafınayönələntədbirlərin
həyatakeçirilməsinəböyükdəstək
göstərmişdir.Lakin1987ciilinokt
yabrındaSov.İKPMKnınSiyasiBü

rosununvəşəxsənbaşkatibM.S.Qor
baçovunyeritdiyiyanlışxətə,onun
antiAzərbaycansiyasətinəetiraz
əlamətiolaraqtutduğuvəzifələrdən
istefavermişdir.HeydərƏliyevinis
tefasındansonraxalqımızüçünprob
lemlər,çətinliklərbaşlamış,respub
likamızaqarşıovaxtaqədərHeydər
Əliyevşəxsiyyətininböyüklüyünün,
güclüHeydərƏliyevamilininqar
şısınasəddçəkdiyitəxribatplanları,
məkrliiddialarbaşqaldırmışdır.
Azərbaycanınərazibütövlüyünəqar
şıtəhdidlər,separatçımeyillərgeniş
vüsətalmışdır.1990cıilin20yanvar
tarixindəisəAzərbaycanxalqınaqar
şıqanlıqırğınlartörədilmişdir.
HeydərƏliyevrespublikamızda

başverənhadisələridaimdiqqət
ləizləmiş,bütünməhrumiyyətlərə
vətəzyiqlərəbaxmayaraq,böyük
liderkimihərzamancanındançox
sevdiyixalqınınyanındaolmuşdur.
20Yanvarfaciəsinə,xalqımızaqarşı
törədiləncinayətəilketirazsəsini
ucaldanməhzgörkəmlişəxsiyyət,
Azərbaycanxalqınınböyükoğlu
HeydərƏliyevolmuşdur.O,hadi
səninertəsigünüyanvarın21də
MoskvadaAzərbaycanındaiminü
mayəndəliyinəgələrək,buvəhşiliyi
qətiyyətləpisləmiş,onuntörədilməsi
səbəblərini,təşkilatçılarının,günah
karlarınınadınıaçıqmətnləbəyan
etmiş,Azərbaycanxalqıiləhəmrəy
liyiniifadəetmişdir.Əlbətə,Heydər
Əliyevkimiböyükbirşəxsiyyətinbu
bəyanatıdünyaictimairəyinixalqı
mızaqarşıtörədilənbuqanlıqırğın
larüzərindəcəmləmiş,beynəlxalq
ictimaiyyətUluöndərtərəfindən
məlumatlandırılmışdır.Ümummilli
liderbuqanlıcinayətəetirazolaraq,
dahabircəsarətliaddımataraq,özü
nəvəailəüzvlərinəqarşıtəzyiqlərə
baxmayaraq,KommunistPartiyası
nınsıralarınıtərketmişdir.
Uluöndər1990cıiliyulun20də

Bakıyadönsədə,respublikanıno
vaxtkırəhbərliyibuböyükliderin
paytaxtdayaşamasınaimkanvermə
mişvəiyulun22dəHeydərƏliyev
doğulduğuNaxçıvanMuxtarRes

publikasınagetmişdir.Əslindəonun
Naxçıvanaqayıdışıdataleyinhök
mü,Uluöndərinxilaskarlıqmissiya
sınınnövbətimərhələsiidi.Çünkio
vaxtçoxağırşərtləraltındaolanNax
çıvanınişğaledilməsiermənisepa
ratçılarınınvəonlarınhavadarlarının
Azərbaycanaqarşıməkrliplanla
rındailksıralardadayanırdı.Məhz
HeydərƏliyevNaxçıvanaqarşıişğal
planlarınıaltüstedərək,Muxtar
Respublikanıqorumağanailolmuş
dur.BudövrdəMuxtarRespublika
dadövlətquruculuğu,hakimiyyət
vəidarəetmənintəkmilləşdirilməsi
sahəsindəmühümişlərgörülmüş,
siyasiböhranaradanqaldırılmış,iq
tisadiislahatlarhəyatakeçirilmişdir.
Hərbiquruculuqməsələlərinəxüsusi
diqqətyetirilmiş,keçmişsovetordu
sununbuərazidəkibütünsilahlarıvə
texnikasıalınıbmilliorduhissələrinə
verilmişdir.MəhzHeydərƏliyevin
təşəbbüsüvəsədrliyiiləNaxçıvan
AliSovetininsessiyasındaAzərbay
canXalqCümhuriyyətininüçrəngli
bayrağıdövlətbayrağıelanedilmiş,
eyniqərarınAzərbaycanAliSoveti
tərəfindəndəqəbulolunmasıüçün
vəsatətqaldırılmışdır.O,31dekabrın
DünyaAzərbaycanlılarınınHəmrəy
likGünükimitəsisolunmasıhaqqın
daqərarqəbuletmişdir.1992ciilin
noyabrayının21dəHeydərƏliyevin
sədrliyiiləYeniAzərbaycanPartiya
sınınyaradılmasıisəAzərbaycanın
siyasisisteminəyeninəfəs,yenide
mokratikənənələrgətirmişdir.
Məlumdurki,ötənəsrinsonla

rınadoğrudünyadavəregionda
başverənproseslərkeçmişitifaqın
süqutuvəyenimillidövlətlərinhə
yatavəsiqəalmasıilənəticələnmiş,
Azərbaycanxalqıdaəsrinəvvəllə
rindəəlindənalınanmüstəqilliyinə
qovuşmuşdur.Lakin1991ciilin
18oktyabrtarixindəAzərbaycan
Respublikasınındövlətmüstəqilliyi
haqqındaKonstitusiyaAktıqəbul
olunsada,bumüstəqilliyiqoruyub
saxlamaqüçünheçbirpraktikiad
dımlaratılmamış,əksinə,ölkədəki
vəziyyətgündəngünədahadagər

ginləşmişdir.Müstəqilliyinilkillə
rindəiqtisadiyyatböhranauğramış,
vətəndaşlarıngüzəranıkəskinpis
ləşmiş,siyasisistemificolmuşdur.
Hakimiyyətəyaxınqanunsuzsilahlı
dəstələrarasındamübarizədahada
kəskinləşmiş,Azərbaycanvətəndaş
müharibəsitəhlükəsiiləüzüzəqal
mışdır.Digərtərəfdən,Ermənistanın
Azərbaycanaqarşıişğalçılıqsiyasəti
getdikcəgenişlənmiş,torpaqlarımız
işğalaltınadüşmüşdür.Beləliklə,
həmmüəyyəndairələrintapşırıq
larıiləhərəkətedənqrupların,həm
dəsiyasihakimiyyətiqeyriqanuni,
antidemokratikyollaələkeçirən
AXCMüsavatiqtidarınınzamanında
Azərbaycandövlətitənəzzüləuğra
mış,müstəqilAzərbaycanRespub
likasıözmüstəqilliyininbərpasının
ikinciilindəfaktikiolaraq,əsrin
əvvəllərindəXalqCümhuriyyətinin
yaşadığıtaleyitəkrarlamaqtəhlükəsi
iləqarşılaşmışdır.
Əlbətə,müstəqillik,öztaleyinin

sahibiolmaqhərbirxalqüçünən
böyüksərvətdir.Hərbirxalqınən
ümdə,həyativəzifəsiisəbumüstə

qilliyiqorumaqvəəbədiyaşatmaq
dır.Buzamanxalqındaxilienerjisi,
millikeyfiyyətləri,yaradıcılıqgücü
iləyanaşı,onunmüstəqillikamalları
ətrafındasarsılmazbirliyinitəmin
edən,buməqsədnaminəsəfərbər
etməyibacaran,yüksəksəriştəli
təşkilatçı,xarizmatik,tariximissiya
daşıyabilməkimkanvəqüdrətinə
malikolanliderinrolutarixdəözqiy
mətinialmışdır.HeydərƏliyevdəən
mürəkkəbzamanlardavətaleyüklü
məqamlardaözdövlətinivəxalqı
nızamanınsınaqlarındanuğurla
çıxarmış,Azərbaycanıntərəqqisini,
müstəqilliyinindönməzliyinitəmin
etmişdir.1993cüildəAzərbaycan
dövlətçiliyiənağırsınaqlarlaqarşı
qarşıyaqalandayenədəxilaskarlıq
missiyasıHeydərƏliyevinüzərinə
düşmüşdür.
Təbiiki,HeydərƏliyevkimibü

tünmənalıömrünüözxalqınahəsr
edənnəhəngdövlətxadimiAzərbay
canxalqınınçağırışınavətəkidlitələ
binə,ölkəmizinüzləşdiyiağırvəziy
yətəlaqeydqalabilməzdi.O,vətənin
ağırgünündəyenədəməsuliyyətiöz

üzərinəgötürmüş,müqəddəsxilas
karlıqmissiyasınıböyükməharətlə
yerinəyetirmişdir.Onunhakimiyyət
olimpininzirvəsinədönüşünün15
iyununAzərbaycandövlətçiliktari
xindəQurtuluşgünükimiözyerini
almasıməhzbugerçəkliklərdənirəli
gəlir.UluöndərHeydərƏliyevxalqı
nıxilasetmiş,dövlətinixaos,anarxi
ya,böhrandaninkişafrelsləriüzərinə
çıxarmışdır.1993cüiloktyabrın3də
ümumxalqsəsverməsinəticəsində
HeydərƏliyevAzərbaycanRespub
likasınınPrezidentiseçilmişdir.
Hərbirinkişafıntəməlindəsa

bitlikamilidayanır.Azərbaycan
dövlətininmüstəqilliyininilkillə
rindəyaşadığımızfaciəvihadisələr
dəsabitlikvəəminamanlığınmilli
inkişafproseslərindəhəyatiəhəmiy
yətinisübutayetirmişdir.Böyük
liderHeydərƏliyevinfəaliyyətinin
vektorunuilknövbədəölkəmizdə
sabitliyintəminolunmasıtəşkiletmiş
vəUluöndərqısazamandabuna
nailolmuşdur.Əlbətə,busabitli
yinmənbəyiAzərbaycanxalqıvə
onunözliderinəsonsuzetimadıvə
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kadrlarAzərbaycanmüstəqillikəldə
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hazırlanmasıistiqamətindəaddım
lardahəmindövrətəsadüfedir.Ulu
öndərHeydərƏliyevböyükcəsarət
vəuzaqgörənliklə1971ciildəBakıda
CəmşidNaxçıvanskiadınaHərbiLi
seyinaçılmasınanailolmuş,bununla
yanaşı,gəncazərbaycanlıoğlanların
itifaqmiqyasındatanınmışalihərbi
məktəblərəcəlbolunmasıişinəxüsu
sidiqqətyetirmişdir.
Beləliklə,Uluöndərinyüksəkida

rəçilikvəislahatlarıuğurlareallaş
dırmaqməharətisayəsindərespubli
kanınpotensialıəsaslışəkildəartmış,
sosialiqtisaditərəqqibaşvermiş,
Azərbaycankeçmişitifaqmiqyasın
dailkyerlərəyüksəlmişdir.Yerigəl
mişkən,əminlikləqeydedəbilərikki,
əsrinsonlarındaAzərbaycanınəldə
etdiyimüstəqilliyiniqtisadiəsasları
nıdaməhzhəmindövrdəUluöndər
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1976cıilinmartayındaSov.İKPMK
SiyasiBürosuüzvlüyünənamizəd,
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Büroüzvüseçilmiş,eynizamanda,
SSRİNazirlərSovetisədrininbirinci
müavinivəzifəsinətəyinedilmişdir.
HeydərƏliyevharadaolmasın

dan,hansıvəzifədəçalışmasından
asılıolmayaraq,doğmavətəninin
inkişafınıdaimdiqqətmərkəzində
saxlamışdır.O,SSRİNazirlərSoveti
sədrininbirincimüavinikimi60dan
çoxnazirlik,komitəvəmüxtəlifmər
kəziidarələrinfəaliyyətinərəhbərlik
edərkəndərespublikamızıniqtisadi
sosialinkişafınayönələntədbirlərin
həyatakeçirilməsinəböyükdəstək
göstərmişdir.Lakin1987ciilinokt
yabrındaSov.İKPMKnınSiyasiBü

rosununvəşəxsənbaşkatibM.S.Qor
baçovunyeritdiyiyanlışxətə,onun
antiAzərbaycansiyasətinəetiraz
əlamətiolaraqtutduğuvəzifələrdən
istefavermişdir.HeydərƏliyevinis
tefasındansonraxalqımızüçünprob
lemlər,çətinliklərbaşlamış,respub
likamızaqarşıovaxtaqədərHeydər
Əliyevşəxsiyyətininböyüklüyünün,
güclüHeydərƏliyevamilininqar
şısınasəddçəkdiyitəxribatplanları,
məkrliiddialarbaşqaldırmışdır.
Azərbaycanınərazibütövlüyünəqar
şıtəhdidlər,separatçımeyillərgeniş
vüsətalmışdır.1990cıilin20yanvar
tarixindəisəAzərbaycanxalqınaqar
şıqanlıqırğınlartörədilmişdir.
HeydərƏliyevrespublikamızda

başverənhadisələridaimdiqqət
ləizləmiş,bütünməhrumiyyətlərə
vətəzyiqlərəbaxmayaraq,böyük
liderkimihərzamancanındançox
sevdiyixalqınınyanındaolmuşdur.
20Yanvarfaciəsinə,xalqımızaqarşı
törədiləncinayətəilketirazsəsini
ucaldanməhzgörkəmlişəxsiyyət,
Azərbaycanxalqınınböyükoğlu
HeydərƏliyevolmuşdur.O,hadi
səninertəsigünüyanvarın21də
MoskvadaAzərbaycanındaiminü
mayəndəliyinəgələrək,buvəhşiliyi
qətiyyətləpisləmiş,onuntörədilməsi
səbəblərini,təşkilatçılarının,günah
karlarınınadınıaçıqmətnləbəyan
etmiş,Azərbaycanxalqıiləhəmrəy
liyiniifadəetmişdir.Əlbətə,Heydər
Əliyevkimiböyükbirşəxsiyyətinbu
bəyanatıdünyaictimairəyinixalqı
mızaqarşıtörədilənbuqanlıqırğın
larüzərindəcəmləmiş,beynəlxalq
ictimaiyyətUluöndərtərəfindən
məlumatlandırılmışdır.Ümummilli
liderbuqanlıcinayətəetirazolaraq,
dahabircəsarətliaddımataraq,özü
nəvəailəüzvlərinəqarşıtəzyiqlərə
baxmayaraq,KommunistPartiyası
nınsıralarınıtərketmişdir.
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doğulduğuNaxçıvanMuxtarRes

publikasınagetmişdir.Əslindəonun
Naxçıvanaqayıdışıdataleyinhök
mü,Uluöndərinxilaskarlıqmissiya
sınınnövbətimərhələsiidi.Çünkio
vaxtçoxağırşərtləraltındaolanNax
çıvanınişğaledilməsiermənisepa
ratçılarınınvəonlarınhavadarlarının
Azərbaycanaqarşıməkrliplanla
rındailksıralardadayanırdı.Məhz
HeydərƏliyevNaxçıvanaqarşıişğal
planlarınıaltüstedərək,Muxtar
Respublikanıqorumağanailolmuş
dur.BudövrdəMuxtarRespublika
dadövlətquruculuğu,hakimiyyət
vəidarəetmənintəkmilləşdirilməsi
sahəsindəmühümişlərgörülmüş,
siyasiböhranaradanqaldırılmış,iq
tisadiislahatlarhəyatakeçirilmişdir.
Hərbiquruculuqməsələlərinəxüsusi
diqqətyetirilmiş,keçmişsovetordu
sununbuərazidəkibütünsilahlarıvə
texnikasıalınıbmilliorduhissələrinə
verilmişdir.MəhzHeydərƏliyevin
təşəbbüsüvəsədrliyiiləNaxçıvan
AliSovetininsessiyasındaAzərbay
canXalqCümhuriyyətininüçrəngli
bayrağıdövlətbayrağıelanedilmiş,
eyniqərarınAzərbaycanAliSoveti
tərəfindəndəqəbulolunmasıüçün
vəsatətqaldırılmışdır.O,31dekabrın
DünyaAzərbaycanlılarınınHəmrəy
likGünükimitəsisolunmasıhaqqın
daqərarqəbuletmişdir.1992ciilin
noyabrayının21dəHeydərƏliyevin
sədrliyiiləYeniAzərbaycanPartiya
sınınyaradılmasıisəAzərbaycanın
siyasisisteminəyeninəfəs,yenide
mokratikənənələrgətirmişdir.
Məlumdurki,ötənəsrinsonla

rınadoğrudünyadavəregionda
başverənproseslərkeçmişitifaqın
süqutuvəyenimillidövlətlərinhə
yatavəsiqəalmasıilənəticələnmiş,
Azərbaycanxalqıdaəsrinəvvəllə
rindəəlindənalınanmüstəqilliyinə
qovuşmuşdur.Lakin1991ciilin
18oktyabrtarixindəAzərbaycan
Respublikasınındövlətmüstəqilliyi
haqqındaKonstitusiyaAktıqəbul
olunsada,bumüstəqilliyiqoruyub
saxlamaqüçünheçbirpraktikiad
dımlaratılmamış,əksinə,ölkədəki
vəziyyətgündəngünədahadagər

ginləşmişdir.Müstəqilliyinilkillə
rindəiqtisadiyyatböhranauğramış,
vətəndaşlarıngüzəranıkəskinpis
ləşmiş,siyasisistemificolmuşdur.
Hakimiyyətəyaxınqanunsuzsilahlı
dəstələrarasındamübarizədahada
kəskinləşmiş,Azərbaycanvətəndaş
müharibəsitəhlükəsiiləüzüzəqal
mışdır.Digərtərəfdən,Ermənistanın
Azərbaycanaqarşıişğalçılıqsiyasəti
getdikcəgenişlənmiş,torpaqlarımız
işğalaltınadüşmüşdür.Beləliklə,
həmmüəyyəndairələrintapşırıq
larıiləhərəkətedənqrupların,həm
dəsiyasihakimiyyətiqeyriqanuni,
antidemokratikyollaələkeçirən
AXCMüsavatiqtidarınınzamanında
Azərbaycandövlətitənəzzüləuğra
mış,müstəqilAzərbaycanRespub
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əvvəllərindəXalqCümhuriyyətinin
yaşadığıtaleyitəkrarlamaqtəhlükəsi
iləqarşılaşmışdır.
Əlbətə,müstəqillik,öztaleyinin

sahibiolmaqhərbirxalqüçünən
böyüksərvətdir.Hərbirxalqınən
ümdə,həyativəzifəsiisəbumüstə

qilliyiqorumaqvəəbədiyaşatmaq
dır.Buzamanxalqındaxilienerjisi,
millikeyfiyyətləri,yaradıcılıqgücü
iləyanaşı,onunmüstəqillikamalları
ətrafındasarsılmazbirliyinitəmin
edən,buməqsədnaminəsəfərbər
etməyibacaran,yüksəksəriştəli
təşkilatçı,xarizmatik,tariximissiya
daşıyabilməkimkanvəqüdrətinə
malikolanliderinrolutarixdəözqiy
mətinialmışdır.HeydərƏliyevdəən
mürəkkəbzamanlardavətaleyüklü
məqamlardaözdövlətinivəxalqı
nızamanınsınaqlarındanuğurla
çıxarmış,Azərbaycanıntərəqqisini,
müstəqilliyinindönməzliyinitəmin
etmişdir.1993cüildəAzərbaycan
dövlətçiliyiənağırsınaqlarlaqarşı
qarşıyaqalandayenədəxilaskarlıq
missiyasıHeydərƏliyevinüzərinə
düşmüşdür.
Təbiiki,HeydərƏliyevkimibü

tünmənalıömrünüözxalqınahəsr
edənnəhəngdövlətxadimiAzərbay
canxalqınınçağırışınavətəkidlitələ
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dəstəyiolmuşdur.Uluöndərməhz
budəstəyəarxalanaraqtaleyüklü
məsələləriçoxböyükustalıqlahəll
etmişdir.Bəzidaxilivəxariciqüvvə
lərtərəfindənhazırlanmış1994cü
iloktyabrvə1995ciilmartdövlət
çevrilişiplanlarının,terrorcəhdlə
rininqarşısıalınmış,silahlıyolla
hakimiyyətəgəlməkiddialarınason
qoyulmuş,Azərbaycandövlətçiliyi
ninifasıprosesidayandırılmışdır.
Tezliklənizamiorduquruculuğuna
başlanılmış,ermənisilahlıqüvvələri
ninişğalıgenişləndirməkplanlarının
qarşısıalınmış,Azərbaycanqoşunları
Füzulirayonuistiqamətindəuğurlu
əməliyyatkeçirərəkHoradizqəsə
bəsinivəətrafkəndləriişğalçılardan
azadetmiş,bununladamüharibənin
gedişindəciddidönüşənailolunmuş
və1994cüilinmayayındaatəşkəs
elanedilmişdir.
Ümummilliliderinmoderndöv

lətquruculuğusiyasətininmühüm
biristiqamətinigüclüiqtisadiyyat
qurmaqtəşkiletmişdir.O,güclü
iqtisadiyyatamalikölkələrinhər
şeyəqadirolduğunubəyanedərək,

ölkəmizinsosialiqtisadi,elmitexniki
potensialınıhərəkətəgətirmiş,hə
yatakeçirilənyeniislahatlarlabazar
iqtisadiyyatınormalarınavəçoxmül
kiyyətçiliyəəsaslananmüasiriqtisadi
sisteməkeçidinəsasınıqoymuşdur.
1994cüilinsentyabrında“Əsrinmü
qaviləsi”ninimzalanmasıölkəmizə
xaricisərmayələrincəlbolunmasına,
iqtisadiyyatınmüxtəlifsahələrinə
böyüksərmayəqoyuluşunaimkan
vermişdir.BirqədərsonraisəXəzə
rindigərkarbohidrogenyataqlarının
işlənilməsiiləəlaqədar30dançox
sazişimzalanmış,BakıNovoros
siyskborukəməribərpaolunmuş,
BakıSupsaborukəməriinşaedil
miş,BakıTbilisiCeyhanəsasixrac
borukəmərinintəməliqoyulmuşdur.
Enerjiresurlarınınixracındanəldə
olunangəlirlərəhalininrifahhalının
yaxşılaşmasına,məcburiköçkünlərin
problemlərininhəllinə,infrastruktur
layihələrininicrasınayönəldilmişdir.
HeydərƏliyevinrəhbərliyiilə

müasirsənayequruculuğuistiqamə
tindəefektivtədbirlərhəyatakeçiril
miş,müstəqilliyinilkillərindəifasa

uğramışsənayemüəssisələrinin
fəaliyyətibərpaolunmuş,yeniisteh
salbirliklərifəaliyyətəbaşlamışdır.
Uluöndərintəşəbbüsüvərəhbərliyi
iləMDBməkanındailkdəfəolaraq,
ölkəmizdəgeniştorpaqislahatıapa
rılmış,Azərbaycanvətəndaşlarıheç
birrüsumödəmədəntorpaqmülkiy
yətçilərinəçevrilmişdir.
Ümummilliliderinrəhbərliyiilə

ölkəiqtisadiyyatınındirçəldilməsi
istiqamətindəhəyatakeçiriləngeniş
miqyaslıtədbirlərəparalelolaraq,
demokratik,hüquqivədünyəvidöv
lətquruculuğusahəsindədəardıcıl
siyasətyeridilmişdir.1995ciilinno
yabrındaHeydərƏliyevinrəhbərliyi
ilədemokratikdəyərləriözündəəks
etdirənmüstəqilAzərbaycanRespub
likasınınilkKonstitusiyasınınqəbul
edilməsibumənadatarixiəhəmiy
yətəmalikolmuşdur.Bununardınca
ölkəmizdəinsanhüquqvəazadlıqla
rınınmüdafiəsiningücləndirilməsi,
demokratikinkişafınsürətləndiril
məsiistiqamətindəköklüislahatlar
aparılmış,sözvəmətbuatazadlığı
təminolunmuş,senzuraaradangö

türülmüş,1995civə2000ciillərdə
çoxpartiyalılıqəsasındaparlament
seçkilərininkeçirilməsi,Konstitusiya
Məhkəməsinintəşkili,ölümcəzasının
ləğvi,yerliözünüidarəetməorqanla
rınınyaradılmasıkimiçoxmühüm
tədbirləruğurlareallaşdırılmışdır.
HeydərƏliyevmüstəqilölkə

mizinxaricisiyasətistiqamətlərini
müəyyənləşdirərkənölkəmizdə,
regiondavədünyadamövcudolan
yenişəraitəuyğunolan,millimaraq
larımızınqətiyyətləmüdafiəolunma
sınaxidmətedənpraqmatikbeynəl
xalqsiyasətəüstünlükvermiş,həmin
dövrüçünəndüzgünqərarverilərək
balanslaşdırılmışxaricisiyasəthəyata
keçirilmiş,Azərbaycanınbeynəlxalq
əlaqələrininyaradılmasıvəinkişafı,
ölkəhəqiqətlərinintanıdılması,2020
ciildəhəllolunmuşDağlıqQarabağ
münaqişəsiiləbağlıölkəmizinəda
lətli,tarixihəqiqətlərəvəbeynəlxalq
hüquqasöykənənmövqeyinindünya
ictimaiyyətinətəqdimolunmasıvə
dəstəklənməsinənailolunmasıisti
qamətindəyorulmadanvəqətiyyətlə
fəaliyyətgöstərmiş,fəaldiplomatik

səylərinəticəsindədünyanınböyük
dövlətlərininvəaparıcıbeynəlxalq
təşkilatlarınınAzərbaycana,onun
zorlacəlbolunduğusilahlımüna
qişəyəmünasibətiniəsaslısurətdə
dəyişdirmişvəölkəmizinərazibü
tövlüyünündəstəklənməsiiləbağlı
birçoxbeynəlxalqsənədlərqəbul
edilmişdir.Ümummillilideringərgin
vəyorulmazfəaliyyətinəticəsində
Azərbaycanındünyadamövqeyivə
nüfuzugüclənmiş,ölkəmizinbeynəl
xalqtəşkilatlardauğurlufəaliyyəti
təminolunmuşdur.
Budövrdəmillimənəvidəyərlə

rinqorunmasıvətəbliği,latınəlif a
sınakeçid,Azərbaycandiliningeniş
təbliği,Əlif avəAzərbaycandili
günlərinintəsisedilməsiazərbay
cançılıqideologiyasınınzənginləş
məsinəxidmətetmişvəəsasideoloji
baziskimimillihəmrəylinrəhninə
çevrilmişdir.2001ciildəHeydər
Əliyevintəşəbbüsüvərəhbərliyiilə
Bakıdadünyaazərbaycanlılarının
ilktarixiqurultayınınkeçirilməsi
həmvətənlərimizinölkəiləbağla
rınındahadamöhkəmlənməsinə,

diasporhərəkatınıngenişlənməsinə
əsaslıtöhfələrvermişdir.
Ümummilliliderindövlətçi

likbaxımındanqısamüddəthesab
olunandövrdəxalqımızavəmilli
dövlətçiliyimizəqazandırdığı,bəxş
etdiyinailiyyətləryalnızAzərbayca
nınmüstəqilliyini,mövcudluğunu
qoruyub,onunsütunlarınımöhkəm
ləndirib,inkişafyollarınaçıxarmaqla
məhdudlaşmır.HeydərƏliyevhəm
dəgələcəyingüclü,qüdrətliAzər
baycanınınsarsılmaztəməllərini
yaratmışdır.
2003cüildənalikürsüdəfəaliy

yətəbaşlayarkən,“Azərbaycanı
qüdrətlidövlətəçevirməküçünən
başlıcasıölkədəHeydərƏliyevin
siyasətidavametdirilməlidir”,de
yərək,ölkəmizingələcəkinkişaf
yolunuaydınifadəedənmöhtərəm
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərli
yiiləAzərbaycanHeydərƏliyevin
yaratdığımöhkəmtəməllərüzərində,
Uluöndərinmüəyyənləşdirdiyiyolla
uğurlainkişafedir.Prezidentİlham
Əliyevinölkəmizərəhbərliketdiyi
dövrdövlətçiliktariximizəhərtərəf
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livəsürətliinkişafdövrükimidaxil
olmuşdur.Qətiyyətlədeyəbilərik
ki,Azərbaycançoxəsrliktarixində
heçvaxtbuqədərgüclüvəqüdrətli
olmamışdır.Buillərərzindəhəya
takeçiriləniqtisadiislahatlarölkə
iqtisadiyyatındaəsaslıkeyfiyyət
dəyişikliklərinəsəbəbolmuş,ba
zariqtisadiyyatınakeçidmərhələsi
uğurlatamamlanmış,qeyrineft
sektorununüstüninkişafınanail
olunmuş,azadsahibkarlığıninkişa
fınaəlverişlişəraityaradılmış,ardıcıl
regionalinkişafproqramlarıuğurla
icraolunmuş,makroiqtisadisabitlik
qorunubsaxlanılmış,çoxşaxəlisosial
müdafiətədbirlərihəyatakeçirilmiş,
ölkəvətəndaşlarınınrifahıdahada
yaxşılaşdırılmış,ölkəmizdəgeniş
vəmoderninfrastrukturquruculu
ğuhəyatakeçirilmiş,yeniişyerləri
açılmış,işsizlikvəyoxsulluqsəviyyə
siaşağıendirilmiş,əməkhaqlarıvə
pensiyalar,həssasqruplaradövlət
dəstəyidavamlıolaraqartırılmışdır.
Azərbaycandademokratiktəsisat
larınmöhkəmləndirilməsi,siyasi
plüralizminvəçoxpartiyalıdemok

ratiksiyasisistemininkişafetdiril
məsi,insanhüquqvəazadlıqlarının
təminedilməsi,vətəndaşcəmiyyəti
institutlarınınfəaliyyətinəgenişim
kanlarınyaradılması,dövlətvəözəl
qurumlarınfəaliyyətindəşəfafığın
vəhesabatlılığıntəminolunmasıis
tiqamətlərində,ictimaivəsosialxid
mətlərsahəsindəinqilabinəticələrlə
müşayiətolunançoxşaxəliislahatlar
həyatakeçirilmişdir.Qabaqcılins
titusionalislahatlarsırasındaBirin
civitseprezidentlikinstitutunun
yaradılmasımüstəsnaəhəmiyyətə
malikdir.Ölkədəvitseprezidentlik
təsisatınınyaradılmasıvəhörmətli
MehribanxanımƏliyevanınBirinci
vitseprezidenttəyinedilməsivə
təndaşlaradövlətdiqqətivəqayğısı
nıngücləndirilməsində,cəmiyyətin
bütüntəbəqələriniəhatəedənuğurlu
sosialsiyasətindavametdirilməsində
mühümamilolmuşdur.Ümummil
liliderinqurubyaratdığımüstəqil
Azərbaycanındahadaçiçəklən
məsindəyaxındaniştiraketmək,
insanlaradaimköməkəliuzatmaq,
xeyirxahişlərgörməkMehriban

xanımƏliyevanınfəaliyyətininəsas
qayəsinitəşkiledirvəo,çoxşaxəli
fəaliyyətiiləAzərbaycanıninkişafına
müstəsnatöhfələrverir.
Qeydetməklazımdırki,hör

mətliMehribanxanımƏliyevanın
rəhbərliketdiyivəUluöndərin
adınıdaşıyanHeydərƏliyevFon
duÜmummilliliderinəbədiyaşar
ideyalarınınhəyatakeçməsinə,onun
əvəzsizirsininöyrənilməsinə,təbliği
nəmühümdəstəkverir.Fond18illik
fəaliyyətidövründəölkəmizdəelm,
təhsil,mədəniyyət,səhiyyə,idman,
ekolojisahələrəaidgenişproqram
larhəyatakeçirmiş,xüsusiqayğıya
ehtiyacıolaninsanlarayüksəkqayğı
vəköməkgöstərmiş,Azərbaycan
mədəniyyətiningeniştəbliği,mənəvi
dəyərlərimizinqorunmasıistiqamə
tindəmühümlayihələrreallaşdırmış,
ölkəmizinbeynəlxalqnüfuzunun
artırılması,Azərbaycanhəqiqətləri
nindünyaictimaiyyətinəçatdırılması
işinəböyüktöhfələrvermişdir.Hey
dərƏliyevFondumillimusiqimizin,
xalçaçılıqsənətinin,muğamsənəti
ninvədigərmədəniyyətincilərimi

zindünyayatəqdimolunmasıüçün
dəçoxböyükişlərgörmüşdür.
2003cüildənötəndövrərzində

Azərbaycanınbeynəlxalqmünasi
bətlərsistemindəyerininvərolunun
möhkəmləndirilməsiistiqamətində
uğurlusiyasikursreallaşdırılmış,
birçoxölkələrləbərabərhüquqlu,
konstruktivmünasibətlərqurmağa
nailolunmuşdur.Azərbaycan155
ölkənindəstəyiniqazanaraqBMT
TəhlükəsizlikŞurasının20122013cü
illərdəqeyridaimiüzvüseçilmişvə
hazırdaBMTdənsonradünyanınən
böyükikincitəşkilatıolanQoşulma
maHərəkatınauğurlasədrlikedir.
PrezidentİlhamƏliyevinmüəllifiyi
ilənəhəngtransmillienergetikala
yihələrihəyatakeçirilmiş,BakıTbi
lisiCeyhanəsasneftixrackəməri,
BakıTbilisiƏrzurumqazkəməri,
CənubQazDəhlizikimienerjitəh
lükəsizliyindəmühümroloynayan
nəhənglayihələrAvropanınenerji
xəritəsinidəyişdirmişdir.Həmçinin
Azərbaycanıntəşəbbüsüiləqlobal
əhəmiyyətdaşıyantransnəqliyyat,
kommunikasiyalayihələrireallaşdı

rılmış,AvropanıAsiyailəbirləşdirən
ŞərqQərbvəŞimalCənubbeynəl
xalqnəqliyyatdəhlizlərininyara
dılmasıtəminedilmiş,Azərbaycan
dünyadasayıməhdudolankosmik
ölkələrsırasınaqoşulmuşdur.
2020ciildəAliBaşKomandan

İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzər
baycanOrdusunun44günlükVə
tənmüharibəsindəəldəetdiyiZəfər
dövlətçiliktariximizdəənböyük
qələbələrdənbirivəbirincisidir.
BuqələbəsayəsindəAzərbaycan
30iləyaxınişğalaltındaolanəzəli
torpaqlarımızıazadedərək,ərazi
bütövlüyünübərpaetmiş,ölkəmi
zinqarşısındadayananbirnömrəli
probleminözgücü,qüdrətihesabı
nahəllinənailolmuşdur.Həmdö
yüşmeydanında,həmdədiploma
tiyacəbhəsindədüşmənüzərində
qazandığımızzəfərlərqürurmən
bəyi,tariximizinşanlısəhifəsidir.
2020ciilnoyabrın8dədövlə

timizinbaşçısı,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevŞəhidlər
xiyabanındaAzərbaycanxalqına
müraciətindəŞuşaşəhərininişğal

danazadolunmasınınmüjdəsini
verərkənböyükqürurlademişdir:
“Mənbugün,eynizamanda,Ulu
öndərHeydərƏliyevinməzarını
ziyarətetdim,onunruhuqarşısın
dabaşəydim.Ürəyimdədedim,
xoşbəxtadamamki,atavəsiyyətini
yerinəyetirdim.Şuşanıazadetdik!
Bu,böyükQələbədir!Şəhidlərimi
zin,Uluöndərinruhuşaddırbu
gün!”.
Bəli,Uluöndərinruhubugün

onagörəşaddırki,Azərbaycan
onunarzuladığızirvələrifəthedir,
cənabPrezidentİlhamƏliyevtale
yüklüməsələləri,planları,işləribö
yükmüvəfəqiyyətləhəyatakeçirir.
AzərbaycanazadQarabağda,azad
Şuşadadünyaazərbaycanlılarını
qarşılayır,Zəfərqurultayınıtəşkil
edir.BuzəfərlərinmemarıHey
dərƏliyevsiyasəti,onunsiyasətini
uğurlahəyatakeçirənmöhtərəm
PrezidentİlhamƏliyevdir.Ölkəmiz
HeydərƏliyevyoluiləqətiyyətlə
irəliləyirvəPrezidentİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləmüasirinkişaf
tariximizinyenisalnaməsiyazılır.
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AKTUAL ZƏFƏR

1989cuildənŞuşaşəhərində
keçirilən“Xarıbülbül”MusiqiFes
tivalıdəyərlibirənənəolmuşdur.
Uzunillərmüqəddəsşəhərimizbu
musiqisədalarındanməhrumolsa
da,müzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləşanlı
ordumuzmədəniyyətməbədimizi
düşmənəsirliyindənxilasedərək
buənənənibərpaetdi.
“Xarıbülbül”MusiqiFestivalı

ilkdəfəməşhurxanəndə,peda
qoq,XalqartistiSeyidŞuşinskinin
(18891965)100illikyubileyiilə
əlaqədarkeçirilib.Tədbirinhərilin
mayayındaŞuşadaxarıbülbülün
çiçəklənmədövründətəşkilolun

masıqəraraalınıb.İlkfestivalda
yerliifaçılarlayanaşı,keçmişitifaq
respublikalarındanQırğızıstan,
Qazaxıstan,Rusiya,LitvavəBela
rusdandamusiqiqruplarıiştirak
ediblər.
1990cıildən“Xarıbülbül”Mu

siqiFestivalıbeynəlxalqstatus
alıb.İkincifestivalaHollandiya,
Almaniya,İsrailvəTürkiyədəndə
folklorqruplarınındəvətedilməsi
böyükmarağasəbəbolub.Qa
rabağmünaqişəsininbaşlaması
iləəlaqədarŞuşadaağırvəziyyət
yarandığındanhəminilkonsertlər
Ağdamdatəşkiledilib.Festivalın
birsırakonsertləriBərdəvəAğca

bədidədəkeçirilib.İkincifestival
damüxtəlifölkələrdən170əyaxın
nümayəndəiştirakedib.İkincivə
üçüncüfestivallarınyekunkon
sertləriBakıdaHeydərƏliyev
Sarayındatəşkilolunub.
Dördüncüfestival1992ciil

mayın15dəbaşlamalı,ozamana
dəkkeçirilənlərinənmöhtəşəmi
olmalıidi.Dünyanın30dançox
ölkəsindən500nəfəriniştirakınə
zərdətutulmuşdu.Lakinhəminil
mayın8dəŞuşaşəhəriErmənistan
hərbibirləşmələritərəfindənişğal
edildiyindən“Xarıbülbül”Musi
qiFestivalınıoradatəşkiletmək
mümkünolmayıb.Festivalyalnız

qısamüddətdəAğdamşəhərində
kiİmarətkompleksindəkeçirilib.
Şanlıqələbəmizdənsonraənə

nəvi“Xarıbülbül”MusiqiFestivalı
2021ciilmayın1213dəyeni
dənŞuşaşəhərindətəşkiledildi.
ŞuşanınCıdırdüzündəHeydər
ƏliyevFondununtəşkilatçılığıilə
keçirilənfestivalınaçılışındaAzər
baycanPrezidentiİlhamƏliyev,
birincixanımMehribanƏliyevavə
ailəüzvləridəiştiraketdilər.
NövbətidəfəbuilAzərbayca

nınmədəniyyətpaytaxtıŞuşaşə
hərindəbugözələnənənindavam
etdirilməsiqəraraalındıvəmayın
12dəqalaşəhərdəV“Xarıbülbül”
BeynəlxalqFolklorFestivalının
açılışıoldu.
Şuşaşəhərinin270illiyiiləəla

qədarAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinsərən
camıiləelanedilən“Şuşaİli”ndə
keçirilənV“Xarıbülbül”Beynəlxalq
FolklorFestivalıHeydərƏliyev
Fondu,MədəniyyətNazirliyivə

Azərbaycanın mədəniyyət  
paytaxtında növbəti “Xarıbülbül” 
Musiqi Festivalının sədaları eşidildi  
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olmalıidi.Dünyanın30dançox
ölkəsindən500nəfəriniştirakınə
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mayın8dəŞuşaşəhəriErmənistan
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edildiyindən“Xarıbülbül”Musi
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mümkünolmayıb.Festivalyalnız
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kiİmarətkompleksindəkeçirilib.
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2021ciilmayın1213dəyeni
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keçirilənfestivalınaçılışındaAzər
baycanPrezidentiİlhamƏliyev,
birincixanımMehribanƏliyevavə
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NövbətidəfəbuilAzərbayca

nınmədəniyyətpaytaxtıŞuşaşə
hərindəbugözələnənənindavam
etdirilməsiqəraraalındıvəmayın
12dəqalaşəhərdəV“Xarıbülbül”
BeynəlxalqFolklorFestivalının
açılışıoldu.
Şuşaşəhərinin270illiyiiləəla

qədarAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinsərən
camıiləelanedilən“Şuşaİli”ndə
keçirilənV“Xarıbülbül”Beynəlxalq
FolklorFestivalıHeydərƏliyev
Fondu,MədəniyyətNazirliyivə

Azərbaycanın mədəniyyət  
paytaxtında növbəti “Xarıbülbül” 
Musiqi Festivalının sədaları eşidildi  



14  |  MİLLİ MƏCLİS   MAY, 2022 MAY, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  15

ZƏFƏR ZƏFƏR

ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğutərə
findəntəşkilolunmuşdu.Tədbirdə
AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiİlhamƏliyevvəbirincixanım
MehribanƏliyevadaiştiraketdilər.
Festivalahərzamankıkimi

xariciölkələrdənmüxtəliffolklor
qrupları,musiqiçilər,rəqskollek
tivləri,həmçininAzərbaycanın
müxtəlifregionlarındanfolklor
kollektivləriqatılmışdılar.
FikrətƏmirovadınaAzərbay

canDövlətMahnıvəRəqsAn
samblınınifasında“Vətənsüitası”
iləbaşlananfestivalınaçılışməra
simindəƏməkdarartistlərİlkin
Əhmədov,BabəkNiftəliyevvəSə
binəƏrəblininifasında“Qarabağ

şikəstəsi”ninsədalarıŞuşadağla
rınayayıldı.Vətənmüharibəsində
Azərbaycanaəslqardaşlıqdəstəyi
göstərənTürkiyənifestivaldaTürk
DünyasıMusiqivəXalqRəqsləri
Ansamblıtəmsiletdi.Ansamblın
ifasında“Vanyöresi”xalqrəqsi
maraqlaqarşılandı.
AzərbaycanınXalqartistiPolad

Bülbüloğlu“Çaloyna”xalqmah
nısınısəsləndirdi,“Cəngi”Estrada
FolklorRəqsAnsamblının,Əmək
darartistŞirzadFətəliyevvənəfəs
alətləriqrupununifalarıtamaşaçı
larınmarağınasəbəboldu.
MalininŞeyxTidianeSeketno

caz,“Pakistanrəngləri”qrupları,
“Melitassi”GürcüFolklorRəqs

Ansamblımüxtəlifrəqsnümu
nələritəqdimetdilər.Azərbaycan
DövlətRəqsAnsamblınınifasında
avarxalqrəqsi,Tunisin“Yuma”
dueti,“Smek”kompozisiyası,Öz
bəkistanınBaxorDövlətRəqsAn
samblının“Bayot”xalqrəqsi,milli
sənətçilərinifasındasazhavaları
səsləndirildi.
Açılışkonsertininsonundares

publikanınƏməkdarartistiAybə
nizHaşımovanınvə“Bülbüllər”
qrupununifasında“Vətəndənpay
olmayır”mahnısıböyükrəğbətlə
qarşılandı.
V“Xarıbülbül”Beynəlxalq

FolklorFestivalımayın14dəbaşa
çatdı.
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PAECO

BAKIDA 
İƏT PA-nın  

III Ümumi Konfransı

Mayın17-dəBakıdaMilliMəclisininzibatibinasındaİqtisadiƏməkdaşlıqTəş-
kilatıParlamentAssambleyasının(İƏTPA)ÜçüncüÜmumiKonfransıkeçirildi.
TədbirdəTürkiyə,Pakistan,İran,Qazaxıstan,Özbəkistan,TacikistanvəQırğızıs-
tanınparlamentrəhbərlərininbaşçılığıilənümayəndəheyətləriiştiraketdilər.
Mayın15-dənetibarənqonaqlarınBakıyagəlişibaşlandı.TürkiyəBöyükMil-

lətMəclisininsədriMustafaŞentopun,ÖzbəkistanAliMəclisininQanunvericilik
PalatasınınsədriNurdinjonİsmoilovun,QazaxıstanRespublikasıParlament
MəclisisədrininmüaviniBalaimKesebayevanın,QırğızRespublikasıJoqorkuKe-
neşininsədrmüaviniUlanPrimovun,PakistanİslamRespublikasıMilliAssamb-
leyasınınsədriRacaPərvizƏşrəfin,TacikistanRespublikasıAliMəclisininNüma-
yəndələrPalatasınınsədriMahmadtoirZokirzodanın,İranİslamRespublikası
İslamŞurasıMəclisisədrininbirincimüaviniƏliNikzadınbaşçılıqetdiyipar-
lamentnümayəndəheyətlərininHeydərƏliyevBeynəlxalqHavaLimanında
MilliMəclisinrəhbərliyi,millətvəkillərivədigərrəsmişəxslərtərəfindənyüksək
səviyyədəqarşılanmamərasimlərihəyatakeçirildi.
İƏTPAÜçüncüÜmumiKonfransınıniştirakçılarıFəxrixiyabanagələrək,

müasirmüstəqilAzərbaycandövlətininmemarıvəqurucusu,xalqımızınÜmum-
millilideriHeydərƏliyevinxatirəsinidərinehtiramlayadedərək,abidəsiönünə
əklilqoydular.
SonraŞəhidlərxiyabanınagələnqonaqlarölkəmizinmüstəqilliyivəərazi

bütövlüyüuğrundamübarizədəcanlarındankeçmişqəhrəmanvətənövladla-
rınınməzarlarınıziyarətetdilər,“Əbədiməşəl”abidəsininönünəəklilqoydular.
Bakınınənhündürnöqtəsindənpaytaxtımızınmənzərəsiniseyredənkonfrans
iştirakçılarınaŞəhidlərxiyabanınıntarixivəşəhərdəgörülənabadlıq-quruculuq
işləribarədəməlumatverildi.
İƏTPAÜçüncüÜmumiKonfransınıniştirakçılarıtərəfindən“Türkşəhidliyi”

abidəsidəziyarətedildi,türkşəhidlərininxatirəsinəehtiramifadəolundu.
KonfransçərçivəsindəİƏTPA-nınİcraiyyəŞurasının,qurumunTicarətvəİqti-

sadiƏməkdaşlıqTəşkilatıTicarətSazişiüzrə,Kommunikasiyavəəlaqələndirmə
üzrə,Qadın,gənclərvəmədəniməsələlərüzrəkomitələrininiclaslarıkeçirildi.
İƏTPA-nınÜçüncüÜmumiKonfransında“Postpandemiyadövründəəmək-

daşlıq:çağırışlarvəbərpaimkanları”mövzusumüzakirəolundu,postpandemiya
dövründəgörüləcəkişlərbarədəfikirmübadiləsiaparıldı.
KonfransçərçivəsindəMilliMəclisinsədriSahibəQafarovanıntədbirdəiştirak

edəcəknümayəndəheyətlərininrəhbərləriiləbirsıraikitərəfigörüşlərikeçirildi.



   MAY, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  17

PAECO

BAKIDA 
İƏT PA-nın  

III Ümumi Konfransı

Mayın17-dəBakıdaMilliMəclisininzibatibinasındaİqtisadiƏməkdaşlıqTəş-
kilatıParlamentAssambleyasının(İƏTPA)ÜçüncüÜmumiKonfransıkeçirildi.
TədbirdəTürkiyə,Pakistan,İran,Qazaxıstan,Özbəkistan,TacikistanvəQırğızıs-
tanınparlamentrəhbərlərininbaşçılığıilənümayəndəheyətləriiştiraketdilər.
Mayın15-dənetibarənqonaqlarınBakıyagəlişibaşlandı.TürkiyəBöyükMil-

lətMəclisininsədriMustafaŞentopun,ÖzbəkistanAliMəclisininQanunvericilik
PalatasınınsədriNurdinjonİsmoilovun,QazaxıstanRespublikasıParlament
MəclisisədrininmüaviniBalaimKesebayevanın,QırğızRespublikasıJoqorkuKe-
neşininsədrmüaviniUlanPrimovun,PakistanİslamRespublikasıMilliAssamb-
leyasınınsədriRacaPərvizƏşrəfin,TacikistanRespublikasıAliMəclisininNüma-
yəndələrPalatasınınsədriMahmadtoirZokirzodanın,İranİslamRespublikası
İslamŞurasıMəclisisədrininbirincimüaviniƏliNikzadınbaşçılıqetdiyipar-
lamentnümayəndəheyətlərininHeydərƏliyevBeynəlxalqHavaLimanında
MilliMəclisinrəhbərliyi,millətvəkillərivədigərrəsmişəxslərtərəfindənyüksək
səviyyədəqarşılanmamərasimlərihəyatakeçirildi.
İƏTPAÜçüncüÜmumiKonfransınıniştirakçılarıFəxrixiyabanagələrək,

müasirmüstəqilAzərbaycandövlətininmemarıvəqurucusu,xalqımızınÜmum-
millilideriHeydərƏliyevinxatirəsinidərinehtiramlayadedərək,abidəsiönünə
əklilqoydular.
SonraŞəhidlərxiyabanınagələnqonaqlarölkəmizinmüstəqilliyivəərazi

bütövlüyüuğrundamübarizədəcanlarındankeçmişqəhrəmanvətənövladla-
rınınməzarlarınıziyarətetdilər,“Əbədiməşəl”abidəsininönünəəklilqoydular.
Bakınınənhündürnöqtəsindənpaytaxtımızınmənzərəsiniseyredənkonfrans
iştirakçılarınaŞəhidlərxiyabanınıntarixivəşəhərdəgörülənabadlıq-quruculuq
işləribarədəməlumatverildi.
İƏTPAÜçüncüÜmumiKonfransınıniştirakçılarıtərəfindən“Türkşəhidliyi”

abidəsidəziyarətedildi,türkşəhidlərininxatirəsinəehtiramifadəolundu.
KonfransçərçivəsindəİƏTPA-nınİcraiyyəŞurasının,qurumunTicarətvəİqti-

sadiƏməkdaşlıqTəşkilatıTicarətSazişiüzrə,Kommunikasiyavəəlaqələndirmə
üzrə,Qadın,gənclərvəmədəniməsələlərüzrəkomitələrininiclaslarıkeçirildi.
İƏTPA-nınÜçüncüÜmumiKonfransında“Postpandemiyadövründəəmək-

daşlıq:çağırışlarvəbərpaimkanları”mövzusumüzakirəolundu,postpandemiya
dövründəgörüləcəkişlərbarədəfikirmübadiləsiaparıldı.
KonfransçərçivəsindəMilliMəclisinsədriSahibəQafarovanıntədbirdəiştirak

edəcəknümayəndəheyətlərininrəhbərləriiləbirsıraikitərəfigörüşlərikeçirildi.



Mayın16daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovatədbirçər
çivəsindəölkəmizdəsəfərdəolan
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
sədriMustafaŞentopiləgörüşdü.
SahibəQafarovaqonağısəmimi

salamlayaraq,AzərbaycanlaTürki
yəəlaqələrininçoxyüksəksəviy
yədəolmasındanməmnunluğunu
ifadəetdivəbugünlərdəAzərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevinTür
kiyəyəişgüzarsəfəriçərçivəsində
RizeArtvinHavaLimanınınaçılış
mərasimindəiştirakınıxatırlaya
raq,ikiqardaşölkəninliderlərinin
növbətidəfəbirarayagəlməsini
yüksəkdəyərləndirdi.Ölkələrimiz
arasındakımünasibətləringünbə
güninkişafetməkdəolduğunu,əldə
edilənuğurlarınbeynəlxalqmiqyas
danüfuzumuzundahadaartması
naxidmətetdiyinivurğuladı.
SpikerBakıdakeçiriləcəkİƏT

PAnınÜçüncüÜmumiKonf
ransındaTürkiyənümayəndə
heyətininiştirakınıyüksəkqiymət

ləndirdivəkonfransdamüzakirə
olunacaqməsələlərinəhəmiyyətin
dəndanışdı.MilliMəclisinsədri
qonağakonfransahazırlıqişləri
barədəməlumatverdivətədbirdə
iştirakedəcəknümayəndəheyət
ləriiləkeçirdiyigörüşlərdənbəhs
etdi.SahibəQafarovasöylədiki,
konfransdatəşkilatasədrlikPakis
tandanAzərbaycanakeçəcəkdir.
Azərbaycantəşkilatınsədrikimi
qurumunnüfuzunundahadaart
ması,təşkilataüzvölkələrarasında
əlaqələrindahadadərinləşməsi
üçün,üzərinədüşənvəzifələrin
öhdəsindənlayiqincəgəlməküçün
bütünsəyləriniəsirgəməyəcəkdir.
Sədrişğaldanazadolunmuş

ərazilərimizdəhəyatakeçirilən
böyükbərpavəquruculuqişlərin
dənsöhbətaçaraqbildirdiki,bu
prosesdəqardaşTürkiyəşirkətlə
riyaxındaniştirakedirlər.Spi
kerTürkiyəninAzərbaycanahər
zamangöstərdiyiqardaşdəstəyinə
görəözminnətdarlığınıbildirdi.

TürkiyəBöyükMillətMəclisi
ninsədriMustafaŞentopölkəmizə
növbətidəfəsəfərindənməmnun
luğunuifadəedərək,konfransda
müzakirəolunacaqməsələlərin
qurumaüzvdövlətlərüçünəhə
miyyətindənbəhsetdivəburada
keçiriləcəkgörüşlərindəəlaqələrin
dərinləşməsibaxımındanəhəmiy
yətliolacağınıbildirdi.Qonaqpar
lamentlərsəviyyəsindəəlaqələrin
dahadadərinləşməsi,deputatların
mütəmadigörüşlərininqurum
qarşısındaduranvəzifələrinhəlli
baxımındanönəmliolduğunudiq
qətəçatdırdı.
MustafaŞentop“birmillət,iki

dövlət”xarakteridaşıyanTürki
yəAzərbaycanmünasibətlərinin
dünyadabənzəriolmadığınıməm
nunluqlavurğuladı.

v v v

Mayın17dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanTacikistanRespubli
kasıAliMəclisininNümayəndə
lərPalatasınınsədriMahmadtoir
Zokirzodailəgörüşdü.Spiker
qonağınBakıdakeçirilənİqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatıParlament
AssambleyasınınÜçüncüÜmu
miKonfransındaiştirakınıyük
səkdəyərləndirdi.Qeydedildi
ki,nümayəndəheyətlərimizinbu
cürbeynəlxalqtədbirlərdəiştirakı
tərəfəridüşündürənməsələlərin
müzakirəsibaxımındançoxönəm
lidir.AzərbaycanvəTacikistan
xalqlarınıntarixidostluğavəox
şarmədənidəyərlərəmalikolması
əlaqələrimizininkişafıüçünyaxşı
zəminyaradır.Dövlətimizbuölkə
iləhəyatınmüxtəlifsahələrində
əlaqələrinidərinləşdirməkniyyə

İƏT PA-nın  III Ümumi Konfransı 
çərçivəsində səmərəli görüşlər keçirildi
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tindədir.Yüksəksəviyyəligörüş
lər,aparılandanışıqlar,ölkələrimiz
arasındaimzalanmışsənədlər
əlaqələrimizindahadainkişafına
yaxşızəminyaradır.İqtisadi,mə
dəni,humanitarsahələrdəmüna
sibətləridahadadərinləşdirmək
üçüngenişimkanlarmövcuddur.
TacikistanAliMəclisininNü

mayəndələrPalatasınınsədriMah
madtoirZokirzodaburadagör
düyüqonaqpərvərliyəvətədbirin
yüksəksəviyyədətəşkilolunması
nagörətəşəkküretdi.Qonaqözöl
kəsininAzərbaycanlatəkcəsiyasi
deyil,iqtisadi,mədəni,humanitar
sahələrdədəəməkdaşlığıgeniş
ləndirməkniyyətindəolduğunu
bildirdi.Parlamentlərsəviyyəsində
əlaqələrininkişafınınəhəmiyyə
tini,nümayəndəheyətlərimizin
nüfuzlubeynəlxalqqurumlarda
iştirakınıvəqarşılıqlısəfərlərini
təqdiretdiyinibildirdi.

v v v

MilliMəclisinsədriSahibə
QafarovahəmingünİƏTPAnın
ÜçüncüÜmumiKonfransındaiş
tiraketməkməqsədiiləölkəmizdə
səfərdəolanPakistanİslamRes
publikasıMilliAssambleyasının
sədriRacaPərvizƏşrəfədəgörüş
dü.Qonağısəmimiyyətləsalamla

yanspikerqeydetdiki,ortaqdini
vəmədənidəyərlərölkələrimiz
arasındadostluqvəqardaşlıqmü
nasibətlərininmöhkəmbazasını
təşkiledir.GələnayAzərbaycan
vəPakistanarasındadiplomatik
əlaqələrinqurulmasının30cuildö
nümütamamolur.Buillərərzində
münasibətlərimizuğurluinkişaf
yolukeçib.
AzərbaycanvəPakistanın

beynəlxalqvəregionaltəşkilatlar
çərçivəsindədəsıxəməkdaşlıq
etdiyinidiqqətəçatdıranSahibə
Qafarovabildirdiki,parlamentlə
rimizarasındaqarşılıqlıfəaliyyət

dövlətlərarasıəlaqələrininkişafına
töhfələrverir.Bugünqanunverici
orqanlarımızarasındaçoxsəmə
rəliəməkdaşlıqqurulub.O,ötən
ilPakistanİslamRespublikasına
səfərini,həmçininAzərbaycan,
TürkiyəvəPakistanspikerlərinin
BakıdakeçirilənBirinciÜçtərəfi
görüşünüməmnunluqlaxatırla
dı,bugörüşlərinölkələrimizvə
qanunvericiorqanlarımızarasında
əməkdaşlığıngenişləndirilməsinə
xidmətetdiyinivurğuladı.
GörüşdəAzərbaycanın44gün

lükVətənmüharibəsindəəldə
etdiyimöhtəşəmZəfərvəmüna
qişəninhəllindənsonraregionda
yeniyaranmışvəziyyəthaqqında
məlumatverənMilliMəclisinsədri
xüsusiləqeydetdiki,istərErmə
nistanınAzərbaycantorpaqlarını
işğalaltındasaxladığı30iləyaxın
dövrdə,istərsədəVətənmüha
ribəsigünlərindəPakistandaim
Azərbaycanadəstəkverərək,qar
daşlıqörnəyinümayişetdirmişdir.
HazırdaAzərbaycanişğaldanazad
olunmuşərazilərindəböyükbərpa
vəquruculuqişlərihəyatakeçirir.
PakistanİslamRespublikası

MilliAssambleyasınınsədriRaca
PərvizƏşrəfgöstərilənyüksək
qonaqpərvərliyəgörəminnətdar
lığınıbildirdi.O,Azərbaycanın
Pakistanüçünetibarlıdostvə
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qardaşölkəolduğunu,ölkəmizlə
münasibətlərininkişafınadaimxü
susiönəmverdikləriniqeydetdi.
O,MilliAssambleyanınsədrikimi
ilksəfəriniAzərbaycanaetdiyini,
ölkəmizinsurətliinkişafınıntəq
dirolunduğunu,paytaxtBakının
dünyanınəngözəlşəhərlərindən
biriolduğunudiqqətəçatdırdıvə
konfransınyüksəksəviyyədətəş
kilinəgörəAzərbaycanparlamen
tinətəşəkkürünüifadəetdi.

v v v

HəmingünMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaölkəmizdəsəfər
dəolanQırğızRespublikasıJoqor
kuKeneşininsədrmüaviniUlan
Primovladagörüşdü.
ParlamentinsədriAzərbaycanın

Qırğızıstanlaəlaqələrininkişafına
böyükönəmverdiyini,xalqlarımı
zınortaqtarixə,mədənivəmə
nəvidəyərlərəmalikolduqlarını
bildirdi.Spikerqeydetdiki,belə
yüksəksəviyyəlisiyasidialoqlar
bütünsahələrdəəməkdaşlığımızın
dərinləşməsinəöztəsirinigöstərir.
MilliMəclisinsədriQırğızıstannü
mayəndəheyətininBakıdakeçiri
ləcəkİƏTPAnınÜçüncüÜmumi
Konfransınaqatılmasınıyüksək
dəyərləndirdi,konfransdamüzaki

rəolunacaqməsələlərinəhəmiyyə
tindəndanışdı.
Səmimiqəbulüçünminnətdar

lığınıbildirənQırğızRespublikası
JoqorkuKeneşininsədrmüavini
UlanPrimovxalqlarımızarasın
damövcudolanümumiortaq

dəyərlərinvəmənəviyaxınlığın
əlaqələrimizininkişafıüçünyaxşı
zəminyaratdığınıvurğuladı.Qo
naqparlamentlərarasıəlaqələrin
iqtisadi,mədəni,humanitarsahə
lərdəmünasibətlərindərinləşməsi
nəmüsbəttəsiredəcəyinəinamını
ifadəetdi.

v v v

HəmingünMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaölkəmizdəsəfər
dəolanÖzbəkistanRespublikası
AliMəclisininQanunvericilikPala
tasınınsədriNurdinjonİsmoilo
vunbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
Spikerbusəfərinölkələrimizvə

qanunvericiorqanlarımızarasında
əlaqələrininkişafınatöhfəverə
cəyinəinamınıifadəetdi,yüksək
səviyyəlisəfərlərzamanıaparılan
danışıqlarvəimzalanmışsənədlə
rinmünasibətlərimizindahadadə
rinləşməsinəmöhkəmzəminyarat
dığınıdiqqətəçatdırdı.Qeydedildi
ki,AzərbaycanvəÖzbəkistandost,
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qardaşölkələrdir.Xalqlarımızı
birləşdirənortaqmədəni,mənəvi
dəyərlərəlaqələrimizindahadain
kişafınayaxşızəminyaradır.
SahibəQafarovadövlətlər 

arasımünasibətlərsistemində
parlamentlərinrolundan,həriki
ölkədeputatlarınınbeynəlxalq
platformalardasəmərəlifəaliyyə
tindəndanışdı,deputatlarımızın
TÜRKPA,İqtisadiƏməkdaşlıq
TəşkilatıParlamentAssambleyası
kimiqurumlarınişindəyaxından
iştiraketdiklərinibildirdi.Həriki
ölkəninparlamentindədostluq
qruplarınınfəaliyyətgöstərməsivə
deputatlarımızınqarşılıqlısəfərlə
ritəcrübəinformasiyamübadiləsi
baxımındantəqdirəlayiqhalkimi
qiymətləndirildi.
ÖznövbəsindəÖzbəkistanRes

publikasıAliMəclisininQanunve
ricilikPalatasınınsədriNurdinjon
İsmoilovölkəmizəsəfərindənvə
buradagördüyüqonaqpərvərlik
dənməmnunluğunuifadəetdi.O,
müstəqillikəldəetdikdənsonra
ölkələrimizarasındakımünasibət
lərinkeyfiyyətcəyenisəviyyəyə
yüksəldiyinibildirdi.
Nurdinjonİsmoilovdeputat

larımızınbeynəlxalqqurumlarda
birgəfəaliyyətinin,ocümlədən
İƏTPAdaiştirakınınəhəmiy
yətindəndanışaraq,İƏTPAnın
konfransındamüzakirəolunacaq
məsələlərinqurumaüzvdövlətləri
düşündürənməsələlərbarədəfikir
mübadiləsiaparmaqbaxımından
çoxönəmliolduğunuvurğuladı.
QonaqAzərbaycanın44günlük

Vətənmüharibəsindəəldəetdiyi
Zəfəriyüksəkdəyərləndirdi,Azər
baycandakıinkişafdanməmnunlu
ğunuifadəetdi.
GörüşdəÖzbəkistanlaparla

mentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqru
pununrəhbəriEldarİbrahimov,
deputatlardanAğalarVəliyev,
AfətHəsənova,AqiyəNaxçıvanlı,
ölkəmizinÖzbəkistandakısəfi
riHüseynQuliyev,Özbəkistanın
AzərbaycandakısəfiriBahrom

Aşrafxanovvədigərrəsmişəxslər
iştirakedirdilər.
SonraÖzbəkistanRespublikası

AliMəclisininQanunvericilikPala
tasınınsədriNurdinjonİsmoilov
MilliMəclisinXatirəkitabınaürək
sözləriniyazdı.

v v v

HəmingünMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaİqtisadiƏmək
daşlıqTəşkilatıParlamentAs
sambleyasınınÜçüncüÜmumi
Konfransındaiştiraketməküçün
ölkəmizdəsəfərdəolanİranİslam
RespublikasıİslamŞurasıMəclisi
sədrininmüaviniƏliNikzadilə
görüşdü.
QonağısalamlayanSahibəQa

farovaqeydetdiki,ölkəmizİranla
ikitərəfivəçoxtərəfiformatda
əlaqələrininkişafetdirilməsində
maraqlıdır.İkiölkəarasındadost
luqvəmehribanqonşuluqmüna
sibətlərivar.Ötənilİranasəfərin
dəndanışanspikerhəminsəfər
çərçivəsindəkeçirdiyigörüşlərivə
aparılandanışıqlarıməmnunluqla
xatırladı.Sədrİranlaparlament

lərarasıəlaqələrdənsözaçaraqbil
dirdiki,deputatlarımıztərəfindən
müntəzəmolaraqqarşılıqlısəfərlər
həyatakeçirilir.Hərikiölkəninqa
nunvericilikorqanlarındafəaliyyət
göstərənişçiqruplarıparlamentlə
rimizarasındakörpüyaradır.
SöhbətzamanıMilliMəclisin

sədriAzərbaycanın44günlük
Vətənmüharibəsindəəldəetdiyi
qələbədənsonraregiondaye
niyaranmışvəziyyəthaqqında
məlumatverdivəmünaqişəbaşa
çatdıqdansonraAzərbaycanın
Ermənistanınişğalındanazad
edilmişərazilərindəgenişmiqyas
lıyenidənqurmavəbərpadövrü
başladığını,regiondayenireallıq
larınyarandığınısöylədi.
İranİslamRespublikasıİslam

ŞurasıMəclisisədrininmüavini
ƏliNikzadİqtisadiƏməkdaşlıq
TəşkilatıParlamentAssambleyası
nınÜçüncüÜmumiKonfransının
Azərbaycandayüksəksəviyyədə
təşkilinəvəkeçirilməsinəgörə
təşəkkürünübildirdi.QonaqMilli
Məclisinsədrininbaşçılığıiləötən
ilAzərbaycanparlamentnüma
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yəndəheyətininİranasəfərinivə
keçiriləngörüşlərinəhəmiyyətini
yüksəkdəyərləndirdi,parlament
lərarasıəlaqələrininkişafının
ümumiməqsədlərəxidmətetdiyi
nivurğuladı.
SöhbətzamanıƏliNikzad

Azərbaycanınişğaldanazadolun
muşərazilərinintezlikləbərpaolu
nacağınavəməcburiköçkünlərin
özdoğmayurdlarınaqayıdacaqla
rınainamınıifadəetdi.

v v v

HəmingünMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovakonfransdaişti
raketməküçünölkəmizəsəfərə
gələnQazaxıstanRespublikasıPar
lamentiMəclisisədrininmüavini
BalaimKesebayevailəgörüşdü.
SahibəQafarovaxalqlarımızara

sındakıdostluqvəqardaşlıqmü
nasibətlərindən,ortaqmədənivə
mənəvidəyərlərimizdəndanışdı.
Tarixənmövcudolanqardaşlıqəla
qələrimizinölkələrimizmüstəqillik
qazandıqdansonradahadainkişaf
etdiyini,buildiplomatikmüna
sibətlərimizinyaradılmasının30
illiyininqeydolunacağınıbildirdi.
QazaxıstanRespublikasına

rəsmisəfərinivəkeçirdiyigö
rüşlərixatırlayanspikeraparılan
danışıqlarınqanunvericiorqan
larımızarasındamünasibətlərin
dərinləşməsinətöhfəverdiyini
diqqətəçatdırdı.O,parlamentlərin
ölkələrimizarasındamünasibətlər
dəkörpürolunuoynadığınıqeyd
edərəkbusahədəparlamentlərara
sıdostluqqruplarınınfəaliyyətinin
əhəmiyyətinivurğuladı.
Sədrparlamentlərimizin 

TÜRKPAvədigərbeynəlxalq
təşkilatlarlayanaşı,İqtisadiƏmək
daşlıqTəşkilatıParlamentAs
sambleyasıçərçivəsindədəuğurla
əməkdaşlıqetdiyinisöylədi.Sa
hibəQafarovaİƏTPAnınPakis
tandakeçirilmişİkinciÜmumi
Konfransındamüzakirəedilmiş
məsələlərinəhəmiyyətindənvəhə
mintədbirdəiştirakındandanışdı.

QazaxıstanRespublikasıPar
lamentiMəclisisədrininmüavini
BalaimKesebayevaAzərbaycanda
ilkdəfəolduğunuvəbusəfərdən
məmnunluqduyduğunubildirdi.
O,xalqlarımızınortaqdəyərlə
rəmalikolduğunu,müstəqillik
illərindəmünasibətlərinböyük
inkişafyolukeçdiyinivurğula
dı.Qonaqparlamentlərarasında
əlaqələrininkişafınınmünasibət
lərimizindahadadərinləşməsi
baxımındanəhəmiyyətliolduğu
nusöylədi.

GörüşdəQazaxıstanınölkəmiz
dəkisəfiriSerjanAbdıkərimovvə
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

v v v

HəmingünMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaİƏTPAnınkon
fransındaiştiraketməkməqsədiilə
ölkəmizdəsəfərdəolanqurumun
ParlamentAssambleyasınınBaş
katibiTahirHüsseyniləgörüşdü.
GörüşdəspikerölkəmizinİƏT

PAiləəməkdaşlığaböyükəhə
miyyətverdiyinivəAzərbaycanın
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təşkilatdafəaliyyətiningücləndi
rilməsində,üzvölkələrləikitərəfi
vəçoxtərəfiəməkdaşlığıngeniş
ləndirilməsindəmaraqlıolduğunu
qeydetdi.SahibəQafarovabunun
təsdiqikimi,Azərbaycanın2021ci
ildəİƏTPAnınnizamnaməsini
ratifikasiyaetdiyinixatırlatdı.
SədrAzərbaycanparlamentinin

evsahibliyietdiyibukonfransdan
sonratəşkilatasədrliyinölkəmizə
keçəcəyini,Azərbaycanıntəşkila
tasədrliyidövründəİƏTPAnın
fəaliyyətiningücləndirilməsiisti
qamətindəmüvafiqsəylərgöstərə
cəyinidiqqətəçatdırdı.
İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı

ParlamentAssambleyasınınBaş
katibiTahirHüsseyngörüşəvə
göstərilənqonaqpərvərliyəgörə
minnətdarlığınıbildirdi,Azər
baycanınkonfransınkeçirilməsi
iləbağlıgördüyüişləriyüksək
qiymətləndirdi.TahirHüsseyn
həmçininAzərbaycanlarəhbərlik
etdiyitəşkilatarasındaəlaqələrin
hazırkısəviyyəsindənrazılığını
ifadəetdi.

v v v

MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovamayın16daİqtisa
diƏməkdaşlıqTəşkilatınınBaş

katibiXusravNoziriiləgörüşdü.
Qonağısəmimiyyətləsalamlayan
spikerbuilAzərbaycanıntəşki
lataüzvlüyünün30cuildönü
mününtamamolduğunu,buillər
ərzindətərəfərarasındauğurlu
əməkdaşlıqhəyatakeçirildiyini
diqqətəçatdırdı.
Qeydolunduki,Azərbaycan

regionuniqtisadipotensialından
səmərəliistifadəetməküçünqarşı
lıqlıfaydalıəməkdaşlığıngenişlən
dirilməsindəmaraqlıdır.Ölkəmiz
həmişəbeynəlxalqiqtisadiəmək
daşlıqvəinteqrasiyasəylərinəöz
dəstəyinigöstərir.
BaşkatibXusravNozirigörüşə

vəgöstərilənyüksəkqonaqpərvər
liyəgörəminnətdarlığınıbildirdi.
O,Azərbaycanaikincidəfəsəfər
etdiyinivəölkəmizinyüksəksə
viyyədəinkişafanailolduğunu
söylədi.QonaqAzərbaycanınİƏT
dəfəalroloynayanüzvdövlətlər
dənbiriolduğunu,təşkilatdafəal
təmsilçiliyini,həmçininMilliMəc
lisinİƏTParlamentAssambleyası
nınÜçüncüÜmumiKonfransının
keçirilməsiiləbağlıgördüyüişləri
yüksəkqiymətləndirdi.

v v v

MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovakonfransçərçivəsində

keçirdiyibütüngörüşlərdə44gün
lükVətənmüharibəsindəAzərbay
canınəldəetdiyiqələbədənətrafı
söhbətaçdı.AliBaşKomandan,
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərli
yiiləölkəmizin30ilErmənistanın
işğalıaltındaqalmıştorpaqlarını,
həmçininAzərbaycanınmədə
niyyətpaytaxtıŞuşanıözgücü
iləazadedərəkböyükbirZəfərə
imzaatdığını,vaxtiləişğalaltında
olantorpaqlarımızdaErmənistan
tərəfininbütünşəhərvəqəsəbələri
dağıtdığını,yaşayışməskənləri
miziviranqoyduğunubildirdi.
Spikerhazırdaazadolunmuş
ərazilərimizdəsürətliquruculuq,
abadlıqvəbərpaişləriaparıldığını
diləgətirdi.SahibəQafarovaİƏT
PAnınÜçüncüÜmumiKonfran
sındaiştirakedəcəknümayəndə
heyətlərirəhbərlərininbütüntürk
dünyasınınayrılmazbirparça
sıolanŞuşayasəfəredəcəklərini,
səfərzamanıqonaqlarınbütün
deyilənlərincanlışahidiolacaqları
nısöylədi.
Görüşlərdəparlamentlərarası

əlaqələringələcəkinkişafperspek
tivlərivətərəfərimaraqlandıran
digərməsələlərətrafındageniş
fikirmübadiləsiaparıldı.
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İltizamYusifoviclasiştirakçıla
rına44günlükVətənmüharibəsin
dəəldəolunanZəfərinregionda,
xüsusəndənəqliyyatkommunika
siyaəlaqələrinininkişafetdirilmə
sindəyaratdığıyenireallıqlardan
bəhsetdivəAzərbaycanınbölgədə
sülhünmöhkəmləndirilməsi,iqti
sadiəməkdaşlığıninkişafetdiril
məsiüçünbütünmaraqlıtərəfərlə
tərəfdaşlıqetməyəhazırolduğunu
bildirdi.
İclasdamövzuiləbağlımüza

kirələraparıldı,parlamentarilərin
fikirləridinlənildi.

v v v

MilliMəclisindeputatıKönül
NurullayevanınsədrliketdiyiQa
dın,gənclərvəmədəniməsələlər
üzrəkomitəniniclasında“Postpan
demiyadövründəəməkdaşlıq:çağı
rışlarvəbərpaimkanları”mövzusu
müzakirəedildi.
Millətvəkilimövzuiləbağlıçı

xışındakoronaviruslamübarizədə
Azərbaycantəcrübəsindəndanışdı,
görülənqabaqlayıcıtədbirlərsayə
sindəinsanlararasındaitkilərinaz
olduğunudiqqətəçatdırdı.Ölkə

mizdəpandemiyadövründəgənc
lərvəqadınproblemləriiləyanaşı,
mədəniyyətsahəsinindəçoxzərər
çəkdiyiniqeydetdi.
KönülNurullayevaAzərbayca

nınVətənmüharibəsindənsonra
QarabağvəŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonlarınınyenidənbərpasıvə
qurulmasıbarədəməlumatverdi.
Bölgədəaçılacaqkommunikasiya
vəlogistikalayihələrininregional
əməkdaşlığavəiqtisadiinkişafabö
yüktöhfələrverdiyinidedi.
İclasdaparlamentarilərinmövzu

iləbağlıməruzələridinlənildi.

İƏT PA-nın komitələrində
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Mayın17dəAzərbaycanınev
sahibliyiiləMilliMəclisdəİqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatıParlament
Assambleyasınınkomitəiclasları
keçirildi.Qurumaüzvölkələrin
parlamentarilərininiştirakıiləke
çirilənkomitəiclaslarındatəşkilati
məsələlərəbaxıldı,komitələrin
sədrləri,müavinlərivəməruzə
çilərimüəyyənedildi.İclaslarda
“Postpandemiyadövründəəmək
daşlıq:çağırışlarvəbərpaimkan
ları”mövzusundaçıxışlaredildi,
müzakirələrkeçirildi.

v v v

ƏvvəlcəMilliMəclisinİqtisadi
siyasət,sənayevəsahibkarlıqko
mitəsininsədriTahirMirkişilinin
sədrliyiiləİƏTPAnınTicarətvə
İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatıTi
carətSazişiüzrəKomitəsininiclası
keçirildi.
İştirakçılarısalamlayankomitə

sədribildirdiki,builAzərbayca

nıntəşkilataüzvolmasının30ili
tamamolur.İƏTəüzvolduqdan
sonraölkəmizregiondaiqtisadi
vəticarətəlaqələriningenişlən
dirilməsinəyönəlmişmüxtəlif
təşəbbüslərdəkonstruktivşəkildə
iştiraketdi.PrezidentİlhamƏliye
vintəşəbbüsüiləAzərbaycanhər
birölkə,xüsusəndəİƏTəüzvöl
kələrləəməkdaşlığaaçıqdır.Tahir
MirkişiliAzərbaycanın44günlük
Vətənmüharibəsindətorpaqlarını
erməniişğalındanazadetməklə
bölgədəyenireallıqlaryaratdığını
qeydetdi,əməkdaşlıqimkanları
barədədanışdı.
MilliMəclisindeputatıElnur

Allahverdiyevgündəlikdəki“Post
pandemiyadövründəəməkdaş
lıq:çağırışlarvəbərpaimkanları”
mövzusuiləbağlıçıxışetdi.O,
pandemiyadövründəölkəmizdə
görülənişlərdəndanışdı,Azər
baycanındünyadavaksiniqəbul
edənilkölkələrdənbiriolduğunu

söylədi.Millətvəkilidünyanınbir
dahabeləbirbəlailəüzləşməyəcə
yiarzusunuifadəetdi.
İclasdamövzuətrafındafikir

mübadiləsiaparıldı,parlamentarilər
postpandemiyadövründəgörü
ləcəkişlərbarədədüşüncələrini
səsləndirdilər.

v v v

İƏTPAnınKommunikasiya
vəəlaqələndirməüzrəkomitəsi
niniclasınaMilliMəclisindeputatı
İltizamYusifovsədrliketdi.Millət
vəkiligündəliyin“Postpandemiya
dövründəəməkdaşlıq:çağırışlarvə
bərpaimkanları”mövzusuiləbağlı
çıxışındaAzərbaycanınİƏTçərçivə
sindəəməkdaşlığıngücləndirilmə
sindəmaraqlıolmasındandanışdı.
O,Azərbaycanınnəqliyyattranzit
əlaqələriningenişləndirilməsinə
böyükönəmverdiyinivurğuladıvə
buistiqamətdəhəyatakeçirilənlayi
hələrbarədəməlumatverdi.
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Mayın17dəİƏTPAnınÜçün
cüÜmumiKonfransıçərçivəsində
qurumunİcraiyyəŞurasınıniclası
keçirildi.
İƏTPAnınvəPakistanMilli

AssambleyasınınsədriRacaPərviz
ƏşrəficlasaqatılanTürkiyə,Pakis
tan,İran,Özbəkistan,Qazaxıstan,
QırğızıstanvəTacikistanparlament
nümayəndəheyətlərininrəhbər
lərinivəiştirakçılarısalamlayaraq
tədbirəuğurluevsahibliyiüçün
Azərbaycantərəfinətəşəkküretdi.
İƏTPAsədritəşkilatıntarixindən

danışdı,indiyədəkgörülmüşişləri,
əldəolunmuşnailiyyətləriyüksək
qiymətləndirdi.O,əvvəlkiümumi
konfranslardamüzakirəedilmiş
məsələlərinəhəmiyyətinivurğu
ladı.
SonraPakistanMilliAssamble

yasınınsədriRacaPərvizƏşrəfİƏT
PAyasədrliyiMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovayatəhvilverdi.
Tədbiriştirakçılarınısalamla

yanSahibəQafarovaqurumunötən
dövrdəkisəmərəlifəaliyyətinəgörə
PakistanMilliAssambleyasının

sədriRacaPərvizƏşrəfətəşəkkü
rünübildirdi.MilliMəclisinsədri
konfransınişininməhsuldarolaca
ğınaəminliyiniifadəetdi.
Gündəliktəsdiqolunduqdan

sonraiclasdaİƏTPAnınİkin
ciÜmumiKonfransınınhesabatı,
ÜçüncüÜmumiKonfransınproq
ramıvəgündəliyitəsdiqləndi,bir
sıratəşkilatiməsələlərəbaxıldı.
İclasdahəmçininİƏTPAnın

sədrmüaviniseçildi,növbətikonf
ransınkeçirilməyerivəvaxtıbarə
dərazılığagəlindi.

Mayın17dəMilliMəclisdəİqti
sadiƏməkdaşlıqTəşkilatıParlament
AssambleyasınınÜçüncüÜmumi
Konfransıkeçirildi.
“Postpandemiyadövründəəmək

daşlıq:çağırışlarvəbərpaimkanları”
mövzusunahəsrolunankonfransı
parlamentinsədriSahibəQafarova
açaraqAzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisiadındantədbirdəiştirakedən
bütünnümayəndəheyətlərinisalam
ladı.O,PakistanİslamRespublikası
MilliAssambleyasınaİƏTPAya
uğurlusədrliyinəgörəminnətdarlığı
nıbildirdivədostölkəninötəndövr
ərzindəAssambleyanıntəsisatlan
dırılmasıbaxımındanmühümişlər
gördüyünüdedi.SahibəQafarova
qurumunÜçüncüÜmumiKonfransı
nınkeçirilməsindəPakistanınKatibli
yininrolunuyüksəkqiymətləndirdi.
Spikerqeydetdiki,təşkilatıntam

potensialınıüzəçıxarmasıüçünbö
yükişlərgörülməlidirvəAzərbaycan
MilliMəclisidayanıqlıtərəfdaşlıqçər
çivəsindəbuişəbaşlamaqistəyir.
SonraİqtisadiƏməkdaşlıqTəş

kilatıParlamentAssambleyasının
BaşkatibiTahirHüsseynqurumun
İcraiyyəŞurasınınqərarlarıhaqqında
məlumatverdi.O,bildirdiki,Şura
nıniclasındaqurumunİkinciÜmumi
Konfransınınhesabatıtəqdimolunub
vəBakıBəyannaməsitəsdiqedi
lib.Qeydolunduki,İcraiyyəŞurası
İƏTPAnınAzərbaycan,Türkiyəvə
Pakistanparlamentlərininnümayən
dələrindənibarətişçiqruputərəfin
dənveriləntəklifəridəstəkləyib.İƏT
PAnınprosedurqaydalarınadəyişik
liktəsdiqedilibvəAzərbaycanMilli
Məclisiqurumunüçkomitəsinin
iclaslarınaevsahibliyiedib.
SonraSahibəQafarovagenişnitq

ləçıxışedərəkbildirdiki,Üçüncü
ÜmumiKonfransdaİqtisadiƏmək
daşlıqTəşkilatıParlamentAssamble
yasınasədrlikPakistanİslamRes
publikasınınMilliAssambleyasından
AzərbaycanRespublikasınınMilli
Məclisinəkeçdi.Spikerkonfransişti
rakçılarınıəminetdiki,Azərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisitəşkila
tasədrliyidövründəAssambleyanın
fəaliyyətiningücləndirilməsi,parla
mentlərimizarasındaəməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsiistiqamətində
özsəylərinigöstərəcəkdir.
Sədrdiqqətəçatdırdıki,Azərbay

canRespublikasıİqtisadiƏməkdaşlıq
Təşkilatınımühümregionaltəşkilat
hesabedirvəüzvölkələrləhəmikitə
rəfi,həmdəçoxtərəfiəməkdaşlığın
inkişafındamaraqlıdır.Xalqlarımızı
birgətarix,mədəniyyət,ənənələrvə
dinbirləşdirir.Buxalqlarıntəmsil

İƏT PA-nın İcraiyyə Şurasının iclasında

İƏT PA-nın Üçüncü Ümumi 
Konfransı keçirildi
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çilərikimiparlamentüzvlərixüsusi
məsuliyyətdaşıyır.İqtisadiƏməkdaş
lıqTəşkilatınınParlamentAssamble
yasıtəşkilatınhədəfvəməqsədlərinin
reallaşdırılmasınıdəstəkləməkləya
naşı,parlamentlərarasındaəlaqələrin
gücləndirilməsinə,xalqlarınbirbirinə
dahadayaxınlaşmasınatöhfəverir.
SahibəQafarovabildirdiki,Azər

baycanparlamentiParlamentAs
sambleyasıçərçivəsindəfəaliyyətinə
böyükəhəmiyyətverir.Qurumun
Nizamnaməsininratifikasiyaedilmə
sibununbariznümunəsidir.O,digər
üzvparlamentləridəAssambleyanın
Nizamnaməsiniimzalamağavəratifi
kasiyaetməyəçağırdıvəbuaddımın
üzvparlamentlərarasındaəlaqələrin
dahadagenişlənməsinəxidmətedə
cəyinivurğuladı.
Qeydedildiki,ParlamentAs

sambleyasınınÜçüncüÜmumiKonf
ransınınmövzusuolduqcaaktualdır.
COVID19pandemiyasıqlobaliqtisa
diyyata,səhiyyəyəvəictimaihəyatın
bütünsahələrinəkəskinşəkildətəsir
göstərərəkciddiçətinlikləryaratmış
dır.Təəssüfki,dünyaictimaiyyətibu
çətinliklərəhazırlıqlıolmadığınagö

rəböhrandançıxışyollarınıntapılma
sıüçünmüəyyənvaxttələbedilirdi.
Pandemiyanınyaratdığıproblemlərin
birbiriiləbağlıolmasıvəilknövbə
dəsosialiqtisadiyükünağırolması
fonundapandemiyailəmübarizə
vəonunmənfinəticələrininaradan
qaldırılmasıüçünqlobalsəylərinsə
fərbəredilməsizəruriidi.
Spikerbildirdiki,Azərbaycan

Respublikasıbuistiqamətdəbirsıra
uğurluqlobaltəşəbbüslərirəlisür
müşdür.QoşulmamaHərəkatının
sədriqismindəAzərbaycanRespub
likasınınmöhtərəmPrezidenticənab
İlhamƏliyevintəşəbbüsüilə2020ci
ilindekabrındaBMTBaşAssamb
leyasınınCOVID19pandemiyası
iləmübarizəyəhəsredilmişXüsusi
Sessiyasıkeçirilmiş,2021ciilinmart
vədekabraylarındaİnsanHüquqları
ŞurasıvəBaşAssambleyatərəfindən
“COVID19pandemiyasıiləmübari
zədəbütünölkələrüçünpeyvəndlərə
bərabər,məqbulqiymətə,vaxtın
davəuniversaləlçatanlığıntəmin
edilməsi”nədairqətnamələrqəbul
olunmuşdur.Digərtərəfdən,Azər
baycanpandemiyadanənçoxəziyyət

çəkənölkələrəmaliyyəvəhumanitar
yardımgöstərmiş,xəstəlikəleyhinə
peyvəndianəetmişdir.
MilliMəclisinsədridediki,pan

demiyatamamiləaradanqalxmasa
da,kəskindövrügeridəqalıb.İndi
biznövbətiaddımlarahazırolma
lıvəgələcəkmümkünçağırışlarla
dahagüclümübarizəaparmaqüçün
postpandemiyadövründəbərpa
məsələlərinədahaçoxdiqqətyetir
məliyik.AzərbaycanRespublikası
nınPrezidenticənabİlhamƏliyev
artıqpandemiyadansonrakıdövr
üçünqlobaltədbirlərləbağlıkonkret
tövsiyələrhazırlayabiləcəkBMTnin
COVID19dansonraQlobalBərpa
üzrəYüksəkSəviyyəliPanelinintəsis
edilməsitəşəbbüsünüirəlisürüb.
SahibəQafarovadiqqətəçatdır

dıki,İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı
kimiregionaləməkdaşlıqformatları
postpandemiyadövründəbərpamə
sələləriüzrəsəylərinbirləşdirilməsi
vəhəmrəyliyinnümayişetdirilməsi
baxımındanyaxşıimkanlarvədedir.
Parlamentdiplomatiyasınınxüsusi
əhəmiyyətqazandığımüasirdövrdə
parlamentüzvləriölkələrininçox

tərəfiəməkdaşlıqsəylərinidəstək
ləməlidirlər.Mövcuddialoqumuz
çərçivəsindəaparılanfikirvətəcrü
bəmübadilələri,irəlisürülənyeni
ideyalar,parlamentkomitələrimizin
mümkünbirgəfəaliyyəttəşəbbüsləri
buprosesətöhfəverəcəkdir.
Sədronudaqeydetdiki,post

pandemiyadövründəölkələrimizin
maraqlarınacavabverəniqtisadivə
ticariəlaqələrinəvvəlkisəviyyələ
rininyenidənbərpasızəruridir.Bu
çərçivədəregionumuzuniqtisadi
potensialınıntamşəkildəreallaşdı
rılmasıbaxımındannəqliyyatkom
munikasiyaxətlərininvətranzit
yollarınındiversifikasiyasımühüm
aktuallıqkəsbedir.Azərbaycanbu
istiqamətdəözimkanlarınıtəqdim
edir.Ölkəmizdəənmüasirnəqliyyat
infrastrukturuyaradılıb.ŞərqQərb
vəŞimalCənubnəqliyyatdəhlizlə
rininüzərindəyerləşənAzərbaycan
bugünAvrasiyanınəsasnəqliyyatvə
logistikamərkəzlərindənbiridir.
Spikerregiondauzunmüddətli

sülhvəsabitliyintəminolunması
nınpostpandemiyadövründəbərpa
məsələləriüçünzərurişərtlərdənbiri
olduğunuvurğulayaraqhazırdabu
istiqamətdəgedənproseslərhaqda
məlumatverdi.Diqqətəçatdırıldıki,
2020ciildəAzərbaycanərazilərinin

Ermənistantərəfindən30iləyaxın
davamedənişğalınasonqoyub.44
günlükVətənmüharibəsininye
kunundaölkəmiztarixiZəfərəldə
edərəközərazibütövlüyünübərpa
edib.AzərbaycanBMTTəhlükəsizlik
Şurasının1993cüildəqəbuletdiyi
ErmənistansilahlıqüvvələrininAzər
baycanınişğalolunmuşərazilərindən
dərhal,tamvəqeydşərtsizçıxarılma
sınıtələbedəndördqətnaməsininic
rasınıözütəminedib.İşğaldövründə
Ermənistanbütünkəndvəşəhərləri
mizitamamilədağıdıb,tarixi,mədəni
vədiniabidələrimizivandalizməmə
ruzqoyub.Məscidlərimiz,müqəddəs
ocaqlarımıztəhqirolunub.
Torpaqlarımızişğaldanazad

olunduqdandərhalsonraAzərbay
canhəminərazilərdəgenişmiqyaslı
quruculuqişlərinəstartverib.
Hazırdaişğaldövründədağı

dılmışbütüninfrastrukturyenidən
bərpaolunur.“Yaşılenerji”zonası
elanedilmişQarabağvəŞərqiZən
gəzurdayenişəhərlərvəkəndlər
inşaolunur.Artıqbuildənetibarən
keçmişməcburiköçkünlərinözev
lərinəgeriqaytarılmasınabaşlanıla
caqdır.
Spikeronudaqeydetdiki,həya

takeçirilənişlərəənböyükmaneə
Ermənistantərəfindənişğaldanazad

edilmiştorpaqlardabasdırılmışçox
saylıminalardır.2020ciilnoyabrın
10danetibarənminapartlayışları
nəticəsində210dançoxmülkişəxs,
həmçininhərbçihəlakolubvəyara
lanıb.Azərbaycandünyanınənçox
minalanmışölkələrindənbiriolsada,
təəssüfki,hələdəbuistiqamətdəən
azbeynəlxalqyardımalanölkələrdən
biriolaraqqalır.
SahibəQafarovadediki,44gün

lükVətənmüharibəsindənartıqbiril
yarımvaxtkeçir.AzərbaycanErmə
nistanabirbirininsuverenliyininvə
ərazibütövlüyününqarşılıqlıtanın
ması,sərhədlərindelimitasiyasıvə
demarkasiyasıprosesinəbaşlanması,
regiondabütünkommunikasiyaların
bərpasıvəmünasibətlərinnormal
laşdırılmasınagətiribçıxaracaqsülh
sazişininimzalanmasıbarədətəklifər
verib.Bizmüharibəyox,sülhvəgələ
cəkhaqqındadanışmaqistəyirik.
MilliMəclisinsədrivurğuladıki,

Azərbaycanregiondauzunmüddət
lisülhvəsabitliyintəminolunması
istiqamətindəsəylərinidavametdirir.
Sonolaraqaprelin6daAvropaİti
faqıŞurasınınprezidentiŞarlMişelin
təşəbbüsüvəiştirakıiləBrüsseldə
dahabirüçtərəfigörüşkeçirildi.
Həminərəfədəvəxüsusənbugörüş
dənsonraErmənistanAzərbaycanın
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sülhmüqaviləsiüçünirəlisürdüyü5
prinsipiqəbuletdiyinibildirib.Ancaq
Ermənistanınbuistiqamətdəhansısa
realaddımlaratdığıhələlikmüşahidə
olunmur.Halbukisülhmüqaviləsi
ninhazırlanmasıüzrəAzərbaycan
nümayəndəheyətininvəikiölkə
arasındasərhədlərindelimitasiyasıvə
demarkasiyasıüzrəAzərbaycanmilli
komissiyasınıntərkibiartıqmüəyyən
edilib.Azərbaycansülhdanışıqlarına
başlamağahazırdır.
SahibəQafarovabildirdiki,Er

mənistananlamalıdırki,özüzərinə
götürdüyüöhdəlikləriyerinəyetir
məli,konstruktivyanaşmanümayiş
etdirməlivəqeydolunanprinsiplər
əsasındamünasibətlərinnormallaş
masınagetməlidir.Bu,regiondareal
sülhəvəsabitliyənailolmağınyega
nəyoludur.
ÇıxışınınsonundaSahibəQa

farovaqeydetdiki,postmünaqişə
dövründəCənubiQafqazdayeni
reallıqlarvəəməkdaşlıqimkanları
yaranıb.Əldəolunmuşrazılaşmalara
uyğunolaraqaçılacaqyeninəqliyyat
infrastrukturuolanZəngəzurdəhlizi
ŞərqQərbvəŞimalCənubdəhlizlə
rininönəmlihissəsinəçevriləcəkdir.
İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatınaüzv
olanbütünölkələrdəbudəhlizdən
faydalanacaqlar.

SonratədbirdəİƏTPAnınÜçün
cüÜmumiKonfransındaiştirakedən
nümayəndəheyətlərininrəhbərləri
çıxışetdilər.
PakistanİslamRespublikasıMilli

AssambleyasınınsədriRacaPərviz
Əşrəfözçıxışındaqurumaüzvöl
kələrinxalqlarınınümumidəyərləri
bölüşdüyünüdedi.Regiondasülhün
vərifahınbərqərarolmasınıniqtisadi
tərəqqininvəəməkdaşlığıninkişafı
baxımındanəhəmiyyətindənsöhbət
açdıvəmövcudproblemlərinhəlli
istiqamətindəbirgəsəylərinönəmli
olduğunusöylədi.
SonraçıxışedənTacikistanRes

publikasıAliMəclisininNümayən
dələrPalatasınınsədriMahmadtoir
Zokirzodabugörüşünparlament
əlaqələrinindahadamöhkəmləndi
rilməsinəxidmətetdiyinibildirdi.O,
COVID19pandemiyasınınbütün
dünyadayaratdığıfəsadlardanda
nışdı,pandemiyanınnəticələrinin
aradanqaldırılmasıüçünölkəsin
dəgörülənişlərdənbəhsetdivəbu
istiqamətdəqarşılıqlıəməkdaşlığın
vacibliyinivurğuladı.
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin

sədriMustafaŞentopöznitqində
İƏTPAnınBakıdakeçirilənÜçüncü
ÜmumiKonfransındaiştirakından
məmnunluğunuifadəetdivəkonf

ransayüksəksəviyyədəevsahibliyi
edənAzərbaycanMilliMəclisinin
sədriSahibəQafarovayatəşəkkü
rünüdiləgətirdi.O,bukonfransın
regionuninkişafıvəxalqlarınrifahı
baxımındanəhəmiyyətliolduğunu
dedi.
Bildirildiki,iqtisadivəsosial

inkişafındavamlıolmasınanailol
maqüçünqarşılıqlıinteqrasiyavə
əməkdaşlığıninkişafıçoxvacibdirvə
Türkiyəbuistiqamətdəözdəstəyini
hərzamangöstərməyəhazırdır.O,
ölkəsininparlamentlərarasıəlaqələrin
gücləndirilməsinəböyükdiqqətye
tirdiyini,parlamentdiplomatiyasının
regionalinteqrasiyavəinkişafatöhfə
verəcəyinəinamınıifadəetdi.
MustafaŞentopkoronaviruspan

demiyasınınbütündünyadasosial,
iqtisadi,humanitarsahələrdəçox
dərinproblemləryaratdığınıvəbu
problemlərinhəlliüçünbirgəhərəkət
etməyinvacibliyinisöylədi.Beynəl
xalqhəmrəyliyinprioritetməsələyə
çevrildiyibuprosesdəparlament
diplomatiyasınınböyükəhəmiyyət
kəsbetdiyinibildirdi.Sosialməsələlə
rinnəzərəalınması,maliyyəresurs
larındansəmərəliistifadəedilməsi
sahəsindəqəbulolunmuşqərarların
qanunvericilikbaxımındandəstəklən
məsininzəruriliyisöyləndi.

Türkiyəparlamentininsədriçıxı
şındaAzərbaycanınöztorpaqlarını
Ermənistanınişğalındanazadetməsi
məsələsinədətoxundu.O,münaqi
şəninhəlliiləbağlıyaradılmışMinsk
qrupununfəaliyyətininbirnəticə
vermədiyiniqeydetdivəTürkiyənin
Azərbaycanınhaqlımövqeyinihər
zamandəstəklədiyinivurğuladı.O,
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliye
və44günlükVətənmüharibəsindəki
Zəfərmünasibətiiləbirdahaöztəb
rikləriniçatdırdıvəçıxışını“Qarabağ
Azərbaycandır!”sözləriiləbitirdi.
KonfransdaçıxışedənÖzbəkistan

RespublikasıAliMəclisininQanun
vericilikPalatasınınsədriNurdinjon
İsmoilov,İranİslamRespublikası
İslamŞurasıMəclisisədrininmüavini
ƏliNikzad,QazaxıstanRespublikası
ParlamentiMəclisisədrininmüavini
BalaimKesebayeva,QırğızRespubli
kasıJoqorkuKeneşininsədrmüavini
UlanPrimovpostpandemiyadöv
ründəregionaləməkdaşlığıninkişaf
etdirilməsiistiqamətindəİƏTPAya
üzvölkələrinqarşısındaduranməq
sədlərdəndanışdılar.Konfransınre
giondasosialiqtisaditərəqqiyətəkan
verməkbaxımındanvacibliyiqeyd
edildi.Parlamentrəhbərləriölkələr
arasındaiqtisadi,ticarət,nəqliyyat,
turizmsahələrindəqarşılıqlıfaydalı

əməkdaşlığıngenişləndirilməsinin
zəruriolduğunusöylədilər,mövcud
problemlərinhəlliiləbağlıparla
mentlərinüzərinədüşənvəzifələrdən
söhbətaçdılar.Parlamentnümayən
dəheyətlərininikitərəfivəçoxtərəfi
əlaqələrininmöhkəmləndirilməsi
sahəsindəbelətədbirlərinəhəmiyyət
liolduğuvurğulandı.
Konfransdaçıxışedənbütünnü

mayəndəheyətlərininrəhbərləriİƏT
PAnınBakıdakeçirilənkonfransının
yüksəksəviyyədətəşkilolunduğunu
vəregionölkələrininbütünsahələr
də,ocümlədənparlamentlərsəviy
yəsindəqarşılıqlıfaydalıəməkdaş
lığınındahadainkişafetdirilməsinə
öztöhfəsiniverəcəyinəəminliklərini
ifadəetdilər.
Konfransdaiştirakedənİqtisadi

ƏməkdaşlıqTəşkilatınınBaşkatibi
XusravNoziriAzərbaycanhökumə
tinə,MilliMəclisinsədriSahibəQa
farovayatədbirdəiştirakedənnü
mayəndəheyətləriüçünyaradılmış
şəraitəgörətəşəkkürünübildirdi.O,
dünyadabaşverənproseslərdəpar
lamentlərinartanrolundandanışdı
vəİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatının
ParlamentAssambleyasınınyaradıl
masınıyüksəkqiymətləndirdi.Xus
ravNoziribütünüzvdövlətlərinbu
forumungücləndirilməsiistiqamə

tindəgöstərdiyisəylərixüsusiqeyd
etdivətəşkilatıngələcəkfəaliyyət
istiqamətləribarədəfikirləriniaçıq
ladı.
İclasdaİqtisadiƏməkdaşlıqTəşki

latıParlamentAssambleyasınınBaş
katibiTahirHüsseynnövbətiməsə
ləninBakıBəyannaməsininimzalan
masıolduğunudiqqətəçatdırdı.Son
ranümayəndəheyətlərininrəhbərləri
BakıBəyannaməsiniimzaladılar.
MilliMəclisinsədriSahibəQafa

rovaİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı
ParlamentAssambleyasınınÜçüncü
ÜmumiKonfransınınsonaçatdığını
elanetdi.SpikerhazırdaAzərbay
canınİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı
ParlamentAssambleyasınasədrliyi
özüzərinəgötürdüyünübildirdivə
ölkəmizinbutəşkilatıgücləndirmək
üçünüzərinədüşənbütünvəzifələri
yerinəyetirəcəyinəinamınıifadəet
di.O,bugünküçıxışlardasöylənilən
fikirlərinAzərbaycanınbutəşkilat
dakıfəaliyyətinizənginləşdirməyə
vəəməkdaşlığımızıyenisəviyyəyə
yüksəltməyəimkanverəcəyinəəmin
liyinibildirdi.
TədbirinyekunundaSahibəQafa

rovaiştirakedənbütünnümayəndə
heyətlərininüzvlərinətəşəkkürünü
bildirdi.Sonranümayəndəheyətləri
ninüzvləriailəfotosuçəkdirdilər.
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mənistananlamalıdırki,özüzərinə
götürdüyüöhdəlikləriyerinəyetir
məli,konstruktivyanaşmanümayiş
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Mayın18dəİqtisadiƏməkdaş
lıqTəşkilatıParlamentAssambleya
sınınÜçüncüÜmumiKonfransında
iştirakedənTürkiyə,Pakistan,İran,
Özbəkistan,Qazaxıstan,Qırğızıstan
vəTacikistanparlamentnümayən
dəheyətləriAzərbaycanınmə
dəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərində
səfərdəoldular.
SəfərdəqonaqlarıMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovavədigərrəs
mişəxslərmüşayiətetdilər.
Şuşayasəfərçərçivəsindəqo

naqlarFüzuliBeynəlxalqHavaLi
manınagəldilərvəonlaraPrezident
İlhamƏliyevinsərəncamıiləqısa
müddətdətikilərəkistifadəyəveril
mişbuhavalimanınıntexnikiim
kanlarıbarədəməlumatverildi.Qa
rabağın“havaqapısı”adlandırılan
FüzuliBeynəlxalqHavaLimanının
ənmüasirsəviyyədəinşaolunduğu
vəonunistəniləntiphavagəmisini
qəbuletməkimkanlarınınmövcud
luğubildirildi.

ParlamentnümayəndələriFü
zuliBeynəlxalqHavaLimanınınvə
tikilməkdəolanLaçınHavaLima
nınınmaketləriilədətanışoldular.
SonraqonaqlarŞuşayayoladüş

dülər.Parlamentnümayəndələrini
ŞuşarayonundaPrezidentinxüsusi
nümayəndəsiAydınKərimovqar
şıladı,onlaraŞuşanınQaladivarla
rı,şəhərintarixi,işğaldövründəki
vəziyyətivəhazırdaburadaaparı
lanquruculuqişləribarədəməlu
matverdi.Şəhərdəkitarixiabidəvə
məscidlərinPrezidentİlhamƏliyev
vəBirincivitseprezidentMehriban
xanımƏliyevanınbirbaşanəzarə
tialtındabərpaolunduğudiqqətə
çatdırıldı.Qonaqlaraşəhərdəbərpa
edilmiştarixiabidələr,tikiləcək
yeniyaşayışbinalarıbarədədəmə
lumatlarverildi.
SəfərzamanıqonaqlarŞuşanın

Qaladivarlarınıseyretdilər,Şəhər
MeydanıətrafındayerləşənPrezi
dentinXüsusiNümayəndəliyinin

binasındaaparılanbərpaişləriilə
tanışoldular.OnlarahazırdaŞəhər
MeydanınaqoyulmuşAzərbayca
nıngörkəmlimədəniyyətxadimləri
XurşidbanuNatəvanın,Bülbülün,
ÜzeyirHacıbəylininermənilər
tərəfindəngüllələnmişheykəlləri
barədəməlumatverildi.Heykəllə
rinönündəməşhurfotojurnalistRza
DeqatiqonaqlaraŞuşada,həmçinin
Vətənmüharibəsidövründəçəkdiyi
fotolarınümayişetdirdi,Azərbay
canəsgərlərininrəşadəti,azər
baycanlılarınsülhsevərliyibarədə
fikirlərinibölüşdü.Buradaqonaqlar
onlarımüşayiətedənmedianüma
yəndələrinəŞuşayasəfərləribarədə
təəssüratlarıvəAzərbaycanınböyük
Zəfərihaqqındadanışdılar.
Şuşaşəhərindəgəzintizamanı

qonaqlaraermənilərinmədəniyyət
abidələrimizəvurduqlarıziyan,
qədimartefaktlarımızısaxtalaşdır
malarıbarədədəməlumatverildi.
SonraqonaqlarYuxarıGövhərağa,

AşağıGövhərağa,Saatlıməscid
ləriilətanışoldular.Bildirildiki,
buməscidlərdətəmirbərpaişləri
HeydərƏliyevFondunundəstəyi
iləaparılır.BugünlərdəPrezident
İlhamƏliyevŞuşaşəhərindətikilə
cəkyeniməscidintəməliniqoyub.

Həminməscidinminarələrinin
hündürlüyü100metrəçatacaq.
ParlamentnümayəndələriCıdır

düzündədəoldular.Onlaraqəh
rəmanAzərbaycanəsgərlərinin
böyükşücaətgöstərərəksıldırım
qayalarlaCıdırdüzünəqalxdıqları,

canlarıvəqanlarıbahasınaŞuşa
nıişğaldanazadetdikləribarədə
danışıldı.
BugünCıdırdüzüişğaldanəv

vəlolduğukimi,yenədəmöhtəşəm
tədbirlərinkeçirilməsiməkanına
çevrilib.
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- Hör mət li xa nım sədr, bil di-
yi miz ki mi, may ayında öl kə-
miz də par la ment gün də mi nin 
əsas möv zu la rın dan bi ri də, 
şüb hə siz ki, pay taxt Ba kı nın 
İq ti sa di Əmək daş lıq Təş ki la tı 
Par la ment As samb le ya sı nın 
Üçün cü Ümu mi Konf ran sı na 
uğur lu ev sa hib li yi et mə si ol-
muş dur. Re gion döv lət lə ri nin 
me dia və si ya si dairə lə rin də 
də bu təd bir lə bağ lı ma raq lı 

mü za ki rə lə rin apa rıl dı ğı nı mü-
şa hi də et mək də yik. Ona gö rə 
də ilk ola raq is tər dik, Si zin bu 
təd bi rin əhə miy yə ti ilə bağ lı 
fi  kir lə ri ni zi öy rə nək.
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

Assambleyasınınmayayının17də
BakıdakeçirilənÜçüncüÜmumi
Konfransınınyüksəksəviyyədə
təşkilolunması,bütüniştirakçınü
mayəndəheyətlərininKonfransın
təşkilindənrazılıqlarınıbildirməsi
bununtəsdiqidir.
Bildiyinizkimi,ÜçüncüÜmu

miKonfransçərçivəsindəİqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınParlament
AssambleyasınasədrlikPakistan
İslamRespublikasınınMilliAssamb
leyasındanAzərbaycanRespubli
kasınınMilliMəclisinəkeçmişdir.
AzərbaycanmöhtərəmPrezident
İlhamƏliyevcənablarınınrəhbərli
yiiləbirçoxbeynəlxalqtəşkilatlara
uğurlasədrliketmiş,buçərçivə
dəhəmqlobalməkandadialoqvə
əməkdaşlığa,həmdəhəmintəşkilat
larınfəaliyyətinəözlayiqlitöhfə
lərinivermişdir.Bumənada,Azər
baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinQoşulmama
Hərəkatınınsədriqismindəqlo
baltəşəbbüslərinixüsusiqeydedə
bilərik.Eynizamanda,BMTTəhlü
kəsizlikŞurasınauğurlusədrliyidə
olduqcamüsbəthaldır.
Düşünürəmki,bu,bizimhərbiri

mizüçüngözəlbirörnəkdir,uğurlu
formuladır.Azərbaycanhərzaman
məsuliyyətli,özüzərinəgötürdüyü
vəzifənilayiqincəyerinəyetirəndöv
lətdir.AzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisidəParlamentAssamb
leyasınasədrliyidövründətəşkilatın
fəaliyyətiningücləndirilməsi,üzv
parlamentlərarasındaəməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsiistiqamətində
özsəylərinigöstərəcəkdir.
Nəzərəalmaqlazımdırki,CO

VID19pandemiyasıhəyatınbirçox
sahələrindəciddifəsadlaryaratmış
dır.Ocümlədənbeynəlxalqsferada
təmaslara,busahədəfəaliyyətin
həyatakeçirilməsinədəəsaslıən
gəllərtörətmişdir.Bugünisəitirilən
fürsətləribərpaetmək,postpande
miyadövründəyeniimkanlardan
yararlanmaqzamanıdır.Onagörədə
düşünürəmki,İqtisadiƏməkdaşlıq
Təşkilatıkimiregionaləməkdaşlıq

formatlarıpostpandemiyadövrün
dəbərpaməsələləriüzrəsəylərin
birləşdirilməsibaxımındanyaxşı
imkanlarvədedir.Hesabedirəmki,
parlamentdiplomatiyasınınxüsusi
əhəmiyyətqazandığımüasirdövrdə
parlamentarilərölkələrimizinçox
tərəfiəməkdaşlıqsəylərinidəstək
ləməlidirlər.Mövcuddialoqumuz
çərçivəsindəaparılanfikirvətəcrübə
mübadilələri,irəlisürülənyeniide
yalar,birgəfəaliyyəttəşəbbüsləribu
prosesətöhfəverəcəkdir.

- Hör mət li Sa hi bə xa nım, Si zin 
də qeyd et di yi niz ki mi, Azər-
bay can bir çox par la ment 
təş ki lat la rın da təm sil olu nur. 
Mil li Məc li sin İq ti sa di Əmək-
daş lıq Təş ki la tı nın Par la ment 
As samb le ya sın da fəaliy yə ti nin 
əsas priori tet lə ri nə dən iba-
rət dir?
Bəli,Azərbaycanbeynəlxalq

münasibətlərsistemininparlament
platformasınaböyükəhəmiyyət
verir.Buistiqamətdəfəaliyyətimi
zinəsasməqsədiparlamentdiplo
matiyasınınimkanlarındanistifa
dəedərək,ölkəmizinbeynəlxalq
əlaqələriningenişlənməsinətöhfələr
verməkdir.Məlumatüçünbildirim
ki,MilliMəclisinbeynəlxalqtəşki
latlarüzrə13nümayəndəheyətivə
ikitərəfikomissiyasıfəaliyyətgös
tərir.İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı

ParlamentAssambleyasıçərçivə
sindəfəaliyyətimizdəhəmİqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınməqsədlə
rinəuyğunregionaləməkdaşlığın
dahadagenişləndirilməsinətöhfə
vermək,eynizamanda,üzvölkələ
rinparlamentləriiləəlaqələrimizin,
qarşılıqlıtəmaslarıngücləndirilməsi
nənailolmaqdır.
Birsıradigərbeynəlxalqplat

formalarkimiİqtisadiƏməkdaşlıq
TəşkilatıParlamentAssambleyası
çərçivəsindəfəaliyyətimizölkəmi
ziniqtisadipotensialını,nəqliyyat,
kommunikasiyaimkanlarınıgeniş
şəkildətəbliğetməkimkanıyaradır.
Bugünregionuniqtisadipotensialı
nıntamşəkildəreallaşdırılmasıüçün
nəqliyyatkommunikasiyaxətləri
ninvətranzityollarınındiversifi
kasiyasımühüməhəmiyyətkəsb
edir.Azərbaycanözününcoğrafi
mövqeyivəgenişnəqliyyatimkan
larındansəmərəliistifadəetməklə
əməkdaşlığıtəşviqedənnəqliyyat
dəhlizlərininyaradılmasıistiqa
mətindəardıcılfəaliyyətgöstərir.
Ölkəmizdəənmüasirnəqliyyat
infrastrukturumövcuddur.Həmçi
ninhəyatakeçirilmişirimiqyaslıişlər
nəticəsindəŞərqQərbvəŞimalCə
nubnəqliyyatdəhlizlərininüzərində
yerləşənAzərbaycanAvrasiyanın
əsasnəqliyyatvəlogistikamərkəz
lərindənbirinəçevrilmişdir.Yeni
açılacaqZəngəzurdəhliziŞərqQərbAzər bay can Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va nın öl kə miz də 

ke çi ril miş İq ti sa di Əmək daş lıq Təş ki la tı Par la ment As samb le ya sı nın Üçün cü Ümu mi 
Konf ran sı nın uğur lu nə ti cə lə ri nə dair mü sa hi bə si ni oxu cu la rı mı za təq dim edi rik. 

Milli Məclis İƏT PA çərçivəsində 
əməkdaşlığa böyük önəm və töhfə verir
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ninvətranzityollarınındiversifi
kasiyasımühüməhəmiyyətkəsb
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ke çi ril miş İq ti sa di Əmək daş lıq Təş ki la tı Par la ment As samb le ya sı nın Üçün cü Ümu mi 
Konf ran sı nın uğur lu nə ti cə lə ri nə dair mü sa hi bə si ni oxu cu la rı mı za təq dim edi rik. 

Milli Məclis İƏT PA çərçivəsində 
əməkdaşlığa böyük önəm və töhfə verir
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vəŞimalCənubdəhlizlərininönəm
lihissəsinəçevriləcəkdir.İqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatınaüzvolan
bütünölkələr,ocümlədəndigər
dövlətlərdəbuyenidəhlizdənfay
dalanacaqlar.
Həmçininbizbuplatformadan

istifadəedərək,Azərbaycanın44
günlükVətənmüharibəsindəəldə
etdiyiqələbədənsonraregiondayeni
yaranmışvəziyyət,ölkəmizinsülh
vətəhlükəsizliyintəminolunması
istiqamətindəatdığıaddımlarhaq
qındadaictimaiyyətigenişməlu
matlandırmaqimkanıəldəedirik.
Azərbaycanbugünözimkanları
hesabınaişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəgenişmiqyaslıquru
culuqişləriaparır,işğaldövründə
dağıdılmışbütüninfrastrukturuye
nidənbərpaedir.QarabağvəŞərqi
Zəngəzurdayenişəhərlərvəkəndlər
inşaedilir.MənimÜçüncüÜmumi
Konfransdakıçıxışımdavənüma
yəndəheyətlərininrəhbərləriiləke
çirilənikitərəfigörüşlərdədəbütün
buməsələlərəxüsusiyerverilmişdir.
Münaqişəartıqgeridəqalıb.İndi

müharibədənyox,sülhdən,gələcək
dəndanışmaqvaxtıdır.Azərbaycan
regiondauzunmüddətlisülhvə
sabitliyintəminolunmasınıistəyir
vəbuistiqamətdəmüvafiqsəylərini
davametdirir.

- Mə lum ol du ğu ki mi, konf-
ran sın sə hə ri gü nü təd bir də 
iş ti rak edən nü ma yən də he-
yət lə ri Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı Şu şa şə hə ri nə 
sə fər et miş dir. Ümu miy yət lə, 
son dövr lər də Mil li Məc li sin 
də və ti ilə öl kə mi zə gə lən bir 
çox nü ma yən də he yət lə ri nin 
Şu şa ya sə fər et mə si nə tez-tez 
rast gə li rik.
ŞuşatarixənAzərbaycanınmə

dəniyyətpaytaxtı,xalqımızüçün
böyükbirrəmzimənadaşıyanşəhər
olub.ŞuşaşəhərininAzərbaycan
tarixində,mədəniyyətində,iqtisadiy
yatındamühümroluolmuşdurvə
bugündəvar.Təəssüfki,Ermənis
tanınişğalıdövründəişğalaltında
qalmışbütündigərşəhərlərimiz
kimiŞuşaşəhəridədağıdılmış,ora
daxalqımızaməxsustarixi,mədəni
abidələrməhvedilmişdir.Amma
şübhəetmirikki,Azərbaycandövləti
Şuşaşəhərinitezlikləbərpaedəcək
vəŞuşayenədədünyanınəngözəl
şəhərlərindənbirinəçevriləcəkdir.
Bilirsinizki,torpaqlarımızişğal

danazadedildikdəndərhalsonra
buərazilərimizdəolduğukimi,Şuşa
şəhərindədəgenişbərpavəquru
culuqişlərinəbaşlanmışdır.Bizdə
möhtərəmPrezidentİlhamƏliyevin
tövsiyəsivədəstəyiiləölkəmizdə

səfərdəolanparlamentnümayən
dəheyətlərininŞuşayasəfərlərinin
təşkilolunmasınaxüsusidiqqət
yetiririk.Buradaməqsədparlament
üzvlərininErmənistantərəfindən
torpaqlarımızınişğalıdövründətö
rədilmişvəhşiliklərləyerindətanış
olmasınıvəməlumatlanmasını,eyni
zamanda,Azərbaycandövlətitərə
findənaparılangenişmiqyaslıquru
culuqişləriniözgözləriiləgörməsini
təminetməkdir.
Xatırlayırsınızsa,2021ciiliniyul

ayınınsonlarındabizAzərbaycan,
TürkiyəvəPakistanspikerlərinin
başçılıqetdiyinümayəndəheyət
ləriŞuşaşəhərinəsəfəretmişdik.
OzamanŞuşaşəhərindəbərpavə
quruculuqişlərinəyenicəbaşlanmış
dı.Ötənqısadövrdəisənəhəngişlər
görülüb.Şuşayasəfəredənparla
mentrəhbərləri,beynəlxalqtəşkilat
rəhbərlərivədigərqonaqlaryaxşı
mənadatəəccübləriniifadəetdilər.
Əlbətə,görülənbuişlərAzərbaycan
dövlətiningücününvəqüdrətinin
ifadəsidir.

- Üçün cü Ümu mi Konf ran sın 
ye ku nun da Ba kı Bə yan na mə-
si nin im za lan ma sı çox mü hüm 
əhə miy yə tə ma lik dir. Siz bu 
sə nə din qə bu lu nu ne cə qiy-
mət lən di rir si niz?

İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı
ParlamentAssambleyasınınÜçüncü
ÜmumiKonfransınınyekununda
imzalananBakıBəyannaməsinibir
çoxnüanslarüzrəvacibsənədkimi
qiymətləndirəbilərik.İlkolaraq,bu
Bəyannamətəşkilatınqarşıdakıdövr
üçünfəaliyyətininəsasistiqamətləri
niözündəehtivaedirvəBakıdabelə
birvacibsənədinqəbulolunması
bizimüçünəhəmiyyətlibiramildir.
SənəddəİƏTəüzvdövlətlərinpar
lamentləriarasındaəməkdaşlığın
dahadadərinləşdirilməsiiradəsi
ifadəolunur.
COVID19pandemiyasının

uzunmüddətdavamedənfəsad
larıvəmənfitəzahürləriParlament
Assambleyasınınfəaliyyətinədə
təsirsizötüşməmişdir.Bugünisə
pandemiyanıntəsirlərinintədri
cənaradanqalxmağabaşladığıbir
dövrdətəşkilataüzvdövlətlərinqa
nunvericiorqanlarıarasındaəmək
daşlığındahadadərinləşdirilməsi
nəvətəmaslarınsıxlaşdırılmasına
imkanlaryaranmışdır.Bəyannamə
dəyenişəraitdəəlaqələrindahada
dərinləşdirilməsi,postpandemiya
dövründəbərpaprosesi,həmçinin
davamlısülhvəinkişafıntəmin
edilməsindəparlamentlərarası
əməkdaşlığınböyükəhəmiyyəti

iləbağlıtəşkilatınmövqeyiifadə
olunur.CənabPrezidentİlham
ƏliyevintəşəbbüsüiləAzərbaycan
RespublikasınınQoşulmamaHə
rəkatınasədrliyiçərçivəsindəirəli
sürülmüş,BMTninBaşAssamb
leyasıvəİnsanHüquqlarıŞurası
tərəfindənqəbuledilmiş“COVID
19pandemiyasıiləmübarizədə
bütünölkələrüçünpeyvəndlərə
bərabər,məqbulqiymətə,vaxtında
vəuniversaləlçatanlığıntəminedil
məsi”nədairqətnamələrinvacib
liyiqeydolunaraq,COVID19dan
sonraQlobalBərpaüzrəBMTnin
YüksəkSəviyyəliPanelininyaradıl
masıiləbağlıAzərbaycanRespubli
kasınınPrezidentininirəlisürdüyü
təşəbbüsxüsusivurğulanır.Sənəd
dəAzərbaycanındövlətbaşçısının
təşəbbüsüiləQoşulmamaHərəka
tınınParlamentŞəbəkəsininyara
dılmasıalqışlanır.
Bizimüçünəhəmiyyətliolan

digərmühümməqamBəyannamə
də44günlükVətənmüharibəsində
əldəetdiyimiztarixiqələbəmüna
sibətiilətəbriklərinifadəedilməsi
vəbuqələbəninregiondadavamlı
sülhvəiqtisaditərəqqiyəyolaçaca
ğınainamınifadəolunmasıdır.
SənəddəhəmçininİƏTre

gionundatranzitvəenerjimarşrut

larınınşaxələndirilməsivasitəsilə
regionaləlaqəningücləndirilməsi
nə,ticarətinartırılmasınayönəlmiş
yeninəqliyyat,kommunikasiyavə
enerjiəlaqələrininyaradılmasıüzrə
üzvdövlətlərinsəylərivəhərə
kətləritəqdirolunur.Buxüsusda
ŞərqQərbvəŞimalCənubdəhliz
lərininmühümhissəsiolacaqvə
İƏTəüzvdövlətlərindəfaydalana
cağıyeniregionalnəqliyyatinfrast
rukturuolanZəngəzurdəhlizinin
açılmasınagüclüdəstəknümayiş
etdirilməsinixüsusiqeydedəbi
lərək.Məlumdurki,budəhlizin
yaradılmasıAzərbaycanınnəqliy
yatşəbəkəsininşaxələndirilməsivə
yeniinfrastrukturunyaradılması
iləbağlıdövlətsiyasətininmühüm
prioritetlərindənbiridirvəbusiyasi
xətinbeynəlxalqplatformalarda
dəstəkgörməsihəmdəölkəmizin
güclümövqeyinindahabirifadə
sidir.
Bəyannamədəhəmçininüzv

dövlətlərəAzərbaycanhökuməti
ninişğaldanazadedilmişərazilə
rindəgenişmiqyaslıyenidənqurma
vəminalardantəmizləməişlərinin
aparılmasındagöstərdiyisəyləri
dəstəkləməyəçağırışsəsləndirilir
vədüşünürəmki,budabizimüçün
böyükəhəmiyyətkəsbedir.
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lərininmühümhissəsiolacaqvə
İƏTəüzvdövlətlərindəfaydalana
cağıyeniregionalnəqliyyatinfrast
rukturuolanZəngəzurdəhlizinin
açılmasınagüclüdəstəknümayiş
etdirilməsinixüsusiqeydedəbi
lərək.Məlumdurki,budəhlizin
yaradılmasıAzərbaycanınnəqliy
yatşəbəkəsininşaxələndirilməsivə
yeniinfrastrukturunyaradılması
iləbağlıdövlətsiyasətininmühüm
prioritetlərindənbiridirvəbusiyasi
xətinbeynəlxalqplatformalarda
dəstəkgörməsihəmdəölkəmizin
güclümövqeyinindahabirifadə
sidir.
Bəyannamədəhəmçininüzv

dövlətlərəAzərbaycanhökuməti
ninişğaldanazadedilmişərazilə
rindəgenişmiqyaslıyenidənqurma
vəminalardantəmizləməişlərinin
aparılmasındagöstərdiyisəyləri
dəstəkləməyəçağırışsəsləndirilir
vədüşünürəmki,budabizimüçün
böyükəhəmiyyətkəsbedir.
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Mayın25dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanKanadaParlamenti
İcmalarPalatasınınAzərbaycan
ladostluqqrupununrəhbəriFilip
Lourensinbaşçılıqetdiyinüma
yəndəheyətiiləgörüşdü.
SpikerSahibəQafarovaKanada

parlamentindəAzərbaycanladost
luqqrupununfəaliyyətinimüs
bətqiymətləndirərək,buqrupun
oradakıAzərbaycandiasporuilə
əməkdaşlığınıtəqdirəlayiqhesab
etdiyinidedi.MilliMəclisinsədri
parlamentlərarasımünasibətlərin
KanadaAzərbaycanikitərəfivə
çoxtərəfiəlaqələrininənmühüm
tərkibhissələrindənbiriolduğunu
bildirdivəbusahədəparlament
lərarasıdostluqqruplarınınmü
hümrolunuvurğuladı.
Birneçəaydansonraikiölkə

arasındadiplomatikmünasibət
lərinyaradılmasının30illiyinin
qeydolunacağınıbildirənparla
mentsədrimüxtəlifsahələrdə
ikitərəfimünasibətlərindahada
möhkəmləndirilməsiüçüngeniş
potensialınolduğunuqeydetdi.

SahibəQafarovaqonaqlara
Azərbaycanın44günlükVətən
müharibəsindəözəraziləriniEr
mənistanınişğalındanazadetməsi
barədədəgenişməlumatverdi.30
illikişğaldövründəErmənistanın
törətdiyidağıntılarhaqqındada
nışdıvəqonaqlarınAğdamasəfəri
zamanıbununcanlışahidiolduq
larınıqeydetdi.
SpikerAzərbaycanınsülhvə

sabitlikistəyindən,Avropaİtifaqı
ŞurasınınprezidentiŞarlMişelin
təşəbbüsüiləAzərbaycanPrezi
dentiİlhamƏliyevvəErmənis
tanınbaşnaziriNikolPaşinyan
arasındakeçiriləngörüşlərdənsöz
açaraq,tezlikləikiölkəarasındakı
danışıqlarınsülhmüqaviləsinin
imzalanmasıilənəticələnəcəyinə
inamınıifadəetdi.Parlamentsədri
bildirdiki,işğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəənböyükproblem
onlarınErmənistantərəfindənmi
nalanmasıdır.2020ciilnoyabrın
10danetibarən210dançoxmülki
vəhərbivətəndaşımızminapart
layışlarınəticəsindəhəlakolubvə
yaralanıb.Azərbaycandünyanın

ənçoxminalanmışölkələrindən
biriolsada,onlarıntəmizlənməsi
üçünənazbeynəlxalqdəstəkalan
ölkələrdəndir.
KanadaParlamentiİcmalar

PalatasınınAzərbaycanladostluq
qrupununrəhbəriFilipLourens
ölkələrimizarasındakımünasi
bətlərinmüxtəlifistiqamətlərdə
inkişafperspektivlərindəndanışdı.
Qonaqparlamentlərarasıəlaqələ
rindahadainkişafınınhərikitərəf
üçünfaydalıolacağınaəminliyini
bildirdi,ölkəmizəsəfəriçərçivəsin
dəkeçirdiyigörüşlərinəhəmiyyə
tinisöylədi.O,Ağdamasəfərləri
çərçivəsindəərazilərinminalardan
təmizlənməsiprosesiiləyaxından
tanışolduqlarınıdiqqətəçatdırdı
vətezlikləErmənistanlaAzərbay
canarasındasülhmüqaviləsinin
imzalanacağınavəregiondada
vamlısülhvəsabitliyinbərqərar
olacağınainandığınıdedi.
GörüşdəAzərbaycanKanada

parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriTuralGəncəli
yevvədigərrəsmişəxsləriştirak
edirdilər.

RƏSMİ QƏBULLAR
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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
kəsizliyinəəhəmiyyətlitöhfədir.
MilliMəclisinspikeriikiölkə

arasındakımünasibətlərininkişa
fındaparlamentlərimizinqarşılıqlı
fəaliyyətininözünəməxsusrolu
nudadiqqətəçatdırdı.Bugün
qanunvericiorqanlarımızarasında
əməkdaşlığıdahadadərinləşdir
məküçünmövcudimkanlardan,
parlamentarilərinqarşılıqlısəfər
lərinin,parlamentdostluqqrupla
rınınaktivfəaliyyətininbuəmək
daşlığıninkişafınamühümtəkan

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

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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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
kəsizliyinəəhəmiyyətlitöhfədir.
MilliMəclisinspikeriikiölkə

arasındakımünasibətlərininkişa
fındaparlamentlərimizinqarşılıqlı
fəaliyyətininözünəməxsusrolu
nudadiqqətəçatdırdı.Bugün
qanunvericiorqanlarımızarasında
əməkdaşlığıdahadadərinləşdir
məküçünmövcudimkanlardan,
parlamentarilərinqarşılıqlısəfər
lərinin,parlamentdostluqqrupla
rınınaktivfəaliyyətininbuəmək
daşlığıninkişafınamühümtəkan

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

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

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

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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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

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

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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MilliMəclisinsədriilkolaraq
mayın10daİsveçrəParlamenti
MilliŞurasınınsədriİrenKalinilə
görüşdü.Nümayəndəheyətimi
zisalamlayanİrenKalinbildirdi
ki,ölkələrimizarasındaəlaqələrin
dahadagenişləndirilməsiüçün
böyükpotensialmövcuddur.İren
Kalinxüsusiləiqtisadisahədəqar
şılıqlıinvestisiyaqoyuluşu,biznes

strukturlarıvəmüəssisələrarasında
əlaqələrinəhəmiyyətinivurğuladı.
Qanunvericiorqanlarımız

arasındaəməkdaşlığınmövcud
yüksəksəviyyəsinitəqdiredənİren
Kalinbucürsəfərlərinhəmölkə
lərimiz,həmdəparlamentlərimiz
arasındamünasibətlərininkişa
fınamühümtöhfələrverdiyini
qeydetdi.O,həmçininparlament

dostluqqruplarınınfəaliyyətinin,
parlamentarilərarasındadialoqun
ikitərəfiəlaqələrindərinləşməsin
dəmüsbətrolunuvurğuladı.
İsveçrəParlamentiMilliŞurası

nınsədrihərzamanölkəmizinəra
zibütövlüyünüdəstəklədiyiniqeyd
edərək,AzərbaycanlaErmənistan
arasındasülhdanışıqlarınadəstək
verməyəhazırolduqlarınıbildirdi.

İsveçrə ilə Azərbaycan 
mühüm tərəfdaşdır

MilliMəclisinsədriSahibəQafarovanınbaşçılıqetdiyiparlamentnümayəndəheyətimayın
9-11-dəİsveçrəKonfederasiyasındarəsmisəfərdəoldu.NümayəndəheyətinintərkibinəMilli
Məclisinkomitəsədri,İsveçrəiləparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəriHicran
Hüseynova,deputatlardanAqiyəNaxçıvanlı,VahidƏhmədov,ErkinQədirli,parlamentApara-
tınınrəhbəriSəfaMirzəyevvədigərrəsmişəxslərdaxilidi.
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Rəsmisəfərədəvətəvəgöstəri
lənqonaqpərvərliyəgörəminnət
darlığınıifadəedənMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaAzərbaycan
parlamentininspikerikimiİsveçrə
Konfederasiyasınailkrəsmisəfə
rininölkələrimizvəqanunverici
orqanlarımızarasındaəməkdaşlı
ğınmöhkəmləndirilməsivəgeniş
ləndirilməsiişinətöhfəverəcəyinə
inandığınıbildirdi.
MilliMəclisinsədriikitərəfi

münasibətlərininkişafındayüksək
səviyyəlisəfərlərinvəgörüşlərin
müstəsnarolunuqeydedərək,xü
susilədövlətbaşçılarınınqarşılıqlı
səfərlərininölkələrimizarasında
əlaqələringenişlənməsinəmühüm
töhfələrinidiqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovabildirdiki,

Azərbaycanvəİsveçrəarasında
siyasimünasibətlərinyüksəksə
viyyədəolmasımüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlığıninkişafınamüsbət
təsirgöstərir.Qlobalpandemiya
nınbütündünyadövlətləriüçün
yaratdığımaneələrəvəfəsadlara
baxmayaraq,hazırdaölkələrimiz
iqtisadi,ticarət,humanitarvədigər
sahələrdəuğurlaəməkdaşlıqedir.
O,ölkəmizdəyaradılanəlverişli

investisiyavəbiznesmühitihaq
qındaməlumatverərək,dahaçox
İsveçrəşirkətləriniAzərbaycanda,
ocümlədənişğaldanazadolunmuş
ərazilərdəgörülənişlərdəiştiraka
dəvətetdi.
MilliMəclisinsədriölkəmizdə

mövcudolanmultikulturalizmvə
tolerantlıqmühitihaqqındaməlu
matverərəkbucəhətdənAzərbay
canvəİsveçrəxalqlarıarasındabir
çoxoxşarlıqlarınolduğunudiqqətə

çatdırdı.Spikerqeydetdiki,Bakı
davəAzərbaycanınregionlarında
müxtəlifdinlərəaidabidələr,kato
lik,pravoslavkilsələr,sinaqoqlarvə
məscidləryanyanayerləşir.Mul
tikulturalizmidövlətsiyasətielan
edənAzərbaycanbütündünyada
mədəniyyətlərarasıdialoqu,sülhvə
əməkdaşlığıtəşviqedir.
Azərbaycanvəİsveçrənin

qanunvericiorqanlarıarasındaəla
qələrdəndanışanSahibəQafarova
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dediki,parlamentlərarasımünasi
bətlərölkələrarasındaikitərəfivə
çoxtərəfiəlaqələrinvacibistiqa

mətlərindənbiridir.Parlament
sədrlərininqarşılıqlısəfərləri,depu
tatlarımızınbeynəlxalqsəviyyədə

dialoqu,hərikiölkəninqanunve
riciorqanlarındaqarşılıqlıdostluq
qruplarınınfəaliyyətiəməkdaşlığın
yüksəksəviyyəsininümayişetdirir.
MilliMəclisinsədriSahibəQa

farovaAzərbaycanın2020ciildə44
günlükVətənmüharibəsivəəldə
etdiyimizböyükqələbəhaqqında
xanımİrenKalinəətrafıməlumat
verdi.Qeydolunduki,Azərbay
canErmənistantərəfindən30ilə
yaxınişğalaltındasaxlanılan20faiz
ərazisiniazadedərəkərazibütövlü
yünübərpaedib.Ermənilərvaxtilə
işğalaltındaolanərazilərimizdə
vəhşiliklər,dağıntılartörədibvəar
tıqhəminyerlərinbərpası,yenidən
qurulmasıiləbağlıgenişmiqyaslı
layihələrhəyatakeçirilir.
SahibəQafarovabildirdiki,

münaqişəninhəllindənsonrare
giondayenireallıqlarvəimkanlar
yaranıb.Daimisülhə,təhlükəsizlik
vəəməkdaşlığanailolmaqüçünbu
imkanlarıdüzgündəyərləndirmək
lazımdır.Zəngəzurdəhlizininvə
bölgədəkidigərkommunikasiya
xətlərininaçılmasıregionunnəq
liyyatpotensialınınəsaslışəkildə

artırılmasınaimkanverəcək.Azər
baycanErmənistanadaimisülhün
yaradılmasıüçünöztəklifiniverib.
Sülhmüqaviləsininimzalanması
münasibətlərinnormallaşmasına
şəraityaradacaq.
MilliMəclisinsədricariilap

relin6daAzərbaycanRespubli
kasınınPrezidentiİlhamƏliyev,
AvropaİtifaqıŞurasınınprezidenti
ŞarlMişelvəErmənistanınbaş
naziriNikolPaşinyanınBrüssel
dəkeçiriləngörüşünüxatırlatdı.
Sədrvurğuladıki,Azərbaycansülh
müqaviləsininimzalanmasıüzrə
nümayəndəheyətləriçərçivəsin
dədanışıqlarabaşlamağahazırdır.
Ermənistanmünasibətlərinnorma
laşmasıüçünöhdəlikləriniyerinə
yetirməlidir.
Görüşbaşaçatdıqdansonra

MilliMəclisinsədriSahibəQafa
rovanınbaşçılıqetdiyiparlament
nümayəndəheyətiİsveçrəparla
mentininbinasıilətanışoldu.Son
raMilliŞuranınplenariclaszalının
eyvanındanAzərbaycanparlament
nümayəndəheyətininrəsmisalam
lanmasımərasimioldu.
EləhəmingünMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovanınbaşçılıq
etdiyiparlamentnümayəndəheyəti
İsveçrəKonfederasiyasınınFederal

AssambleyasınınKantonlarŞurası
nınsədriTomasHeftiiləgörüşdü.
TomasHeftiSahibəQafaro

vanınAzərbaycanparlamentinin
spikerikimibuölkəyəilksəfərinin
ölkələrimizvəqanunvericiorqan
larımızarasındamünasibətlərin
genişləndirilməsinətöhfəverəcəyi
nivurğuladı.Parlamentəməkdaş

lığınındövlətlərarasındamünasi
bətlərininkişafındaözünəməxsus
rolunu,ölkəsininAzərbaycanla
müxtəlifsahələrdəəməkdaşlığa
böyükönəmverdiyinidiqqətə
çatdırdı.Qeydolunduki,iqtisadi
sahədəəlaqələrindahadazəngin
ləşdirilməsiüçüngenişimkanlar
mövcuddur.
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dediki,parlamentlərarasımünasi
bətlərölkələrarasındaikitərəfivə
çoxtərəfiəlaqələrinvacibistiqa

mətlərindənbiridir.Parlament
sədrlərininqarşılıqlısəfərləri,depu
tatlarımızınbeynəlxalqsəviyyədə

dialoqu,hərikiölkəninqanunve
riciorqanlarındaqarşılıqlıdostluq
qruplarınınfəaliyyətiəməkdaşlığın
yüksəksəviyyəsininümayişetdirir.
MilliMəclisinsədriSahibəQa

farovaAzərbaycanın2020ciildə44
günlükVətənmüharibəsivəəldə
etdiyimizböyükqələbəhaqqında
xanımİrenKalinəətrafıməlumat
verdi.Qeydolunduki,Azərbay
canErmənistantərəfindən30ilə
yaxınişğalaltındasaxlanılan20faiz
ərazisiniazadedərəkərazibütövlü
yünübərpaedib.Ermənilərvaxtilə
işğalaltındaolanərazilərimizdə
vəhşiliklər,dağıntılartörədibvəar
tıqhəminyerlərinbərpası,yenidən
qurulmasıiləbağlıgenişmiqyaslı
layihələrhəyatakeçirilir.
SahibəQafarovabildirdiki,

münaqişəninhəllindənsonrare
giondayenireallıqlarvəimkanlar
yaranıb.Daimisülhə,təhlükəsizlik
vəəməkdaşlığanailolmaqüçünbu
imkanlarıdüzgündəyərləndirmək
lazımdır.Zəngəzurdəhlizininvə
bölgədəkidigərkommunikasiya
xətlərininaçılmasıregionunnəq
liyyatpotensialınınəsaslışəkildə

artırılmasınaimkanverəcək.Azər
baycanErmənistanadaimisülhün
yaradılmasıüçünöztəklifiniverib.
Sülhmüqaviləsininimzalanması
münasibətlərinnormallaşmasına
şəraityaradacaq.
MilliMəclisinsədricariilap

relin6daAzərbaycanRespubli
kasınınPrezidentiİlhamƏliyev,
AvropaİtifaqıŞurasınınprezidenti
ŞarlMişelvəErmənistanınbaş
naziriNikolPaşinyanınBrüssel
dəkeçiriləngörüşünüxatırlatdı.
Sədrvurğuladıki,Azərbaycansülh
müqaviləsininimzalanmasıüzrə
nümayəndəheyətləriçərçivəsin
dədanışıqlarabaşlamağahazırdır.
Ermənistanmünasibətlərinnorma
laşmasıüçünöhdəlikləriniyerinə
yetirməlidir.
Görüşbaşaçatdıqdansonra

MilliMəclisinsədriSahibəQafa
rovanınbaşçılıqetdiyiparlament
nümayəndəheyətiİsveçrəparla
mentininbinasıilətanışoldu.Son
raMilliŞuranınplenariclaszalının
eyvanındanAzərbaycanparlament
nümayəndəheyətininrəsmisalam
lanmasımərasimioldu.
EləhəmingünMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovanınbaşçılıq
etdiyiparlamentnümayəndəheyəti
İsveçrəKonfederasiyasınınFederal

AssambleyasınınKantonlarŞurası
nınsədriTomasHeftiiləgörüşdü.
TomasHeftiSahibəQafaro

vanınAzərbaycanparlamentinin
spikerikimibuölkəyəilksəfərinin
ölkələrimizvəqanunvericiorqan
larımızarasındamünasibətlərin
genişləndirilməsinətöhfəverəcəyi
nivurğuladı.Parlamentəməkdaş

lığınındövlətlərarasındamünasi
bətlərininkişafındaözünəməxsus
rolunu,ölkəsininAzərbaycanla
müxtəlifsahələrdəəməkdaşlığa
böyükönəmverdiyinidiqqətə
çatdırdı.Qeydolunduki,iqtisadi
sahədəəlaqələrindahadazəngin
ləşdirilməsiüçüngenişimkanlar
mövcuddur.
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MilliMəclisinsədrigöstərilən
qonaqpərvərliyəgörəminnətdar
lığınıbildirdi.O,dostvətərəfdaş
ölkələrolanAzərbaycanvəİsveçrə
arasındaikitərəfiəlaqələrinuğur
lainkişafetdiyinisöylədi.Spiker
dövlətlərimizinqanunvericiorqan
larıarasındaəlaqələrdənsözaçaraq
mövcudolanəməkdaşlıqdanməm
nunluğunubildirdi.
SahibəQafarovaAzərbaycan

ərazilərininerməniişğalından
azadedilməsi,işğaldövründəbi
naların,infrastrukturun,ocümlə
dənmədənivədiniabidələrimizin
tamamiləməhvi,hazırdaazad
olunmuşərazilərimizdəaparılan
quruculuqvəbərpaişləribarədə
FederalAssambleyasınınKanton
larŞurasınınsədriTomasHeftiyə
ətrafıməlumatverdi.Qeydedildi
ki,Azərbaycanregiondadaimi
sülhvəsabitliyintəminolunması
nıistəyirvəümidedirki,tezliklə
ikiölkəarasındasülhmüqaviləsi
imzalanacaqdır.O,bildirdiki,
hazırdaErmənistanlaAzərbaycan
arasındamünasibətlərinnormal
laşmasıüzrəsəylərdavametdiri
lir.
İsveçrəKonfederasiyasınarəs

misəfərinnövbətigünümayın

11dəMilliMəclisinsədribuölkə
ninVitseprezidentiAlanBersetilə
görüşdü.Azərbaycannümayəndə
heyətinisəmimiyyətləsalamlayan
AlanBersetölkələrimizarasında
ikitərəfimünasibətlərinsiyasi,
iqtisadi,enerjivədigərsahələrdə
uğurluinkişafındanməmnunluğu
nuifadəetdi.O,ölkəsininAzər
baycanamühümtərəfdaşkimi
yanaşdığınıdiqqətəçatdıraraq,
ölkəmizinərazibütövlüyünühər
zamandəstəklədiklərinisöylədi.
AlanBerset2018ciilinyanvar

ayındaİsveçrəKonfederasiyasının
PrezidentikimiDavosşəhərin
dəAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevləgörüşünüməmnunluq
laxatırladaraqbildirdiki,dövlət
başçılarıarasındamüsbətdialoq
münasibətlərimizindərinləşməsinə
impulsverir.
MilliMəclisinsədriSahibə

Qafarovagöstərilənqonaqpərvər
liyəgörəminnətdarlığınıbildirdi.
Azərbaycanvəİsveçrənindostvə
tərəfdaşölkələrolduğunudeyən
spikerqeydetdiki,ölkələrimizara
sındamövcudolanyüksəksəviyyə
lisiyasiəlaqələrmüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlığındahadagenişlənmə
sinətəkanverir.

SahibəQafarovaxüsusiləiqti
sadisahədəmövcudolanəmək
daşlığıqeydedərəkbildirdiki,bu
günqarşılıqlıinvestisiyaqoyuluşu,
biznesstrukturlarıvəmüəssisələr
arasındaəməkdaşlıq,biznesforum
larınvəgörüşlərintəşkiliiqtisadi
əlaqələrimizindahadagücləndi
rilməsinəimkanverir.İsveçrənin
Azərbaycandaenerjivəqeyrineft
sektorunainvestisiyalaryatırdığını
xatırladanspikerölkəmizdəəlve
rişlivəgenişinvestisiyamühitinin
yaradıldığınıdiqqətəçatdırdı.
SədrAzərbaycanıntəşəbbüsüvə

iştirakıiləhəyatakeçirilənqlobal
enerjivənəqliyyatlayihələrihaq
qındaməlumatverərək,ölkəmizin
Avropanınenerjitəhlükəsizliyinin
təminolunmasındakırolunuqeyd
etdi.Bildirildiki,Azərbaycanmü
hümnəqliyyatqovşağınaçevrilib.
Ölkələrimizarasındahumanitar
sahədəəməkdaşlığıninkişafın
daxalqlarımızınümumidəyərləri
mühümroloynayabilər.Bundan
başqabirgəmədəniyyəttədbirləri
nintəşkili,elmvətəhsilsahəsində
əməkdaşlığıngenişləndirilməsibu
əlaqələridahadagücləndirəbilər.
Azərbaycanvəİsveçrəarasın

damövcudolanyüksəksəviy

yəlimünasibətlərinqanunverici
orqanlarınəməkdaşlığınadageniş
imkanlaryaratdığınıbildirənMilli
Məclisinsədriqeydetdiki,parla
mentarilərimizarasındatəmaslar,
müsbətdialoq,beynəlxalqtəşki
latlarçərçivəsindəəməkdaşlıqbu
əlaqələrindahadadərinləşməsinə
şəraityaradır.O,MilliMəclisin
sədrikimiİsveçrəyəilksəfərinin
vəkeçiriləngörüşlərinparlament
lərarasımünasibətlərininkişafına
töhfəverəcəyinəinamınıifadə
etdi.
GörüşdəspikerSahibəQafaro

vaölkəmizinVətənmüharibəsində
əldəetdiyiqələbəvəərazibütöv
lüyümüzünbərpasındansonra
yaranmışvəziyyət,Azərbaycanvə
Ermənistanarasındamünasibət
lərinnormallaşmasıistiqamətində
atılanaddımlarbarədəməlumat
verdi.MilliMəclisinsədribildir
diki,hazırdaAzərbaycanişğal
danazadolunmuşərazilərimizin
bərpasıvəyenidənqurulmasıilə
bağlıgenişmiqyaslılayihələrhəyata
keçirir.Sədrİsveçrəşirkətlərinin

dəazadedilmişərazilərdəgörülən
işlərdəiştiraketməsininmünasibət
lərimizindahadadərinləşməsinə
töhfəverəbiləcəyiniqeydetdi.
Söhbətzamanıqarşılıqlımaraq

doğurandigərməsələlərətrafında
dafikirmübadiləsiaparıldı.
İsveçrəKonfederasiyasınarəsmi

səfəriçərçivəsindəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovanınbaşçı
lıqetdiyiparlamentnümayəndə
heyətiAzərbaycanınbuölkədəki
səfirliyinədəbaşçəkdi.İlkolaraq
MilliMəclisinsədrivənümayəndə
heyətininüzvlərisəfirliyinbina
sındaÜmummilliliderHeydər
Əliyevinbüstünüziyarətetdilər.
Qeydolunduki,mayın10damüa
sir,müstəqilAzərbaycandövlə
tininbanisi,xalqımızınxilaskarı,
ÜmummillilideriHeydərƏliyevin
anadanolmasının99cuildönümü
tamamolur.Uluöndərindövləti
mizvəxalqımızqarşısındamisilsiz
xidmətləridövlətçiliktariximizin
ənparlaqsəhifələrinitəşkiledir.
UluöndərAzərbaycanarəhbərlik
etdiyibütündövrlərdəxalqımıza

ləyaqətləxidmətedib.Ölkəmizitə
nəzzülvəparçalanmadanxilasedə
rəkmüstəqilliyimizindönməzliyini
təminedib,onunuğurluinkişafının
əsaslarınıyaradıb.
Uluöndərinmüəyyənləşdirdi

yiinkişafstrategiyasıonunlayiqli
siyasivarisimöhtərəmPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənuğurla
davametdirilir.İlhamƏliyevinrəh
bərliyiiləAzərbaycanmöhtəşəm
nailiyyətlərəimzaataraq,dünya
miqyasındaböyüknüfuzsahibi
olandövlətkimitanınır.AliBaşKo
mandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə44günlükVətənmüharibəsin
dəəldəetdiyimizşanlıqələbəilə
Azərbaycanözqüdrətinibirdaha
nümayişetdirib.
SonraMilliMəclisinsədrisəfirli

yinfəaliyyətiilətanışoldu,diplo
matikkorpusunəməkdaşlarıilə
söhbətetdi.
MilliMəclisinsədriSahibəQafa

rovanınrəhbərliketdiyiparlament
nümayəndəheyətininİsveçrəKon
federasiyasınarəsmisəfərimayın
11dəbaşaçatdı.
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MilliMəclisinsədrigöstərilən
qonaqpərvərliyəgörəminnətdar
lığınıbildirdi.O,dostvətərəfdaş
ölkələrolanAzərbaycanvəİsveçrə
arasındaikitərəfiəlaqələrinuğur
lainkişafetdiyinisöylədi.Spiker
dövlətlərimizinqanunvericiorqan
larıarasındaəlaqələrdənsözaçaraq
mövcudolanəməkdaşlıqdanməm
nunluğunubildirdi.
SahibəQafarovaAzərbaycan

ərazilərininerməniişğalından
azadedilməsi,işğaldövründəbi
naların,infrastrukturun,ocümlə
dənmədənivədiniabidələrimizin
tamamiləməhvi,hazırdaazad
olunmuşərazilərimizdəaparılan
quruculuqvəbərpaişləribarədə
FederalAssambleyasınınKanton
larŞurasınınsədriTomasHeftiyə
ətrafıməlumatverdi.Qeydedildi
ki,Azərbaycanregiondadaimi
sülhvəsabitliyintəminolunması
nıistəyirvəümidedirki,tezliklə
ikiölkəarasındasülhmüqaviləsi
imzalanacaqdır.O,bildirdiki,
hazırdaErmənistanlaAzərbaycan
arasındamünasibətlərinnormal
laşmasıüzrəsəylərdavametdiri
lir.
İsveçrəKonfederasiyasınarəs

misəfərinnövbətigünümayın

11dəMilliMəclisinsədribuölkə
ninVitseprezidentiAlanBersetilə
görüşdü.Azərbaycannümayəndə
heyətinisəmimiyyətləsalamlayan
AlanBersetölkələrimizarasında
ikitərəfimünasibətlərinsiyasi,
iqtisadi,enerjivədigərsahələrdə
uğurluinkişafındanməmnunluğu
nuifadəetdi.O,ölkəsininAzər
baycanamühümtərəfdaşkimi
yanaşdığınıdiqqətəçatdıraraq,
ölkəmizinərazibütövlüyünühər
zamandəstəklədiklərinisöylədi.
AlanBerset2018ciilinyanvar

ayındaİsveçrəKonfederasiyasının
PrezidentikimiDavosşəhərin
dəAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevləgörüşünüməmnunluq
laxatırladaraqbildirdiki,dövlət
başçılarıarasındamüsbətdialoq
münasibətlərimizindərinləşməsinə
impulsverir.
MilliMəclisinsədriSahibə

Qafarovagöstərilənqonaqpərvər
liyəgörəminnətdarlığınıbildirdi.
Azərbaycanvəİsveçrənindostvə
tərəfdaşölkələrolduğunudeyən
spikerqeydetdiki,ölkələrimizara
sındamövcudolanyüksəksəviyyə
lisiyasiəlaqələrmüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlığındahadagenişlənmə
sinətəkanverir.

SahibəQafarovaxüsusiləiqti
sadisahədəmövcudolanəmək
daşlığıqeydedərəkbildirdiki,bu
günqarşılıqlıinvestisiyaqoyuluşu,
biznesstrukturlarıvəmüəssisələr
arasındaəməkdaşlıq,biznesforum
larınvəgörüşlərintəşkiliiqtisadi
əlaqələrimizindahadagücləndi
rilməsinəimkanverir.İsveçrənin
Azərbaycandaenerjivəqeyrineft
sektorunainvestisiyalaryatırdığını
xatırladanspikerölkəmizdəəlve
rişlivəgenişinvestisiyamühitinin
yaradıldığınıdiqqətəçatdırdı.
SədrAzərbaycanıntəşəbbüsüvə

iştirakıiləhəyatakeçirilənqlobal
enerjivənəqliyyatlayihələrihaq
qındaməlumatverərək,ölkəmizin
Avropanınenerjitəhlükəsizliyinin
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hümnəqliyyatqovşağınaçevrilib.
Ölkələrimizarasındahumanitar
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sədrikimiİsveçrəyəilksəfərinin
vəkeçiriləngörüşlərinparlament
lərarasımünasibətlərininkişafına
töhfəverəcəyinəinamınıifadə
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vaölkəmizinVətənmüharibəsində
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atılanaddımlarbarədəməlumat
verdi.MilliMəclisinsədribildir
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bağlıgenişmiqyaslılayihələrhəyata
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dəazadedilmişərazilərdəgörülən
işlərdəiştiraketməsininmünasibət
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doğurandigərməsələlərətrafında
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səfəriçərçivəsindəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovanınbaşçı
lıqetdiyiparlamentnümayəndə
heyətiAzərbaycanınbuölkədəki
səfirliyinədəbaşçəkdi.İlkolaraq
MilliMəclisinsədrivənümayəndə
heyətininüzvlərisəfirliyinbina
sındaÜmummilliliderHeydər
Əliyevinbüstünüziyarətetdilər.
Qeydolunduki,mayın10damüa
sir,müstəqilAzərbaycandövlə
tininbanisi,xalqımızınxilaskarı,
ÜmummillilideriHeydərƏliyevin
anadanolmasının99cuildönümü
tamamolur.Uluöndərindövləti
mizvəxalqımızqarşısındamisilsiz
xidmətləridövlətçiliktariximizin
ənparlaqsəhifələrinitəşkiledir.
UluöndərAzərbaycanarəhbərlik
etdiyibütündövrlərdəxalqımıza

ləyaqətləxidmətedib.Ölkəmizitə
nəzzülvəparçalanmadanxilasedə
rəkmüstəqilliyimizindönməzliyini
təminedib,onunuğurluinkişafının
əsaslarınıyaradıb.
Uluöndərinmüəyyənləşdirdi

yiinkişafstrategiyasıonunlayiqli
siyasivarisimöhtərəmPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənuğurla
davametdirilir.İlhamƏliyevinrəh
bərliyiiləAzərbaycanmöhtəşəm
nailiyyətlərəimzaataraq,dünya
miqyasındaböyüknüfuzsahibi
olandövlətkimitanınır.AliBaşKo
mandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə44günlükVətənmüharibəsin
dəəldəetdiyimizşanlıqələbəilə
Azərbaycanözqüdrətinibirdaha
nümayişetdirib.
SonraMilliMəclisinsədrisəfirli

yinfəaliyyətiilətanışoldu,diplo
matikkorpusunəməkdaşlarıilə
söhbətetdi.
MilliMəclisinsədriSahibəQafa

rovanınrəhbərliketdiyiparlament
nümayəndəheyətininİsveçrəKon
federasiyasınarəsmisəfərimayın
11dəbaşaçatdı.
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Mayın25dəMilliMəclisdə
“TÜRKPAyaüzvdövlətlərdə
insanhüquqlarınınqorunması”
mövzusundabeynəlxalqkonfrans
keçirildi.MilliMəclis,TÜRKPA
vəOmbudsmantəsisatınınbirgə
əməkdaşlığıçərçivəsindəbaştutan
konfransAzərbaycanRespublika
sınınİnsanHüquqlarıüzrəMü
vəkkili(Ombudsman)təsisatının
yaradılmasının20illiyinəhəsr
edilmişdi.
MilliMəclisinİnsanhüquqları

komitəsininsədriZahidOrucses
siyanıaçaraqMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanınadındanqo
naqlarısalamladıvətədbirinişinə
uğurlararzuladı.
ZahidOruc44günlükVətən

müharibəsindəqazanılanqələbə
dənsonratürkdövlətləriparla

menttəmsilçilərininvəombuds
manlarınınbirarayagəlməsinitək
türkcoğrafiyasıüçündeyil,dünya
miqyasındainsanhüquqvəazad
lıqlarınınqorunmasıüçünmühüm
əhəmiyyətkəsbetdiyinibildirdi.
AzərbaycanvəTürkiyəprezident
ləriİlhamƏliyevvəRəcəbTay
yibƏrdoğanınimzaladığı“Şuşa
Bəyannaməsi”nitürkdünyasını
birləşdirəntəhlükəsizlikplatfor
masıkimixarakterizəedənZahid
Oruconuninsanlararasındasülhə,
birgəyaşayışavəanlaşmayaxid
mətetdiyinibildirdi,TÜRKPAya
üzvdövlətlərdəinsanhüquqları
nınmüdafiəsiiləbağlıtezislərini
səsləndirdi.
Tədbirdəaçılışnitqisöyləyən

TÜRKPAnınBaşkatibiMehmet
SüreyyaErdaimaktualolaninsan

hüquqlarınınqorunmasınıninsti
tusionaləsaslarınınformalaşması
vətəkmilləşməsitarixinətoxundu.
BaşkatibTÜRKPAdövlətlərin
dəinsanhüquqvəazadlıqlarının
təminedilməsininprioritetkimi
qəbulolunmasından,busahədə
beynəlxalqöhdəliklərinvicdan
layerinəyetirilməsindən,milli
qanunvericiliyintəkmilləşdirilmə
sindəndanışdı,milliparlamentlə
rinvəombudsmaninstitutlarının
rolunuvurğuladı.
Azərbaycanıninsanhüquqla

rıüzrəmüvəkkiliSəbinəƏliyeva
açılışnitqindəiştirakçılarısalamla
yaraqAzərbaycandaOmbudsman
təsisatınınyaradılmasınınəsasları,
statusuvəəsasfəaliyyətistiqa
mətləribarədəməlumatverdi.O,
çıxışındainsanhüquqvəazadlıq

larınınmüdafiəsininsəmərəliliyi
ninartırılmasıyolundaTÜRKPA
yaüzvdövlətlərinparlamentləri
vəmilliinsanhüquqlarıinstitutları
qarşısındadayanançağırışlardan
bəhsetdi,bukontekstdə2022ci
ilmayın13dəTürkDövlətləri
ninOmbudsmanlarvəMilliİnsan
HüquqlarıİnstitutlarıAssosiasiya
sınınyaradılmasınınəhəmiyyətini
vurğuladı.
TÜRKPAnınHüquqməsələləri

vəbeynəlxalqəlaqələrkomissiya
sınınsədriErolKayaTürkiyədə
insanhüquqlarınınqorunmasının
konstitusionəsasları,hüquqiba
zası,busahədəqurumlarınsəla
hiyyətləri,son20ildəqanunveri
cilikdəaparılantəkmilləşdirmələr,
Türkiyəparlamentininbusahədə
gördüyüişlər,həyatakeçirilənnə
zarətfəaliyyətihaqqındafikirlərini
bölüşdü.
AçılışdansonraErolKayanın

moderatorluğuilə“İnsanhüquq
larınınqorunmasındaparlament
lərinrolu”mövzusundabirinci
sessiyakeçirildi.SessiyadaMilli
MəclisindeputatlarıMəlahət
İbrahimqızı,CavanşirFeyziyev,
TÜRKPAyaüzvölkələrinparla
mentariləriBerikDüsembinov (Qazaxıstan),Tazabekİkramov

(Qırğız),YükselÖzkan(Türkiyə)
çıxışetdilər.Qonaqlargöstəri
lənyüksəkqonaqpərvərliyəgörə
təşəkkürlərinibildirərəkŞuşaya
səfərləriiləbağlıtəəssüratlarını
bölüşdülər.
Çıxışçılar44günlükVətən

müharibəsindəqazanılanZəfəri
tarixiədalətvəinsanhüquqları
nınbərpasıkontekstindədəyər
ləndirdilər,özölkələrindəinsan
hüquqlarınınqorunmasıiləbağlı
mövcudvəziyyət,qanunvericilik
bazası,aparılanislahatlarhaqqın
daməlumatverdilər.
Konfransın“Ombudsmanins

titutlarınınsəmərəlifəaliyyətində
qanunvericiliyintəkmilləşdirilmə
sininəhəmiyyəti”mövzusunda
ikincisessiyasınaAzərbaycanın
insanhüquqlarıüzrəmüvəkkili

SəbinəƏliyevamoderatorluqetdi.
MövzuiləbağlıTürkiyəİnsanHü
quqlarıvəBərabərlikQurumunun
sədriMuharremKılıç,ombuds
manlarElviraAzimova(Qazaxıs
tan),AtırAbdrahmatova(Qırğızıs
tan),ŞerefMalkoç(Türkiyəninbaş
ombudsmanı),FeruzaEşmatova
(Özbəkistan)fikirlərinibildirdilər.
SonraOmbudsmanAparatı

tərəfindəninformasiyaəldəetmək
hüquqununtəminiiləbağlıhazır
lanmışvideoçarxnümayişolundu.
OmbudsmanSəbinəƏliyevavə

TÜRKPAnınkomissiyasədriErol
Kayasessiyayayekunvurdular.
Vurğulandıki,türkdövlətləri
ninombudsmantəsisatlarınınbu
cürbirgəsəyləri,qarşılıqlıbilik,
təcrübəvəfikirmübadiləsiinsan
hüquqlarınındahasəmərəlimüda
fiəsiişinəmühümtöhfələrverəcək.

TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin 
ombudsmanları Milli Məclisdə toplaşdılar
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TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin 
ombudsmanları Milli Məclisdə toplaşdılar
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Mayın22dəŞuşaşəhərində
Azərbaycan,TürkiyəvəGürcüstan
parlamentlərininxariciəlaqələr
komitələrininVIIüçtərəfiiclası
keçirildi.Şuşayayoladüşməzdən
öncəmayın21dəqonaqlarFəxri
xiyabanagələrəkmüasirAzərbay
candövlətininqurucusuÜmum
milliliderHeydərƏliyevinxati
rəsinidərinehtiramlayadetdilər.
SonraqonaqlarŞəhidlərxiyabanını
vəqəhrəmantürkəsgərlərinin
xatirəsinəucaldılmış“Türkşəhid
liyi”abidəsiniziyarətetdilər.
MilliMəclisinnümayəndə

heyətinəBeynəlxalqmünasibət
lərvəparlamentlərarasıəlaqələr
komitəsininsədriSəmədSeyidov,
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
nümayəndəheyətinəparlamentin
Xariciəlaqələrkomitəsininsəd
riAkifÇağatayKılıç,Gürcüstan
nümayəndəheyətinəisəbuölkə

parlamentininXariciəlaqələrko
mitəsininsədriNikolozSamxarad
zebaşçılıqedirdilər.
MilliMəclisinBeynəlxalqmü

nasibətlərvəparlamentlərarası
əlaqələrkomitəsininsədriSəməd
SeyidovqonaqlarıAzərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtı,azadŞuşa
dasalamlamaqdanşadolduğunu
söylədi.O,diqqətəçatdırdıki,
Azərbaycan44günlükVətənmü
haribəsində30iləyaxınErmənista
nınişğalıaltındaolmuşərazilərini
müzəfərAliBaşKomandanPrezi
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
işğaldanazadetdi.Komitəsədri
tədbirintəşkilinəverdiyidəstəyə
görəMilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovayatəşəkkürünübildirdi.
SəmədSeyidovnəzərəçatdırdı

ki,Ermənistanişğalaltındasax
ladığıərazilərdəAzərbaycanın
tarixi,maddimədəniirsinidağı

dıb,şəhərlərimizivəkəndlərimizi
məhvedib.Təsadüfideyilki,bu
əraziləri“QafqazınXirosiması”
adlandırırlar.O,qeydetdiki,hə
minərazilərdəbərpaquruculuq
işləriaparılırvəhələgörülməli
işlərçoxdur.
KomitəsədribugörüşünŞu

şadakeçirilməsininönəmindənda
nışaraqTürkiyəPrezidentiRəcəb
TayyibƏrdoğanınŞuşayasəfər
lərininvəŞuşaBəyannaməsinin
imzalanmasınıntarixiəhəmiyyəti
niqeydetdi.
SəmədSeyidovtezlikləikiölkə

arasındasülhmüqaviləsininimza
lanacağınainamınıifadəetdi.
BugörüşünŞuşadatəşkilinə

görətəşəkkürünübildirənGürcüs
tanparlamentininXariciəlaqələr
komitəsininsədriNikolozSamxa
radzeqeydetdiki,belətədbirlər
regionaləməkdaşlıqdaparlament

lərinrolununəzərdənkeçirmək
baxımındanmühüməhəmiyyətə
malikdir.O,parlamentlərdəfəaliy
yətgöstərəndostluqqruplarının,
beynəlxalqparlamenttəşkilatların
daəməkdaşlığınölkələrimizara
sındaəlaqələrininkişafındaxüsusi
roloynadığınıqeydetdi.
Gürcüstanparlamentininko

mitəsədriölkələrimizarasında
həyatakeçirilənBakıTbilisiCey
han,BakıTbilisiƏrzurum,Bakı
TbilisiQarslayihələrininregional
əməkdaşlıqdaroluvəölkələrimiz
arasındaiqtisadiəməkdaşlığın
perspektivləribarədəfikirlərini
bölüşdü.
ÖznövbəsindəTürkiyəBöyük

MillətMəclisininXariciəlaqələr
komitəsininsədriAkifÇağatay
Kılıçdabuformatdakeçirilən
görüşlərinəhəmiyyətinivurğu
ladı,toplantınınişğaldanazad
olunmuşŞuşaşəhərindətəşkilinə
görətəşəkkürünübildirdi.Qar
daşölkəninnümayəndəsiAzər
baycanınöztorpaqlarınıişğaldan
azadetdikdənsonraErmənistanla
münasibətlərinormallaşdırmağa

çalışmasınıyüksəkdəyərləndirdi.
O,bildirdiki,firavanbirgələcəyin
təminatıüçünsəylərbirləşdirilmə
li,parlamentarilərözxalqlarının
təmsilçilərikimibuyöndəfəaliy
yətlərinigücləndirməlidirlər.
AkifÇağatayKılıçTürkiyənin

hərzamanAzərbaycanıdəstəklə
diyinideyərəktezlikləErmənistan

lamünasibətlərinyaxşılaşacağına,
regiondadavamlısülhvəsabit
liyinyaranacağınainamınıifadə
etdi.
Sonraçıxışedənhərüçölkənin

deputatlarıbirgəiclasınAzərbay
canınmədəniyyətpaytaxtıŞuşada
keçirilməsininmənəviəhəmiyyə
tindənsözaçdılar.

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin 
xarici əlaqələr komitələrinin üzvləri Şuşada 
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Mayın21dəAzərbaycanınmə
dəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərində
MilliMəclisinGənclərvəidman,
Ailə,qadınvəuşaqməsələləri
komitələrininbirgədinləmələri
keçirildi.
TədbiriaçanMilliMəclisinSədr

müavini,parlamentinGənclər
vəidmankomitəsininsədriAdil
ƏliyeviclasiştirakçılarınıazadŞu
şadasalamlamaqdanqürurduy
duğunubildirdi.Vitsespikerbu
qürurvericigünləribizəbəxşedən
müzəfərAliBaşKomandanımız,
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərlik
etdiyirəşadətliordumuza,şəhid
lərimizə,qazilərimizəvəbuiclasın
Şuşadakeçirilməsinəyaratdığı
şəraitəgörəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovayatəşəkkürünü
bildirdi.O,MilliMəclisinkomi
tələrininiclasvədinləmələrinin

Şuşadakeçirilməsininənənəyə
çevrilməsiniəlamətdarhadisəkimi
dəyərləndirdi.
AdilƏliyevbildirdiki,gündə

likdəikiməsələvar.Birinciməsə
lə“AzərbaycanRespublikasında
2022ciilin“Şuşaİli”elanedilməsi
haqqında”AzərbaycanRespub
likasıPrezidentinin2022ciil5
yanvartarixliSərəncamınauyğun
olaraq,gənclərinvəölkəmiziya
rışlardatəmsiledənidmançıların
maarifəndirilməsi”,ikinciməsələ
isə“Qarabağtarixindəailədəyər
lərivəqadınhüquqları”mövzula
rıdır.
AdilƏliyevgündəliyinilkmə

sələsihaqqındaçıxışınaPrezident
İlhamƏliyevin2022ciilin“Şuşa
İli”elanedilməsihaqqındasərən
camındaqeydetdiyi“Şuşasevgisi
hərbirazərbaycanlınınmənəvi

varlığınınayrılmazparçasıdır”
fikirləriiləbaşladı.O,hörmətli
Prezidentimizinbutezisinigənc
lərimizinvəAzərbaycanımüxtəlif
yarışlardatəmsiledənidmançıları
mızınşüarkimiəldərəhbərtutma
lıolduqlarınıbildirdi.
Qeydedildiki,Şuşanımənəvi

varlığımızınbirhissəsinəçevirən,
mənəviyyatımızahopduranbizə
bəxşetdiyiböyükşəxsiyyətləri
dir.ŞuşanınqurucusuPənahəli
xandan,MollaPənahVaqifdən,
XurşidbanuNatəvandantutmuş
ÜzeyirHacıbəyliyə,Əbdürrəhim
bəyHaqverdiyevə,BaratŞəkins
kayaya,RəşidBehbudova,bütün
türkdünyasınınənparlaqintellekt
sahiblərindənbiriolanƏhmədbəy
Ağaoğlunaqədərhərbirininhəya
tıvəqoyubgetdiyiirsgəncnəsillə
rəçatdırılmalıdır.

SədrmüaviniÜmummillilider
HeydərƏliyevinŞuşanıntarixin
dəvətaleyindəoynadığımisilsiz
roldansözaçaraqŞuşadaVaqifin
məqbərəsininyaradılmasınınUlu
öndərintəşəbbüsüvərəhbərli
yiiləhəyatakeçirildiyinivəbu
məsələninmahiyyətiningənclərə
çatdırılmasınınəhəmiyyətinivur
ğuladı.
Sonragündəlikdəki“Qarabağ

tarixindəailədəyərlərivəqadın
hüquqları”mövzusundakıdin
ləmələrləbağlıçıxışedənMilli
MəclisinAilə,qadınvəuşaqmə
sələlərikomitəsininsədriHicran
Hüseynovaparlamentkomitələri
niniclaslarınınAzərbaycanınmə
dəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərində
keçirilməsiüçünyaradılanşəraitə
görəMilliMəclisinrəhbərliyinə,
şəxsənspikerSahibəQafarovaya
təşəkkürünübildirdi.
KomitəsədriAzərbaycanınbu

qədimdiyarınınyeraltıvəyerüstü
sərvətləri,təbiəti,tarixi,diniabi
dələriiləyanaşı,həmdəmədəni
dəyərləri,ailəənənələriiləzəngin

olduğunudiqqətəçatdırdı.O,öl
kəmizdəelmin,təhsilin,mədəniy
yətininkişafınamühümtöhfələr
vermişqarabağlıqadınlar 
Gövhərağa,onunbacısıAğabə
yimağa,XurşidbanuNatəvan,
HəmidəxanımCavanşir,Əhməd
bəyAğaoğlununikiqızıSürəyya
Ağaoğlu,TezerTaşqıran,məşhur
pediatrhəkimAdiləNamazovaki
miinsanlarınxalqımızqarşısında
xidmətlərindəndanışdı.Bildiril
diki,bufaktlarınözüdəŞuşanın
dünyamədəniyyətinə,elminə,
siyasətinəgörkəmlişəxslərbəxş
etmişAzərbaycantorpağıolduğu
nunbarizsübutudur.Ermənilər
Qarabağın,Şuşanınqədimerməni
torpağıolduğunudesələrdə,bir
nəfərdəolsaburadatəhsilalmış,
savadlı,tanınmışerməniqadı
nınınadınıçəkəbilmirlər,erməni
ailədəyərlərinəaidbirnümunə
göstərəbilmirlər.Çünkiyoxdur,
olmayıbvətarixdənməlumoldu
ğukimiermənilərbutorpaqlarda
məskunlaşmışgəlmələrdir.Onlar
Qarabağda,Zəngəzurda,Göyçə

də,İrəvandaAzərbaycanaməxsus
dəyərləriməhvetməklə,soydaş
larımızıqətləyetirməklə,kütləvi
deportasiyayaməruzqoymaqla
məşğulolublar,tarixisaxtalaşdı
rıblar.
HicranHüseynovaonudavur

ğuladıki,bütünyerlivəbeynəl
xalqsəviyyəlitədbirlərdəermə
nilərintörətdiklərihumanitar,
ekoloji,tarixi,iqtisaditerrorudün
yaictimaiyyətinəçatdırmalıyıq.
İclasdaçıxışedənlərtorpaq

larımızınazadolunmasındaUlu
öndərHeydərƏliyevinmüəyyən
etdiyiuzaqgörənsiyasixəti,44
günlükVətənmüharibəsindəqa
zandığımıztarixiqələbədəAzər
baycangənclərininvəqadınlarının
rolu,xalqımızınailədəyərləri,Şu
şanınAzərbaycantarixindəkiyeri,
buşəhərinişğaldanazadolunma
sındaəsgərlərimizingöstərdikləri
qəhrəmanlıqlarbarədədanışdılar,
ŞuşadaMilliMəclisinkomitəiclas
larınınkeçirilməsininəhəmiyyətini
qeydetdilər.

Şuşada Milli Məclisin iki komitəsinin  
birgə dinləmələri keçirildi
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etdiyirəşadətliordumuza,şəhid
lərimizə,qazilərimizəvəbuiclasın
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2022ciilin“Şuşaİli”elanedilməsi
haqqında”AzərbaycanRespub
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rıdır.
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varlığınınayrılmazparçasıdır”
fikirləriiləbaşladı.O,hörmətli
Prezidentimizinbutezisinigənc
lərimizinvəAzərbaycanımüxtəlif
yarışlardatəmsiledənidmançıları
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varlığımızınbirhissəsinəçevirən,
mənəviyyatımızahopduranbizə
bəxşetdiyiböyükşəxsiyyətləri
dir.ŞuşanınqurucusuPənahəli
xandan,MollaPənahVaqifdən,
XurşidbanuNatəvandantutmuş
ÜzeyirHacıbəyliyə,Əbdürrəhim
bəyHaqverdiyevə,BaratŞəkins
kayaya,RəşidBehbudova,bütün
türkdünyasınınənparlaqintellekt
sahiblərindənbiriolanƏhmədbəy
Ağaoğlunaqədərhərbirininhəya
tıvəqoyubgetdiyiirsgəncnəsillə
rəçatdırılmalıdır.

SədrmüaviniÜmummillilider
HeydərƏliyevinŞuşanıntarixin
dəvətaleyindəoynadığımisilsiz
roldansözaçaraqŞuşadaVaqifin
məqbərəsininyaradılmasınınUlu
öndərintəşəbbüsüvərəhbərli
yiiləhəyatakeçirildiyinivəbu
məsələninmahiyyətiningənclərə
çatdırılmasınınəhəmiyyətinivur
ğuladı.
Sonragündəlikdəki“Qarabağ

tarixindəailədəyərlərivəqadın
hüquqları”mövzusundakıdin
ləmələrləbağlıçıxışedənMilli
MəclisinAilə,qadınvəuşaqmə
sələlərikomitəsininsədriHicran
Hüseynovaparlamentkomitələri
niniclaslarınınAzərbaycanınmə
dəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərində
keçirilməsiüçünyaradılanşəraitə
görəMilliMəclisinrəhbərliyinə,
şəxsənspikerSahibəQafarovaya
təşəkkürünübildirdi.
KomitəsədriAzərbaycanınbu

qədimdiyarınınyeraltıvəyerüstü
sərvətləri,təbiəti,tarixi,diniabi
dələriiləyanaşı,həmdəmədəni
dəyərləri,ailəənənələriiləzəngin

olduğunudiqqətəçatdırdı.O,öl
kəmizdəelmin,təhsilin,mədəniy
yətininkişafınamühümtöhfələr
vermişqarabağlıqadınlar 
Gövhərağa,onunbacısıAğabə
yimağa,XurşidbanuNatəvan,
HəmidəxanımCavanşir,Əhməd
bəyAğaoğlununikiqızıSürəyya
Ağaoğlu,TezerTaşqıran,məşhur
pediatrhəkimAdiləNamazovaki
miinsanlarınxalqımızqarşısında
xidmətlərindəndanışdı.Bildiril
diki,bufaktlarınözüdəŞuşanın
dünyamədəniyyətinə,elminə,
siyasətinəgörkəmlişəxslərbəxş
etmişAzərbaycantorpağıolduğu
nunbarizsübutudur.Ermənilər
Qarabağın,Şuşanınqədimerməni
torpağıolduğunudesələrdə,bir
nəfərdəolsaburadatəhsilalmış,
savadlı,tanınmışerməniqadı
nınınadınıçəkəbilmirlər,erməni
ailədəyərlərinəaidbirnümunə
göstərəbilmirlər.Çünkiyoxdur,
olmayıbvətarixdənməlumoldu
ğukimiermənilərbutorpaqlarda
məskunlaşmışgəlmələrdir.Onlar
Qarabağda,Zəngəzurda,Göyçə

də,İrəvandaAzərbaycanaməxsus
dəyərləriməhvetməklə,soydaş
larımızıqətləyetirməklə,kütləvi
deportasiyayaməruzqoymaqla
məşğulolublar,tarixisaxtalaşdı
rıblar.
HicranHüseynovaonudavur

ğuladıki,bütünyerlivəbeynəl
xalqsəviyyəlitədbirlərdəermə
nilərintörətdiklərihumanitar,
ekoloji,tarixi,iqtisaditerrorudün
yaictimaiyyətinəçatdırmalıyıq.
İclasdaçıxışedənlərtorpaq

larımızınazadolunmasındaUlu
öndərHeydərƏliyevinmüəyyən
etdiyiuzaqgörənsiyasixəti,44
günlükVətənmüharibəsindəqa
zandığımıztarixiqələbədəAzər
baycangənclərininvəqadınlarının
rolu,xalqımızınailədəyərləri,Şu
şanınAzərbaycantarixindəkiyeri,
buşəhərinişğaldanazadolunma
sındaəsgərlərimizingöstərdikləri
qəhrəmanlıqlarbarədədanışdılar,
ŞuşadaMilliMəclisinkomitəiclas
larınınkeçirilməsininəhəmiyyətini
qeydetdilər.

Şuşada Milli Məclisin iki komitəsinin  
birgə dinləmələri keçirildi
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Mayın5dəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanınsədrliyiiləke
çirilənparlamentinnövbətiplenar
iclasındaİnsanalverinəqarşımü
barizəüzrəMilliKoordinatorun
illikməlumatıdinlənildi.Məlu
matıdaxiliişlərnazirininbirinci
müaviniSeyfullaƏzimovtəqdim
etdi.Məruzədəvurğulandıki,fun
damentalinsanhüquqvəazadlıq
larınıpozanvəbeynəlxalqtəh
lükəsizliyətəhdidyaradaninsan
alveriözününmüxtəliftəzahürvə
formalarındatransmillimütəşəkkil
cinayətkarlığınəntəhlükəlinövlə
rindənbiriolaraqqalmaqdadır.

Təqdimatdanazirmüavini
qeydetdiki,beynəlxalqtəşkilat
larınməruzələrində2021ciildə
təxminən25milyoninsanalveri
qurbanıolduğuaşkaredilibvə
qlobalmiqyasdahər10qurban
dan5iyetkinqadınlar,üçdəbiri
uşaqlarolub.SonikiildəCOVID
19pandemiyasıiləəlaqədardünya
üzrəmilyonlarlainsanişyerini
itiribvəbudainsanalveririskləri
nidahadaartırıb.ÖtənilAzərbay
canıninsanalverinəqarşımübari
zəstrategiyasıçərçivəsindəhəmin
cinayətlərinqarşısınınalınması,
qurbanlarınmüdafiəsi,vətəndaş

cəmiyyəti,beynəlxalqvəxarici
təsisatlarlaəməkdaşlıqpandemiya
dövrününtələblərinəuyğunda
vametdirilib.
Busahədəqanunvericilikbaza

sımüasirdövrüntələbləri,bey
nəlxalqqurumlarıntövsiyələrivə
mütərəqqitəcrübənəzərəalınmaq
latəkmilləşdirilib.İnsanalverivə
məcburiəməkcinayətlərininaş
karlanmasıvəprofilaktikasıməq
sədiiləMilliFəaliyyətPlanının
icrasıçərçivəsində,habeləbeynəl
xalqtəşkilatlarıntövsiyələrinəzərə
alınmaqlatikinti,kəndtəsərrüfatı
vəxidmətsektorlarındaDaxi

liİşlər,ƏməkvəƏhalininSosial
Müdafiəsinazirlikləritərəfindən
monitorinqləraparılmasınadair
normativhüquqiaktlayihələri
hazırlanaraqNazirlərKabinetinə
təqdimolunub.İnsanalverinin
qurbanlarıiləbağlıMilliİstiqa
mətləndirməMexanizminindaha
səmərəlihəyatakeçirilməsi,insan
alverinəqarşımübarizədəkoor
dinasiyanıngücləndirilməsiüçün
müvafiqidarələrarasıkomissiya
nınvəİnsanalverinəqarşımübari
zəüzrəMilliKoordinatoryanında
İşçiQrupunhüquqistatusunaba
xılaraqtərkibininyenidənforma
laşdırılmasıhaqdaqanunvericilik
layihələrihazırlanıb.Azərbaycan
Respublikasının“AvropaŞurasının
İnsanorqanlarınınalverinəqarşı
Konvensiyası”naqoşulmasıbarədə
vəsatətdəqaldırılaraqaidiyyatı
üzrəgöndərilib.
Məruzədəbildirildiki,insan

alverininprofilaktikasındamü
hüməhəmiyyətkəsbedənmaarif

ləndirməişi,qanunsuzmiqra
siya,ölkəərazisindəninsan
alveriməqsədiilətranzitistifadə
edilməsi,erkənnikahlarınqarşı
sınınalınması,baxımsızqalan,
təhsildənyayınan,övladlığagö
türülmüş,qəyyumluğa,yaxudhi
mayəyəverilmişuşaqlarınailələ
rinənəzarətinhəyatakeçirilməsi,
kütləviinformasiyavasitələrinin,
internetinformasiyaehtiyatlarının
monitorinqivədigərzəruritəd
birlərdavametdirilib.Daxiliİşlər
Nazirliyitərəfindənantinarkotik
təbliğatlabağlıtəhsilmüəssisə
lərində700əyaxınmaarifəndir
mətədbirikeçirilib.İnsanAlveri
QurbanlarınaYardımMərkəzi,
MədəniyyətvəTəhsilnazirlik
ləritərəfindənalitəhsilmüəssi
sələrində,respublikanınşəhər
vərayonlarındamaarifəndirmə
tədbirləritəşkiledilərəkinsanal
verininxüsusiyyətləri,formaları,
qurbanlarlaaparılanreabilitasiya
işləri,insanalverinəqarşımüba

rizəninmetodlarıhaqqındaətrafı
məlumatlarverilib,habeləsosial
mediadamüvafiqinformasiyalar
yayımlanıb.Busahədəkeçirilən
təlimlərçərçivəsindəpolisor
qanlarınınrəhbərheyətininvə
ayrıayrıxidmətsahələrinin300ə
yaxınəməkdaşınıncəlbedildiyi
ixtisasartırmakurslarındainsan
alverinəqarşımübarizəninxüsu
siyyətləritədrisolunub.
Diqqətəçatdırıldıki,hesabat

ilindəməcburiəməyəşəraitya
radanhalların,onunqurbanla
rınınvəpotensialqurbanlarının
müəyyənedilməsi,bucinayətlərin
qarşısınınalınmasısahəsindəMilli
FəaliyyətPlanındaqarşıyaqoyulan
vəzifələryerinəyetirilib.Qeyrifor
malməşğulluğunləğvisahəsində
görüləntədbirlərləişçilərləişəgö
türənlərarasındaəməkmüqavi
ləsininbağlanılmasıtəminedilib,
busahədəhüquqpozuntusunayol
verənişəgötürənlərbarəsindəcəri
mətətbiqolunub.

Parlamentdə İnsan alverinə qarşı 
mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 

illik məlumatı dinlənildi
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Mayın5dəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanınsədrliyiiləke
çirilənparlamentinnövbətiplenar
iclasındaİnsanalverinəqarşımü
barizəüzrəMilliKoordinatorun
illikməlumatıdinlənildi.Məlu
matıdaxiliişlərnazirininbirinci
müaviniSeyfullaƏzimovtəqdim
etdi.Məruzədəvurğulandıki,fun
damentalinsanhüquqvəazadlıq
larınıpozanvəbeynəlxalqtəh
lükəsizliyətəhdidyaradaninsan
alveriözününmüxtəliftəzahürvə
formalarındatransmillimütəşəkkil
cinayətkarlığınəntəhlükəlinövlə
rindənbiriolaraqqalmaqdadır.

Təqdimatdanazirmüavini
qeydetdiki,beynəlxalqtəşkilat
larınməruzələrində2021ciildə
təxminən25milyoninsanalveri
qurbanıolduğuaşkaredilibvə
qlobalmiqyasdahər10qurban
dan5iyetkinqadınlar,üçdəbiri
uşaqlarolub.SonikiildəCOVID
19pandemiyasıiləəlaqədardünya
üzrəmilyonlarlainsanişyerini
itiribvəbudainsanalveririskləri
nidahadaartırıb.ÖtənilAzərbay
canıninsanalverinəqarşımübari
zəstrategiyasıçərçivəsindəhəmin
cinayətlərinqarşısınınalınması,
qurbanlarınmüdafiəsi,vətəndaş

cəmiyyəti,beynəlxalqvəxarici
təsisatlarlaəməkdaşlıqpandemiya
dövrününtələblərinəuyğunda
vametdirilib.
Busahədəqanunvericilikbaza

sımüasirdövrüntələbləri,bey
nəlxalqqurumlarıntövsiyələrivə
mütərəqqitəcrübənəzərəalınmaq
latəkmilləşdirilib.İnsanalverivə
məcburiəməkcinayətlərininaş
karlanmasıvəprofilaktikasıməq
sədiiləMilliFəaliyyətPlanının
icrasıçərçivəsində,habeləbeynəl
xalqtəşkilatlarıntövsiyələrinəzərə
alınmaqlatikinti,kəndtəsərrüfatı
vəxidmətsektorlarındaDaxi

liİşlər,ƏməkvəƏhalininSosial
Müdafiəsinazirlikləritərəfindən
monitorinqləraparılmasınadair
normativhüquqiaktlayihələri
hazırlanaraqNazirlərKabinetinə
təqdimolunub.İnsanalverinin
qurbanlarıiləbağlıMilliİstiqa
mətləndirməMexanizminindaha
səmərəlihəyatakeçirilməsi,insan
alverinəqarşımübarizədəkoor
dinasiyanıngücləndirilməsiüçün
müvafiqidarələrarasıkomissiya
nınvəİnsanalverinəqarşımübari
zəüzrəMilliKoordinatoryanında
İşçiQrupunhüquqistatusunaba
xılaraqtərkibininyenidənforma
laşdırılmasıhaqdaqanunvericilik
layihələrihazırlanıb.Azərbaycan
Respublikasının“AvropaŞurasının
İnsanorqanlarınınalverinəqarşı
Konvensiyası”naqoşulmasıbarədə
vəsatətdəqaldırılaraqaidiyyatı
üzrəgöndərilib.
Məruzədəbildirildiki,insan

alverininprofilaktikasındamü
hüməhəmiyyətkəsbedənmaarif

ləndirməişi,qanunsuzmiqra
siya,ölkəərazisindəninsan
alveriməqsədiilətranzitistifadə
edilməsi,erkənnikahlarınqarşı
sınınalınması,baxımsızqalan,
təhsildənyayınan,övladlığagö
türülmüş,qəyyumluğa,yaxudhi
mayəyəverilmişuşaqlarınailələ
rinənəzarətinhəyatakeçirilməsi,
kütləviinformasiyavasitələrinin,
internetinformasiyaehtiyatlarının
monitorinqivədigərzəruritəd
birlərdavametdirilib.Daxiliİşlər
Nazirliyitərəfindənantinarkotik
təbliğatlabağlıtəhsilmüəssisə
lərində700əyaxınmaarifəndir
mətədbirikeçirilib.İnsanAlveri
QurbanlarınaYardımMərkəzi,
MədəniyyətvəTəhsilnazirlik
ləritərəfindənalitəhsilmüəssi
sələrində,respublikanınşəhər
vərayonlarındamaarifəndirmə
tədbirləritəşkiledilərəkinsanal
verininxüsusiyyətləri,formaları,
qurbanlarlaaparılanreabilitasiya
işləri,insanalverinəqarşımüba

rizəninmetodlarıhaqqındaətrafı
məlumatlarverilib,habeləsosial
mediadamüvafiqinformasiyalar
yayımlanıb.Busahədəkeçirilən
təlimlərçərçivəsindəpolisor
qanlarınınrəhbərheyətininvə
ayrıayrıxidmətsahələrinin300ə
yaxınəməkdaşınıncəlbedildiyi
ixtisasartırmakurslarındainsan
alverinəqarşımübarizəninxüsu
siyyətləritədrisolunub.
Diqqətəçatdırıldıki,hesabat

ilindəməcburiəməyəşəraitya
radanhalların,onunqurbanla
rınınvəpotensialqurbanlarının
müəyyənedilməsi,bucinayətlərin
qarşısınınalınmasısahəsindəMilli
FəaliyyətPlanındaqarşıyaqoyulan
vəzifələryerinəyetirilib.Qeyrifor
malməşğulluğunləğvisahəsində
görüləntədbirlərləişçilərləişəgö
türənlərarasındaəməkmüqavi
ləsininbağlanılmasıtəminedilib,
busahədəhüquqpozuntusunayol
verənişəgötürənlərbarəsindəcəri
mətətbiqolunub.

Parlamentdə İnsan alverinə qarşı 
mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 

illik məlumatı dinlənildi
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Məlumatdabildirildiki,ötən
ilinsanalvericinayətlərininaş
karlanmasıvətəqsirkarşəxslə
rinməhkəməməsuliyyətinəcəlb
olunmasısahəsindədəmüvafiq
əməliyyataxtarıştədbirlərihəyata
keçirilib.Zərərçəkmişlərinreabili
tasiyasıvəreinteqrasiyasıüçünzə
ruritədbirləringörülməsidiqqətdə
saxlanılıb.Bucinayətlərinqarşısı
nınalınmasıvəaşkarlanmasıüçün
beynəlxalqtəcrübəyəuyğunyeni
mexanizmlərinişlənibhazırlanma
sıistiqamətindəlazımiişaparılır.
Qeydolunduki,insanalveri

cinayətlərininpeşəkartəqibiməq
sədiiləəməkdaşlarınprofessional
hazırlığınınartırılmasına,müasir
texnologiyalarıntətbiqinəgeniş
yerverilir.Qarşıdaduranvəzifə
lərdənbiridəbunövcinayətləri
proaktivmüəyyənetməsəylərini
artırmaqvəəməkdaşlarüçüntə
limlərkeçirmək,qanunvericiliyin,
insanalveriqurbanlarının,xüsu
sənuşaqqurbanlarınmüəyyən
edilməsiindikatorlarının,insan

alverinəqarşımübarizəsahəsin
dəəməliyyataxtarışfəaliyyətinin
təşkilibarədəmetodikvəsaitlərin
vəqurbanlarakompensasiyaödə
nilməsiinstitutununtəkmilləşdiril
məsidir.
Bununlayanaşı,insanalveri

nəməruzqalabiləcəkqadınların,
uşaqlarınvədigərhəssasəhali
qruplarınınhüquqivəsosialmü
dafiəsiningücləndirilməsi,qur
banlarüçünsığınacaqvəyardım
mərkəzlərinəqəbulprosedurlarının
sadələşdirilməsi,istehsalvəxidmət
sahələrindəistehlakçıyaqədərolan
bütünmərhələlərdəinsanalveri
vəməcburiəməkhallarıiləbağlı
risklərinöyrənilməsi,aşkarlanma
sı,aradanqaldırılması,xüsusipolis
qurumununkadrpotensialının
gücləndirilməsi,maddivətexniki
bazasınınyaxşılaşdırılmasıvədigər
tədbirlərinicrasıdaplanlaşdırılır.
Təqdimatınsonundadaxiliişlər

nazirininbirincimüaviniSeyfulla
Əzimovinsanalveriiləmübarizə
sahəsindəhüquqibazanıntəkmil

ləşdirilməsində,buistiqamətdə
dövlətsiyasətininhəyatakeçiril
məsindəyaxındəstəyəgörəMilli
Məclisinrəhbərliyinəvədeputatla
ra,həmçininsəmərəliəməkdaşlıq
edəndövlətorqanlarının,vətəndaş
cəmiyyətiinstitutlarınınvəmedia
qurumlarınınnümayəndələrinə
təşəkkürünübildirdi.
MilliMəclisinsədriSahibəQa

farovaİnsanalverinəqarşımüba
rizəüzrəMilliKoordinatorunillik
məlumatınınparlamentinİnsan
hüquqlarıvəHüquqsiyasətivə
dövlətquruculuğukomitələrinin
birgəiclasındagenişmüzakirə
olunduğunudiqqətəçatdırdı.
İnsanhüquqlarıkomitəsinin

sədriZahidOrucbildirdiki,komi
tələrinbirgəiclasındaİnsanalveri
nəqarşımübarizəüzrəMilliKoor
dinatorunillikməlumatıətrafında
aparılanmüzakirələrzamanıötən
müddətərzindəbusahədəsistemli
dəyişikliklərəqiymətverilib,insan
alverinidoğuransosialsəbəblərə,
ailədaxilifaktorlara,ictimaimüna



MAY, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  59

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

sibətlərə,turizmvəəməkmiqrant
larıüzrəixtisaslaşmışşirkətlərin
fəaliyyətinə,hökumətqurumları
arasındakoordinasiyanıntəşkili
vəziyyətinənəzərsalınıb.Həmçi
ninSMARTtexnologiyalarüzə
rindəngizlitəbliğatvətəşviqat
aparanlarınmüəyyənləşdirilməsi
nə,cinayətkarlarınekstradisiyası
iləbağlıgörüləntədbirlərinsəmə
rəliliyinə,uşaqəməyiniistismar
hallarınınsəbəbvənəticələrinə,
maarifəndirmətədbirlərininzə
ruriliyinə,beynəlxalqtəşkilatların
hesabatlarınıninformasiyamən
bələrivəməqsədlərinə,dünyada
gedənmüharibələrinbucinayətin
qurbanlarınınartmasındaroluna
vədigərvacibməsələlərədiqqət
yetirilib.
44günlükVətənmüharibəsində

qazanılanZəfərinhəmölkəmizə,
həmregionavəbütövlükdədün
yayainsanalveriiləmübarizəsa
həsindəöztöhfəsiniverdiyiqeyd
edildi.Onagörəki,30ildavam
edənqanunsuzməskunlaşmavə
qaçaqmalçılıq,transmillicinayət
lərinzonasınaçevrilənQarabağ
torpaqlarıindiazaddır.

Bildirildiki,İnsanalverinəqar
şımübarizəüzrəMilliKoordinato
run2021ciilüzrəməlumatıgiriş,
qanunvericilik,profilaktikavə
maarifəndirmə,təlimvətreninq
lər,beynəlxalqəməkdaşlıq,məc
buriəməyinqarşısınınalınması
sahəsindətədbirlər,cinayəttəqibi
vəqurbanlarlaiş,qarşıdaduran
vəzifələrvəstatistikgöstəricilər
ləəlaqədar8bölmədənibarətdir.
Məlumatdaölkəüzrəinsanalveri
dinamikasınınstatistikasında
2015ciildənbaşlayaraqcinayət
lərinqlobaltendensiyanınfonun
dahərilmüəyyənqədərartması
müşahidəolunur.Bununlayanaşı,
faiznisbətindəölkəmizdəvəziyyət
sabitvətəhlükəsizdir,qarşıdadu
ranvəzifələrləbağlıfəaliyyətbey
nəlxalqtəşkilatlarlayaxınəlaqələr
üzərindəqurulur.
ZahidOruconudaqeydetdi

ki,cariilinaprelayındaNazirlər
Kabinetitərəfindəninsanalveri
qurbanlarıiləbağlımilliistiqa
mətləndirməmexanizmiqaydaları
barədəsənədədəyişiklikedilib.
AzərbaycanRespublikasınınİnsan
alverinəqarşımübarizəüzrəMilli

Koordinatorunyanındaİdarə
lərarasıkomissiyayaradılıb.
Komitəsədrivətəndaşlarınsa

bitvətəhlükəsizşəraitdəyaşaması
vədünyadasabitliyinqorunması
sahəsindəönyerlərdənbirinitutan
Azərbaycandövlətiningücstruk
turlarınıninsanalverinəqarşımü
barizəüzrəfəaliyyətininvətəqdim
edilənillikməlumatınqənaətbəxş
olduğunubildirdi.
İnsanalverinəqarşımübarizə

üzrəMilliKoordinatorunillikməlu
matıətrafındagedənmüzakirələrdə
komitəsədriSiyavuşNovruzov,
deputatlardanAzayQuliyev,Sahib
Alıyev,VüqarBayramov,ElşənMu
sayev,SəbinəXasayeva,ArzuNağı
yev,EtibarƏliyev,RaziNurullayev,
ElmanNəsirov,KamiləƏliyevaçıxış
edərəkfikirlərini,qeydvətəklifəri
nisəsləndirdilər,məlumatınyüksək
səviyyədəhazırlandığınıbildirdilər.
Müzakirələrinsonundaİnsan

alverinəqarşımübarizəüzrəMilli
Koordinatorunillikməlumatısəsə
qoyularaqnəzərəalındı.
Dahasonradeputatlargündə

likdədurandigərməsələlərimü
zakirəedərəkqəbuletdilər.
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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

Dövlətbaşçımızınyürütdüyü
siyasətinsosialədalət
vərifahprinsipləri

Musa Quliyev
MilliMəclisinƏməkvəsosial
siyasətkomitəsininsədri
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vətəndaşlaragöstərilənxidmətlərin
keyfiyyətininyüksəldilməsi,şəfaf
lığın,vətəndaşməmnunluğunun
artırılması,pensiyatəyinatıprosesi
ninsadələşdirilməsi,sosialədalətin
təminedilməsidir.Son3ildəpensiya
təminatısahəsində200dənartıqnor
mativhüquqisənədqəbuledilmiş,
aparılanislahatlarnəticəsindəmi
nimumpensiya2,2dəfə,ortaaylıq
pensiya65faizartmışdır.
Buislahatlarındavamıolaraqya

xıngünlərdəMilliMəclisdəaparılan
genişmüzakirələrdənsonra“Əmək
pensiyalarıhaqqında”Azərbaycan
RespublikasınınQanununda10
maddəüzrə43dəyişiklikedilmişdir.
Budəyişikliklərəməkpensiyaları
haqqındamövcudqanunverici
likbazasınıntəkmilləşdirilməsinə,
pensiyatəminatısistemindəsosial
sığortaprinsipinindahadamöhkəm
ləndirilməsinəxidmətedəcək,1820
minvətəndaşımızınpensiyayaçıx
maşərtlərininyumşaldılmasınavə
pensiyaməbləğininartımınahüquqı
təminatlaryaradacaqdır.
Əməkpensiyasıalmaqhüququ

olmayanşəxslərəsosialmüavinətlər
verilirki,budaonlarınyaşayışınımi
nimalsəviyyədətəminetməkvəya
hansısaistiqamətüzrəkonkretehti
yaclarınıqarşılamaqməqsədidaşıyır.
2020ciilərzindəDövlətSosial

MüdafıəFondutərəfindən398min
nəfərəvəyaəhalinin4,1faizinəay
lıq,90minnəfərəvəyaəhalinin0,9
faizinəbirdəfəlikxarakterliolmaqla,
ümumilikdə488minnəfərəvəya
əhalinin5,1faizinəsosialmüavinət,
276minnəfərəvəyaəhalinin2,9
faizinəisəPrezidenttəqaüdüödənil
mişdir.
2020ciildəmüzəfərAliBaş

KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə,apardığıməqsədyönlüsiyasətin
gücüsayəsindərəşadətliAzərbaycan
Ordusu30iləyaxınişğalaltındaolan
torpaqlarımızıazadetdi,ərazibü
tövlüyümüztəminolundu.Bugün
üçrənglimüqəddəsbayrağımızvətən
torpağınınhəryerindədalğalanmaq
dadır.Vətənmüharibəsindəşəhidlik

zirvəsinəucalanqəhrəmanlarımızın
ailəüzvləri,buhaqqsavaşımızda
şanlızəfərqazananqüdrətliAzər
baycanOrdusununhərbçiləri,qazi
lərimizmüzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevindaimxüsusidiqqət
vəqayğısıiləəhatəolunmuşlar.Bu
qəbildənolanvətəndaşlarımızın
sosialmüdafiəsininmöhkəmləndiril
məsi,ocümlədənmənzil,fərdievvə
avtomobillərlətəminedilməsiistiqa
mətindəhəyatakeçirilənkompleks
tədbirlərbununbariznümunəsidir.
Prezident,AliBaşKomandan

İlhamƏliyevin2020ciilnoyabrın
8dəŞuşanınişğaldanazadolması
müjdəsiniŞəhidlərxiyabanından
xalqımızaçatdırmasıvəmüharibə
bitəndənbirgünsonranoyabrın
11dəmöhtərəmPrezidentcənab
İlhamƏliyevinvəhörmətliBirin
civitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınilkolaraqhərbihospital
damüalicəalanyaralıəsgərlərimizi
ziyarətetmələrişəhidlərimizəvə
qazilərimizədövlətimizinyüksək
qiymətininifadəsiidi.
AzərbaycanRespublikasıPrezi

dentininfərmanıilə8noyabr“Zəfər
Günü”,27sentyabr“AnımGünü”
təsisedildi.CənabPrezidentindigər
birfərmanıiləAzərbaycanRespub
likasınınərazibütövlüyününmüda
fiəsiiləəlaqədaryaralananlarınvə
şəhidailələrinintəminatınadəstək
üçün“YAŞAT”Fonduyaradıldı.Dö
yüşlərdəiştiraketmişminlərləhərbçi
müxtəliforden,medalvəfəxriad
larlatəltifedildi.Azərbaycanxalqı
nınVətənmüharibəsindəgöstərdiyi
misilsizqəhrəmanlığınvəqazandığı
möhtəşəmtarixizəfərinnümayiş
etdirilməsi,şəhidlərimizinəzizxati
rəsininəbədiləşdirilməsiməqsədiilə
AzərbaycanRespublikasıPrezidenti
nin3dekabr2020ciiltarixliSərənca
mıiləBakışəhərindəVətənmüha
ribəsimemorialkompleksivəZəfər
muzeyininyaradılmasınəzərdə
tutulub.BununlayanaşıAzərbaycan
RespublikasıPrezidentinin4yanvar
2021ciiltarixliFərmanıilə“Qarabağ
DirçəlişFondu”yaradıldı.

Bunlarlabərabərdövlətbaşçımı
zın30dekabr2020ciiltarixliFər
manıiləAzərbaycanınMilliQəhrə
manıadıverilmişşəxslər,həmçinin
şəhidailələriüçünnəzərdətutulmuş
AzərbaycanRespublikasıPreziden
tinintəqaüdününməbləğiartırılaraq
müvafiqformada1800(minsəkkiz
yüz)və500(beşyüz)manatməblə
ğindəmüəyyənedilib.Eynizaman
da,müvafiqfərmanlarlaAzərbaycan
Respublikasının“Vətənmüharibəsi
qəhrəmanı”adıverilmişşəxslərə
2000(ikimin)manatməbləğində,
müharibəvəya1990cıilin20Yanvar
hadisələriiləəlaqədarəlilliyiolan
şəxslərəAzərbaycanRespublikası
Prezidentininaylıqtəqaüdümüva
fiqolaraq300(üçyüz)manat,350
(üçyüzəlli)manatvə400(dördyüz)
manatməbləğindətəsdiqedilib.
HabeləmüvafiqfərmanlaAzər

baycanRespublikasıPrezidentinin
Administrasiyasında,şəhərvərayon
icrahakimiyyətləriaparatlarındaicra
hakimiyyətibaşçısınıninzibatiərazi
dairəsiüzrənümayəndəliklərininnü
munəvistrukturumüəyyənləşdirilib
vəştatvahidlərinə“Vətənmüharibə
siiştirakçılarıvəşəhidailələriiləişin
təşkili”bölməsiəlavəedilib.
Postmüharibədövründəcənab

Prezidentinfərmanvəsərəncamları,
tapşırıqlarıəsasındaaktivvəhərtə
rəfisosialmüdafiətədbirlərigeniş
şəkildəhəyatakeçirilməkdədir.Döv
lətbüdcəsivəsaitlərihesabınamülki
vəhərbikontingentolmaqla40000
dənçoxşəxsə48000psixoloji,tibbi
vəsosialxarakterlixidmətgöstərilib.
Müharibəəlillərininsosialşəraiti

nindahadayaxşılaşdırılmasıistiqa
mətindəhəyatakeçiriləntədbirlər
dənbiridəonlarınavtomobillətəmin
olunmasıdır.İndiyədək7500mühari
bəəliliavtomobillətəminedilib.
Bugünəqədərdövlətsiyasətiola

raqşəhidailələrinin,müharibəəlillə
rininsosialmüdafiəsiistiqamətində
çoxböyükişlərgörülüb.Onudemək
kifayətdirki,bukateqoriyadanolan
12500nəfərdövləttərəfindənmən
zillərlə,fərdievlərlətəminedilib.

Bunun1572siötənilreallaşdırılıb,
builisəhəminşəxslərə3minəyaxın
mənzilveriləcəkdir.Hazırdamüha
ribədövründəözəmlakınıitirmiş
insanlarüçündəyüzlərləyeniev
tikilməkdədir.
19972021ciillərdəAzərbaycan

Respublikasınınazadlığı,suverenliyi
vəərazibütövlüyüuğrundadöyüş
lərdəəlilolmuşşəxslərinvəşəhid
ailələrininüzvlərinəhərşəraitiolan,
tamtəmirli10min500mənzilvəfər
dievlərtəqdimolunub.2014cüildən
mənzilnövbəsinədayanmışbuka
teqoriyadanolanşəxslərinhamısına
mənzilvəfərdiyaşayışeviverilmiş
dir.PrezidentİlhamƏliyevinbuilin
yanvarındaimzaladığısərəncamla
busahədəyeniproqramlartəsdiq
edilmişdir.20212025ciillərdəşəhid
ailələrinə11minmənzilvəfərdiev
veriləcək.
Ölkədədavamedənuğurlusosial

siyasətinnəticəsiolaraqşəhidailə
lərininüzvlərivəmüharibəvete
ranlarınınfəalməşğulluqtədbirləri
çərçivəsində52minnəfərişlətəmin

olunmuşdur.8min100nəfərözünü
məşğulluqproqramınacəlbedil
mişdir.Bunlardanəlavə1272şəxs
“Məşğulluqmarafonu”üzrəişlə,56
minnəfərisəictimaiişlərlətəmin
olunmuşdur.
Vətənmüharibəsibitəndənindi

yədək29min200nəfərreabilitasiya
vasitəsilətəminolunmuş,2min600
nəfərəisəreabilitasiyaxidmətlə
rigöstərilmişdir.Buqəbildənolan
vətəndaşlarınortaaylıqəməkhaqqı
20182020ciillərdə30faiz,ortaaylıq
pensiyasıisə60faizartmışdır.Keç
mişməcburiköçkünlərüçüninşa
olunmuş6min365mənzilinşəhid
ailələrinəverilməsiməqsədiiləişlər
aparılır.2021ciildə3minmənzilvə
fərdievverilməsitəminedilmişdir.
PrezidentİlhamƏliyevin8de

kabr2020ciiltarixlifərmanıiləyara
dılmış“YAŞAT”Fonduqısamüddət
ərzindəQarabağqazilərininvəşəhid
ailələrininməişətvəsosialproblem
lərininhəlliistiqamətindəolduqca
genişvəfaydalıişlərgörmüşdür.
Bumüddətərzindəfond11min178

müraciətireallaşdırmış,6min629
nəfərinmənzilşəraitiniyaxşılaş
dırmış,3min209nəfərinmüalicə
bərpa,ocümlədənxariciölkələrdə
müalicəsinintəşkilinihəyatakeçir
miş,1126nəfərinkreditborclarının
qaytarılmasınayardımçıolmuş,147
nəfərintəhsiliiləbağlımaddiyardım
göstərmişdir.
Azərbaycandasosialsiyasətinvə

genişspektrlisosialdəstəkproq
ramlarınınhəyatakeçirilməsində
respublikamızınBirincivitseprezi
dentihörmətliMehribanxanımƏli
yevanınyaratdığıvərəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondununtarixirolu
vəəhəmiyyətiböyükdür.2004cü
ildəmüasirAzərbaycandövlətinin
banisivəqurucusu,Ümummilli
liderHeydərƏliyevinsiyasiirsinin
öyrənilməsivətəbliğedilməsi,Ulu
öndərinazərbaycançılıqideyasının
vədövlətçilikbaxışlarınınyeninəsil
lərəçatdırılmasıməqsədiiləyaradı
lanfondhörmətliMehribanxanımın
yüksəktəşkilatçılıqistedadıvəyo
rulmazfəaliyyətisayəsindəmüasir
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vətəndaşlaragöstərilənxidmətlərin
keyfiyyətininyüksəldilməsi,şəfaf
lığın,vətəndaşməmnunluğunun
artırılması,pensiyatəyinatıprosesi
ninsadələşdirilməsi,sosialədalətin
təminedilməsidir.Son3ildəpensiya
təminatısahəsində200dənartıqnor
mativhüquqisənədqəbuledilmiş,
aparılanislahatlarnəticəsindəmi
nimumpensiya2,2dəfə,ortaaylıq
pensiya65faizartmışdır.
Buislahatlarındavamıolaraqya

xıngünlərdəMilliMəclisdəaparılan
genişmüzakirələrdənsonra“Əmək
pensiyalarıhaqqında”Azərbaycan
RespublikasınınQanununda10
maddəüzrə43dəyişiklikedilmişdir.
Budəyişikliklərəməkpensiyaları
haqqındamövcudqanunverici
likbazasınıntəkmilləşdirilməsinə,
pensiyatəminatısistemindəsosial
sığortaprinsipinindahadamöhkəm
ləndirilməsinəxidmətedəcək,1820
minvətəndaşımızınpensiyayaçıx
maşərtlərininyumşaldılmasınavə
pensiyaməbləğininartımınahüquqı
təminatlaryaradacaqdır.
Əməkpensiyasıalmaqhüququ

olmayanşəxslərəsosialmüavinətlər
verilirki,budaonlarınyaşayışınımi
nimalsəviyyədətəminetməkvəya
hansısaistiqamətüzrəkonkretehti
yaclarınıqarşılamaqməqsədidaşıyır.
2020ciilərzindəDövlətSosial

MüdafıəFondutərəfindən398min
nəfərəvəyaəhalinin4,1faizinəay
lıq,90minnəfərəvəyaəhalinin0,9
faizinəbirdəfəlikxarakterliolmaqla,
ümumilikdə488minnəfərəvəya
əhalinin5,1faizinəsosialmüavinət,
276minnəfərəvəyaəhalinin2,9
faizinəisəPrezidenttəqaüdüödənil
mişdir.
2020ciildəmüzəfərAliBaş

KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə,apardığıməqsədyönlüsiyasətin
gücüsayəsindərəşadətliAzərbaycan
Ordusu30iləyaxınişğalaltındaolan
torpaqlarımızıazadetdi,ərazibü
tövlüyümüztəminolundu.Bugün
üçrənglimüqəddəsbayrağımızvətən
torpağınınhəryerindədalğalanmaq
dadır.Vətənmüharibəsindəşəhidlik

zirvəsinəucalanqəhrəmanlarımızın
ailəüzvləri,buhaqqsavaşımızda
şanlızəfərqazananqüdrətliAzər
baycanOrdusununhərbçiləri,qazi
lərimizmüzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevindaimxüsusidiqqət
vəqayğısıiləəhatəolunmuşlar.Bu
qəbildənolanvətəndaşlarımızın
sosialmüdafiəsininmöhkəmləndiril
məsi,ocümlədənmənzil,fərdievvə
avtomobillərlətəminedilməsiistiqa
mətindəhəyatakeçirilənkompleks
tədbirlərbununbariznümunəsidir.
Prezident,AliBaşKomandan

İlhamƏliyevin2020ciilnoyabrın
8dəŞuşanınişğaldanazadolması
müjdəsiniŞəhidlərxiyabanından
xalqımızaçatdırmasıvəmüharibə
bitəndənbirgünsonranoyabrın
11dəmöhtərəmPrezidentcənab
İlhamƏliyevinvəhörmətliBirin
civitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınilkolaraqhərbihospital
damüalicəalanyaralıəsgərlərimizi
ziyarətetmələrişəhidlərimizəvə
qazilərimizədövlətimizinyüksək
qiymətininifadəsiidi.
AzərbaycanRespublikasıPrezi

dentininfərmanıilə8noyabr“Zəfər
Günü”,27sentyabr“AnımGünü”
təsisedildi.CənabPrezidentindigər
birfərmanıiləAzərbaycanRespub
likasınınərazibütövlüyününmüda
fiəsiiləəlaqədaryaralananlarınvə
şəhidailələrinintəminatınadəstək
üçün“YAŞAT”Fonduyaradıldı.Dö
yüşlərdəiştiraketmişminlərləhərbçi
müxtəliforden,medalvəfəxriad
larlatəltifedildi.Azərbaycanxalqı
nınVətənmüharibəsindəgöstərdiyi
misilsizqəhrəmanlığınvəqazandığı
möhtəşəmtarixizəfərinnümayiş
etdirilməsi,şəhidlərimizinəzizxati
rəsininəbədiləşdirilməsiməqsədiilə
AzərbaycanRespublikasıPrezidenti
nin3dekabr2020ciiltarixliSərənca
mıiləBakışəhərindəVətənmüha
ribəsimemorialkompleksivəZəfər
muzeyininyaradılmasınəzərdə
tutulub.BununlayanaşıAzərbaycan
RespublikasıPrezidentinin4yanvar
2021ciiltarixliFərmanıilə“Qarabağ
DirçəlişFondu”yaradıldı.

Bunlarlabərabərdövlətbaşçımı
zın30dekabr2020ciiltarixliFər
manıiləAzərbaycanınMilliQəhrə
manıadıverilmişşəxslər,həmçinin
şəhidailələriüçünnəzərdətutulmuş
AzərbaycanRespublikasıPreziden
tinintəqaüdününməbləğiartırılaraq
müvafiqformada1800(minsəkkiz
yüz)və500(beşyüz)manatməblə
ğindəmüəyyənedilib.Eynizaman
da,müvafiqfərmanlarlaAzərbaycan
Respublikasının“Vətənmüharibəsi
qəhrəmanı”adıverilmişşəxslərə
2000(ikimin)manatməbləğində,
müharibəvəya1990cıilin20Yanvar
hadisələriiləəlaqədarəlilliyiolan
şəxslərəAzərbaycanRespublikası
Prezidentininaylıqtəqaüdümüva
fiqolaraq300(üçyüz)manat,350
(üçyüzəlli)manatvə400(dördyüz)
manatməbləğindətəsdiqedilib.
HabeləmüvafiqfərmanlaAzər

baycanRespublikasıPrezidentinin
Administrasiyasında,şəhərvərayon
icrahakimiyyətləriaparatlarındaicra
hakimiyyətibaşçısınıninzibatiərazi
dairəsiüzrənümayəndəliklərininnü
munəvistrukturumüəyyənləşdirilib
vəştatvahidlərinə“Vətənmüharibə
siiştirakçılarıvəşəhidailələriiləişin
təşkili”bölməsiəlavəedilib.
Postmüharibədövründəcənab

Prezidentinfərmanvəsərəncamları,
tapşırıqlarıəsasındaaktivvəhərtə
rəfisosialmüdafiətədbirlərigeniş
şəkildəhəyatakeçirilməkdədir.Döv
lətbüdcəsivəsaitlərihesabınamülki
vəhərbikontingentolmaqla40000
dənçoxşəxsə48000psixoloji,tibbi
vəsosialxarakterlixidmətgöstərilib.
Müharibəəlillərininsosialşəraiti

nindahadayaxşılaşdırılmasıistiqa
mətindəhəyatakeçiriləntədbirlər
dənbiridəonlarınavtomobillətəmin
olunmasıdır.İndiyədək7500mühari
bəəliliavtomobillətəminedilib.
Bugünəqədərdövlətsiyasətiola

raqşəhidailələrinin,müharibəəlillə
rininsosialmüdafiəsiistiqamətində
çoxböyükişlərgörülüb.Onudemək
kifayətdirki,bukateqoriyadanolan
12500nəfərdövləttərəfindənmən
zillərlə,fərdievlərlətəminedilib.

Bunun1572siötənilreallaşdırılıb,
builisəhəminşəxslərə3minəyaxın
mənzilveriləcəkdir.Hazırdamüha
ribədövründəözəmlakınıitirmiş
insanlarüçündəyüzlərləyeniev
tikilməkdədir.
19972021ciillərdəAzərbaycan

Respublikasınınazadlığı,suverenliyi
vəərazibütövlüyüuğrundadöyüş
lərdəəlilolmuşşəxslərinvəşəhid
ailələrininüzvlərinəhərşəraitiolan,
tamtəmirli10min500mənzilvəfər
dievlərtəqdimolunub.2014cüildən
mənzilnövbəsinədayanmışbuka
teqoriyadanolanşəxslərinhamısına
mənzilvəfərdiyaşayışeviverilmiş
dir.PrezidentİlhamƏliyevinbuilin
yanvarındaimzaladığısərəncamla
busahədəyeniproqramlartəsdiq
edilmişdir.20212025ciillərdəşəhid
ailələrinə11minmənzilvəfərdiev
veriləcək.
Ölkədədavamedənuğurlusosial

siyasətinnəticəsiolaraqşəhidailə
lərininüzvlərivəmüharibəvete
ranlarınınfəalməşğulluqtədbirləri
çərçivəsində52minnəfərişlətəmin

olunmuşdur.8min100nəfərözünü
məşğulluqproqramınacəlbedil
mişdir.Bunlardanəlavə1272şəxs
“Məşğulluqmarafonu”üzrəişlə,56
minnəfərisəictimaiişlərlətəmin
olunmuşdur.
Vətənmüharibəsibitəndənindi

yədək29min200nəfərreabilitasiya
vasitəsilətəminolunmuş,2min600
nəfərəisəreabilitasiyaxidmətlə
rigöstərilmişdir.Buqəbildənolan
vətəndaşlarınortaaylıqəməkhaqqı
20182020ciillərdə30faiz,ortaaylıq
pensiyasıisə60faizartmışdır.Keç
mişməcburiköçkünlərüçüninşa
olunmuş6min365mənzilinşəhid
ailələrinəverilməsiməqsədiiləişlər
aparılır.2021ciildə3minmənzilvə
fərdievverilməsitəminedilmişdir.
PrezidentİlhamƏliyevin8de

kabr2020ciiltarixlifərmanıiləyara
dılmış“YAŞAT”Fonduqısamüddət
ərzindəQarabağqazilərininvəşəhid
ailələrininməişətvəsosialproblem
lərininhəlliistiqamətindəolduqca
genişvəfaydalıişlərgörmüşdür.
Bumüddətərzindəfond11min178

müraciətireallaşdırmış,6min629
nəfərinmənzilşəraitiniyaxşılaş
dırmış,3min209nəfərinmüalicə
bərpa,ocümlədənxariciölkələrdə
müalicəsinintəşkilinihəyatakeçir
miş,1126nəfərinkreditborclarının
qaytarılmasınayardımçıolmuş,147
nəfərintəhsiliiləbağlımaddiyardım
göstərmişdir.
Azərbaycandasosialsiyasətinvə

genişspektrlisosialdəstəkproq
ramlarınınhəyatakeçirilməsində
respublikamızınBirincivitseprezi
dentihörmətliMehribanxanımƏli
yevanınyaratdığıvərəhbərliketdiyi
HeydərƏliyevFondununtarixirolu
vəəhəmiyyətiböyükdür.2004cü
ildəmüasirAzərbaycandövlətinin
banisivəqurucusu,Ümummilli
liderHeydərƏliyevinsiyasiirsinin
öyrənilməsivətəbliğedilməsi,Ulu
öndərinazərbaycançılıqideyasının
vədövlətçilikbaxışlarınınyeninəsil
lərəçatdırılmasıməqsədiiləyaradı
lanfondhörmətliMehribanxanımın
yüksəktəşkilatçılıqistedadıvəyo
rulmazfəaliyyətisayəsindəmüasir
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Azərbaycanınictimaisiyasihəya
tınınmühümatributunaçevrildi.
Onunçoxşaxəliictimaisiyasifəaliy
yətininəsasqayəsindəhumanizm,
əsasistiqamətləriisəmillimənəvi
dəyərlərimizinqorunması,inkişafı
vədünyadatəbliği,sosialmüdafiəyə
ehtiyacıolanşəxslərə,xüsusiləva
lideynhimayəsindənməhrumolan
uşaqlaraqayğı,səhiyyənin,təhsilin,
mədəniyyətin,idmanıninkişafına
dəstəkverilməsi,Qarabağproblemi
nin,ocümlədənXocalısoyqırımının
dünyaictimaiyyətinəçatdırılması,
bölgədəvədünyadaədalət,sülh,
tolerantlıq,əməkdaşlıqvədigər
bukimiaktualməsələlərdayanır.
Birincivitseprezidentinictimaisi
yasifəaliyyətininmühümhissəsiheç
şübhəsizki,HeydərƏliyevFondu
iləbağlıdır.HeydərƏliyevFondu
nunölkədaxilifəaliyyətiiləyanaşı,
beynəlxalqəhəmiyyətlisosial,mə

dəni,humanitarfəaliyyətidəmütləq
qeydolunmalıdır.
Koronaviruslamübarizəvə

postmüharibədövründəhörmətli
Mehribanxanımınbilavasitərəh
bərliyiiləHeydərƏliyevFonduyüz
mindənartıqailəyəərzaqyardımı
göstərdi,yüzlərləşəhidailəsiziya
rətolundu,himayəyəgötürüldü,
qazilərimizinənmüasirprotezlər
ləvədigərreabilitasiyavasitələri
ilətəminolunmasına,ocümlədən
respublikadankənardamüalicəvə
bərpakursukeçməsinəəməlidəstək
verildi.AzərbaycanRespublikasının
BirincivitseprezidentiMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsüiləbir
çoxsosial,humanitarlayihələr,o
cümlədənailəquranşəxslərinnikah
öncəkiicbaritibbimüayinəsinin
həyatakeçirilməsi,anavəuşaqların
mühafizəsi,talassemiyavəhemo
filiyaxəstələrinədəstəkhaqqında,

habeləvalideynhimayəsindənməh
rumuşaqların,IvəIIqrupəliluşaq
larıntəhsilhaqlarınınödənilməsinin
dövlətbüdcəsitərəfindənhəyata
keçirilməsinitəminedənqanunveri
cilikaktlarınınqəbuledilməsisosial
sahədəislahatlarınnövbətiaddımı
kimiolduqcaəhəmiyyətlidir.
HeydərƏliyevFondununpre

zidentiMehribanƏliyevafondun
fəaliyyətiniçoxdəqiqifadəedərək
demişdir:“RəhbərliketdiyimHey
dərƏliyevFonduözfəaliyyətinihu
manizmprinsipləriəsasındaqurub.
Bizbuillərərzindəbirçoxirimiqyas
lılayihələricraetmişik.BizAzər
baycanınictimaivəsiyasihəyatında
fəaliştirakedirik.Bizinfrastruktur
layihələriicraedirik.Eynizamanda,
bizayrıayrıinsanlarınproblemlə
rinəheçzamanbiganəqalmamışıq.
İnsanlarlaünsiyyətdəolmaq,onları
dinləməkvəeşitmək,köməyəehti

yacıolanlaraköməketmək,mənəvi
dəstəkverməkHeydərƏliyevFon
dununhərbirəməkdaşınınbirbaşa
vəzifəsidir.Hesabedirəmki,bu,
dövlətqurumlarındaçalışanbütün
insanlarınəsasborcuvəvəzifəsidir.
Gündəlikfəaliyyətimizdəinsanse
vərlik,mərhəmət,qarşılıqlıhörmət,
mehribançılıqunudulmamalıdır.
Əksinə,məhzbumənəvidəyərləri
ucatutaraqənyüksəkqələbələrəldə
etmək,ənböyükzirvələrəqalxmaq
olar”.
Yaxşıhəyatkeyfiyyətiüçünva

cibolanşərtlərəlçatanvətəhlükəsiz
ərzaqtəminatı,ekolojisalamatlıq,
sosialrifah,səhiyyəvətəhsilkimi
insanhəyatının,uzunömürlülü
yünmüsbətinkişafınatəsiredən
amillərdir.Stratejiyolxəritəsinə
görə2025ciildənsonrakıdövr
dəyoxsulluqtamşəkildəaradan
qaldırılacaq,qeyriməşğuləhalinin
sayıminimumaendiriləcək,ölkə
üzrəyaşayışminimumundanaşağı
olmayansəviyyədəpensiya,əmək
haqqıvəsosialmüavinətlərtam
həyatakeçiriləcəkdir.Buməqsədlə
qəbulolunmuşpensiyaislahatları

konsepsiyasıuğurlahəyatakeçirilir.
Buislahatlarınnəticəsindəəhalinin
sosialmüdafiəsidahadagüclə
nəcək,sosialədalət,şəfafıqvə
ünvanlılıqtamtəminolunacaqdır.
Yenivəlayiqliəməkhaqqıverəcək
işyerlərininaçılması,yenitexnolo
giyalarıntətbiqinəticəsindəfiziki
əməyinyüngülləşdirilməsi,işsaat
larınınvəişgünlərininazaldılması,
bununnəticəsindəvətəndaşların
istirahətvəailədədahaçoxvaxtke
çirməkimkanlarıgenişlənəcəkdir.
Layiqliişyerlərininsayınınçoxal
masıminimuməməkhaqqıməb
ləğindəişləyəninsanlarınsayının
azaldılmasına,ölkəüzrəminimum
əməkhaqqınınortaəməkhaqqısə
viyyəsinin60faizəçatmasınıtəmin
edəcəkdir.
İnsanlarınkeyfiyyətlihəyatsə

viyyəsininyüksəldilməsiüçünərzaq
təminatınınvəqidatəhlükəsizliyinin
dəböyükəhəmiyyətivardır.Bu
nunlaəlaqədarolaraqistərhüquqi
bazanıngenişləndirilməsi,istərsə
dətəşkilati,strukturvəidarəetmə
islahatlarınınaparılmasısahəsində
ardıcılişlərgörülür.

CənabPrezidentİlhamƏliyevin
2017ciilfevralın10da“Azərbaycan
Respublikasındaqidatəhlükəsizliyi
sisteminintəkmilləşdirilməsiiləbağ
lıəlavətədbirlərhaqqında”Fərmanı
iləQidaTəhlükəsizliyiAgentliyi
ninvəbusiyasətinformalaşmasına
xidmətedəcəkdövlətkomissiyası
nınyaradılmasıAzərbaycanvətən
daşlarınınkeyfiyyətlivətəhlükəsiz
ərzaqlatəminatındayenimərhələ
olacaqdır.HazırdaQlobalƏrzaq
TəhlükəsizliyiindeksindəAzərbay
canqidatəminatınagörədünyada
61ci,qidaməhsullarınınkeyfiyyəti
nəgörəisə86cıyerdədir.Heçşüb
həsizki,Azərbaycanınkəndtəsər
rüfatısistemimodernləşdikcə,yerli
vəekolojitəmizərzaqməhsullarıilə
özümüzütəminetməkimkanlarıge
nişləndikcəbugöstəricilərdahada
yaxşılaşacaqvə2025ciildəölkəmiz
bugöstəriciyəgörə40cıyerdəqə
rarlaşabiləcəkdir.
Həyatkeyfiyyətininyüksəldilmə

siüçünvacibşərtlərdənbiriinsanla
rınmənziltəminatınınyaxşılaşması
dır.Busahədədəgörülənişlərdərin
islahatlardövründədahayüksək
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Azərbaycanınictimaisiyasihəya
tınınmühümatributunaçevrildi.
Onunçoxşaxəliictimaisiyasifəaliy
yətininəsasqayəsindəhumanizm,
əsasistiqamətləriisəmillimənəvi
dəyərlərimizinqorunması,inkişafı
vədünyadatəbliği,sosialmüdafiəyə
ehtiyacıolanşəxslərə,xüsusiləva
lideynhimayəsindənməhrumolan
uşaqlaraqayğı,səhiyyənin,təhsilin,
mədəniyyətin,idmanıninkişafına
dəstəkverilməsi,Qarabağproblemi
nin,ocümlədənXocalısoyqırımının
dünyaictimaiyyətinəçatdırılması,
bölgədəvədünyadaədalət,sülh,
tolerantlıq,əməkdaşlıqvədigər
bukimiaktualməsələlərdayanır.
Birincivitseprezidentinictimaisi
yasifəaliyyətininmühümhissəsiheç
şübhəsizki,HeydərƏliyevFondu
iləbağlıdır.HeydərƏliyevFondu
nunölkədaxilifəaliyyətiiləyanaşı,
beynəlxalqəhəmiyyətlisosial,mə

dəni,humanitarfəaliyyətidəmütləq
qeydolunmalıdır.
Koronaviruslamübarizəvə

postmüharibədövründəhörmətli
Mehribanxanımınbilavasitərəh
bərliyiiləHeydərƏliyevFonduyüz
mindənartıqailəyəərzaqyardımı
göstərdi,yüzlərləşəhidailəsiziya
rətolundu,himayəyəgötürüldü,
qazilərimizinənmüasirprotezlər
ləvədigərreabilitasiyavasitələri
ilətəminolunmasına,ocümlədən
respublikadankənardamüalicəvə
bərpakursukeçməsinəəməlidəstək
verildi.AzərbaycanRespublikasının
BirincivitseprezidentiMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsüiləbir
çoxsosial,humanitarlayihələr,o
cümlədənailəquranşəxslərinnikah
öncəkiicbaritibbimüayinəsinin
həyatakeçirilməsi,anavəuşaqların
mühafizəsi,talassemiyavəhemo
filiyaxəstələrinədəstəkhaqqında,

habeləvalideynhimayəsindənməh
rumuşaqların,IvəIIqrupəliluşaq
larıntəhsilhaqlarınınödənilməsinin
dövlətbüdcəsitərəfindənhəyata
keçirilməsinitəminedənqanunveri
cilikaktlarınınqəbuledilməsisosial
sahədəislahatlarınnövbətiaddımı
kimiolduqcaəhəmiyyətlidir.
HeydərƏliyevFondununpre

zidentiMehribanƏliyevafondun
fəaliyyətiniçoxdəqiqifadəedərək
demişdir:“RəhbərliketdiyimHey
dərƏliyevFonduözfəaliyyətinihu
manizmprinsipləriəsasındaqurub.
Bizbuillərərzindəbirçoxirimiqyas
lılayihələricraetmişik.BizAzər
baycanınictimaivəsiyasihəyatında
fəaliştirakedirik.Bizinfrastruktur
layihələriicraedirik.Eynizamanda,
bizayrıayrıinsanlarınproblemlə
rinəheçzamanbiganəqalmamışıq.
İnsanlarlaünsiyyətdəolmaq,onları
dinləməkvəeşitmək,köməyəehti

yacıolanlaraköməketmək,mənəvi
dəstəkverməkHeydərƏliyevFon
dununhərbirəməkdaşınınbirbaşa
vəzifəsidir.Hesabedirəmki,bu,
dövlətqurumlarındaçalışanbütün
insanlarınəsasborcuvəvəzifəsidir.
Gündəlikfəaliyyətimizdəinsanse
vərlik,mərhəmət,qarşılıqlıhörmət,
mehribançılıqunudulmamalıdır.
Əksinə,məhzbumənəvidəyərləri
ucatutaraqənyüksəkqələbələrəldə
etmək,ənböyükzirvələrəqalxmaq
olar”.
Yaxşıhəyatkeyfiyyətiüçünva

cibolanşərtlərəlçatanvətəhlükəsiz
ərzaqtəminatı,ekolojisalamatlıq,
sosialrifah,səhiyyəvətəhsilkimi
insanhəyatının,uzunömürlülü
yünmüsbətinkişafınatəsiredən
amillərdir.Stratejiyolxəritəsinə
görə2025ciildənsonrakıdövr
dəyoxsulluqtamşəkildəaradan
qaldırılacaq,qeyriməşğuləhalinin
sayıminimumaendiriləcək,ölkə
üzrəyaşayışminimumundanaşağı
olmayansəviyyədəpensiya,əmək
haqqıvəsosialmüavinətlərtam
həyatakeçiriləcəkdir.Buməqsədlə
qəbulolunmuşpensiyaislahatları

konsepsiyasıuğurlahəyatakeçirilir.
Buislahatlarınnəticəsindəəhalinin
sosialmüdafiəsidahadagüclə
nəcək,sosialədalət,şəfafıqvə
ünvanlılıqtamtəminolunacaqdır.
Yenivəlayiqliəməkhaqqıverəcək
işyerlərininaçılması,yenitexnolo
giyalarıntətbiqinəticəsindəfiziki
əməyinyüngülləşdirilməsi,işsaat
larınınvəişgünlərininazaldılması,
bununnəticəsindəvətəndaşların
istirahətvəailədədahaçoxvaxtke
çirməkimkanlarıgenişlənəcəkdir.
Layiqliişyerlərininsayınınçoxal
masıminimuməməkhaqqıməb
ləğindəişləyəninsanlarınsayının
azaldılmasına,ölkəüzrəminimum
əməkhaqqınınortaəməkhaqqısə
viyyəsinin60faizəçatmasınıtəmin
edəcəkdir.
İnsanlarınkeyfiyyətlihəyatsə

viyyəsininyüksəldilməsiüçünərzaq
təminatınınvəqidatəhlükəsizliyinin
dəböyükəhəmiyyətivardır.Bu
nunlaəlaqədarolaraqistərhüquqi
bazanıngenişləndirilməsi,istərsə
dətəşkilati,strukturvəidarəetmə
islahatlarınınaparılmasısahəsində
ardıcılişlərgörülür.

CənabPrezidentİlhamƏliyevin
2017ciilfevralın10da“Azərbaycan
Respublikasındaqidatəhlükəsizliyi
sisteminintəkmilləşdirilməsiiləbağ
lıəlavətədbirlərhaqqında”Fərmanı
iləQidaTəhlükəsizliyiAgentliyi
ninvəbusiyasətinformalaşmasına
xidmətedəcəkdövlətkomissiyası
nınyaradılmasıAzərbaycanvətən
daşlarınınkeyfiyyətlivətəhlükəsiz
ərzaqlatəminatındayenimərhələ
olacaqdır.HazırdaQlobalƏrzaq
TəhlükəsizliyiindeksindəAzərbay
canqidatəminatınagörədünyada
61ci,qidaməhsullarınınkeyfiyyəti
nəgörəisə86cıyerdədir.Heçşüb
həsizki,Azərbaycanınkəndtəsər
rüfatısistemimodernləşdikcə,yerli
vəekolojitəmizərzaqməhsullarıilə
özümüzütəminetməkimkanlarıge
nişləndikcəbugöstəricilərdahada
yaxşılaşacaqvə2025ciildəölkəmiz
bugöstəriciyəgörə40cıyerdəqə
rarlaşabiləcəkdir.
Həyatkeyfiyyətininyüksəldilmə

siüçünvacibşərtlərdənbiriinsanla
rınmənziltəminatınınyaxşılaşması
dır.Busahədədəgörülənişlərdərin
islahatlardövründədahayüksək
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nəticələrəldəetməyəimkanverə
cəkdir.Hazırdasosialmüdafiəyə
dahaçoxehtiyacıolanvətəndaşları
mızqaçqınvəməcburiköçkünlər,
şəhidailələrivəQarabağəlilləridöv
lətbüdcəsivəsaitihesabınatikilən
mənzillərlətəminolunublar.Digər
kateqoriyadanolanvətəndaşların
mənziltəminatınınhəyatakeçiril
məsiüçünipotekafondufəaliyyət
göstərir.CənabPrezidentinbirneçə
ilöncəverdiyifərmanəsasında
yaradılmışMənzilİnşaatıDövlət
Agentliyiartıqfəaliyyətəbaşlamış
dırvəölkəmizüçünyeniolansosial
mənzillərlayihəsiniuğurlahəyata
keçirir.İndiyədəkMİDAtərəfindən
5000dənartıqmənziltikilmişvə
uyğunşərtlərləehtiyacıolanvətən
daşlarımızasatılmışdır.
İnsankapitalınıninkişafında

heçşübhəsiz,ənəsasyerdəsəhiyyə
sistemininvətibbixidmətlərinkey
fiyyəti,insanlarınbuxidmətlərəəl
çatanlığıdayanır.Son10ildəsəhiyyə
sahəsindəgörülənişlər,əldəedilən
uğurlarvətəndaşlarımızınsağlamlı
ğınınmöhkəmləndirilməsi,rifahının
yüksəlməsivəortaömüruzunluğu
nunartmasınanailolmağaimkan
vermişdir.HazırdaAzərbaycanda
ortaömüruzunluğukişilərarasında
74,7yaş,qadınlararasındaisə78yaş
təşkiledirki,budadünyaüzrəyaxşı
göstəricisayılmaqdadır.
Sondövrlərdəsəhiyyəninmaddi

texnikibazasıxeylimöhkəmlənmiş,
ənmüasirtexnikiavadanlıqlarlatəc
hizat,yüksəkixtisaslıpeşəkarkadr
larlatəminat,bütünbölgələrdəən
ağırəməliyyatlarınbeləhəyatakeçi
rilməsiimkanlarıxeyliyüksəlmişdir.
Tibbixidmətlərinmaliyyələşdirilmə
sininvəidarəetməninoptimallaşdı
rılmasınınənefektivüsulusayılan
icbaritibbisığortaartıqölkəmizin
bütünərazisindəgenişşəkildətətbiq
olunurvəuğurlunəticələrvermək
dədir.
Dövlətbüdcəsindənsəhiyyə

yəayrılanxərclərilbəilartırılaraq
2022ciildə1milyard779milyon
manattəşkiletmişdir.Səhiyyəsahə

sindəaparılandavamlıislahatların
ənuğurlunəticəsikimiölkəəra
zisindəicbaritibbisığortanıntam
tətbiqolunmasınıntəminedilməsini
qeydedəbilərik.İcbariTibbiSığorta
sisteminəkeçidvətəndaşlarımızın
səhiyyəxidmətlərinəəlçatanlığının
yaxşılaşdırılmasını,səhiyyəninprofi
laktikaistiqamətiningücləndirilmə
sini,tibbixidmətlərinkeyfiyyətinin
yüksəldilməsini,tibbixərclərinopti
mallaşdırılmasını,sağlamrəqabətin
formalaşmasınıtəminedəcək,bu
sahədəkorrupsiya,rüşvətxorluqvə
digərneqativhallarınaradanqaldı
rılmasınaşəraityaradacaqdır.
Özünüməşğulluqproqramının

genişlənməsini,132növxidmət
təklifedən“DOST”mərkəzlərinin
yaranmasını,21sosialtəminatnövü
üzrəelektrontəyinatsistemlərinin
istifadəyəverilməsini,ünvanlısosial
yardımvəəlilliktəyinatısahəsində
şəfafığıntəminedilməsini,əhalinin
həssasqruplarınınsosialtəminatının
yaxşılaşdırılmasısahəsindəgörülən
işləridəsosialsahədəhökumətin
uğurlufəaliyyətisiyahısınaəlavə
etməkyerinədüşərdi.20202025ci
illərdəƏməkvəƏhalininSosialMü
dafiəsiNazirliyitərəfindən22min
şəxsinözünüməşğulluqproqramı
üzrəkiçikbiznesəçıxışınadəs
təkverilməsiiləbağlıAzərbaycan
RespublikasıPrezidentinintapşırı
ğınauyğunolaraqDünyaBankının
nazirlikləəməkdaşlığıçərçivəsində
“AzərbaycandaMəşğulluğaDəstək”
layihəsitəsdiqolunmuşvə2020ci
iliyunun25dəlayihəüzrəkredit
sazişiimzalanmışdır.Dəyəri100mil
yonABŞdollarıtəşkiledənbulayihə
üzrə2020ciilərzində2minnəfərin
özünüməşğulluğacəlbedilməsivə
növbəti20212025ciillərərzindəhər
ilüçüniştirakçısayının5minnəfər
olmasınəzərdətutulmuşdur.
Bununlayanaşı,2018ciilde

kabrın19daimzalanmışəlilliyi
olanşəxslərinsosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsiiləbağlıƏməkvə
ƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyi
vəBMTninİnkişafProqramıara

sındaicrasınabaşlanılan“Əhalinin
sosialcəhətdənhəssasqruplarıüçün
inklüzivvəlayiqliişyerlərininyara
dılması”layihəsiDİMin“heçkimin
geridəqalmaması”prinsipinəuyğun
olaraqəhalininhəssasqrupların
danolanişsizşəxslərinpotensialını
artırır,onlarınformaləməkbazarına
vəməhsuldarməşğulluğaçıxışim
kanlarınıgenişləndirir.Qeydolunan
layihə20192024cüilləriəhatəedir
vəhəril500nəfərəlilliyiolanşəxsin
özünüməşğulluğacəlbedilməsinə
zərdətutulmuşdur.
Aztəminatlıailələrdənolanin

sanlarınpotensialimkanlarımüqabi
lindəşəxsitəsərrüfatlarınıyaradaraq
inkişafetdirmələrinəvəfərdiəmək
fəaliyyətiiləməşğulolmalarınadəs
təkverilməsiilədayanıqsızpassiv
sosialtəminattədbirlərindəndaya
nıqlıaktivməşğulluqproqramla
rınıntətbiqinəkeçilməsiməqsədi
ilə“Ünvanlıdövlətsosialyardımı
haqqında”AzərbaycanRespublika
sınınQanununda2020ciildəbırsıra
dəyişiklikləredilmişdir.
Ölkədəəməkehtiyatlarından

səmərəliistifadə,əhalininməşğul
luqsəviyyəsininartırılması,inklüziv
məşğulluğunstimullaşdırılması,la
yiqliəməyindəstəklənməsi,işçiqüv
vəsininrəqabətqabiliyyətliliyinin
artırılmasıvəəməkməhsuldarlığı
nınyüksəldilməsiməqsədiiləmöv
cuddemoqrafikmeyillərəvəinkişaf
perspektivlərinə,ölkəniniqtisadi
prioritetlərinəəsaslanaraqsəmərə
liməşğulluğuntəminedilməsinə
yönəldilmişinstitusionalislahatları
müəyyənetməkləuzunmüddətli
dövlətməşğulluqsiyasətininforma
laşdırılmasıməqsədiiləAzərbaycan
RespublikasıPrezidentinin2018ci
il30oktyabrtarixli602nömrəli
Sərəncamıilə“20192030cuillər
üçünAzərbaycanRespublikasının
MəşğulluqStrategiyası”və2020ciil
13fevraltarixli1816nömrəliSərən
camıilə“MəşğulluqStrategiyasının
həyatakeçirilməsinədair20202025
ciillərüzrəTədbirlərPlanı”təsdiq
edilmişdir.

Ölkəbaşçısının5sentyabr2018ci
iltarixliFərmanınaəsasən18alt
sistemdənibarətolanmərkəzləşdi
rilmişelektroninformasiyasistemi,
“esosial”internetportalıistifadəyə
verilmiş,“Məşğulluq”altsistemiya
radılmışdır.“Məşğulluq”altsistemi
işsizvəişaxtaranşəxslərinreyestri
ni,məşğulşəxslərinreyestrini,ölkə
üzrəmövcudişyerlərininvakansiya
bankını,eləcədəməşğulluqxidmət
lərininelektronlaşmasınıtəminedir.
İşəgötürənlərinişçilərin,xüsusilə

dəsosialmüdafiəyəxüsusiehtiyacı
olanvəişədüzəlməkdəçətinlikçə
kənşəxslərinişəqəbuledilməsində
iştirakınınstimullaşdırılmasıməq
sədiilə,əməkhaqlarınınişsizlik
dənsığortavəsaitihesabınabirgə
maliyyələşdirilməsiiləbağlışərtlə
rinyüngülləşdirilməsiməqsədiilə
2020ciildə“Məşğulluqhaqqında”
AzərbaycanRespublikasıQanunun
dadəyişiklikləredilmişdir.

Ölkəmizdəaparılansosialisla
hatlarıntərkibhissəsiolaraqaktiv
əməkbazarıproqramlarınınəhatə
dairəsiningenişləndirilməsi,aztə
minatlıəhalikateqoriyasınıngəlir
mənbələrinəçıxışınındahadaartırıl
ması,yeniişyerlərininyaradılması
vəəhalininməşğulluğununtəmin
edilməsisahəsindətədbirlərinda
vametdirilməsi,insankapitalının
inkişafıməqsədiilətəhsilsahəsinə
investisiyalarınartırılması,gender
bərabərliyinənailolunması,icbari
tibbisığortasisteminətaməlçatan
lığıntəminolunmasıaktuallıqkəsb
edənməsələlərdir.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin

rəhbərliyidövrümüstəqilAzərbay
canındövlətçiliktarixindəsürətli
sosialiqtisadiinkişaf,tərəqqi,dərin
islahatlarvəböyükqələbələrdövrü
kimiqalacaqdır.
ÜmummilliliderHeydərƏliye

vindövlətçilikstrategiyasınıuğurla

inkişafetdirənPrezidentİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləAzərbaycanqısa
müddətdətəkcəregionundeyil,bey
nəlxalqbirliyinhesablaşdığıgüclü
iqtisadiyyatamalikqüdrətli,demok
ratik,hüquqidövlətəçevrildi.
PrezidentİlhamƏliyevin2018ci

ilaprelin18dəMilliMəclisdəkeçiri
lənandiçməmərasimindəsöylədiyi:
“Hamımızınamalıondanibarətdir
ki,ölkəmizdahadagüclənsin,daha
daqüdrətlidövlətəçevrilsin.Azər
baycanvətəndaşlarıdahadayaxşı
yaşasınlar”sözləribugünhəyatda
özəməlitəsdiqinitapmışdır.
BugünAzərbaycanvətəndaşı

sabahındanarxayındır.Bilirki,onun
qüdrətlidövlətivar.
BugünAzərbaycanvətəndaşı

qürurludurvəsabahınainamlıdır.
Bilirki,onuböyükqələbələrəapa
ran,əminvəfiravanhəyatınıtəmin
edəcəkcəsarətlivəmüdriklideri
var.
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nəticələrəldəetməyəimkanverə
cəkdir.Hazırdasosialmüdafiəyə
dahaçoxehtiyacıolanvətəndaşları
mızqaçqınvəməcburiköçkünlər,
şəhidailələrivəQarabağəlilləridöv
lətbüdcəsivəsaitihesabınatikilən
mənzillərlətəminolunublar.Digər
kateqoriyadanolanvətəndaşların
mənziltəminatınınhəyatakeçiril
məsiüçünipotekafondufəaliyyət
göstərir.CənabPrezidentinbirneçə
ilöncəverdiyifərmanəsasında
yaradılmışMənzilİnşaatıDövlət
Agentliyiartıqfəaliyyətəbaşlamış
dırvəölkəmizüçünyeniolansosial
mənzillərlayihəsiniuğurlahəyata
keçirir.İndiyədəkMİDAtərəfindən
5000dənartıqmənziltikilmişvə
uyğunşərtlərləehtiyacıolanvətən
daşlarımızasatılmışdır.
İnsankapitalınıninkişafında

heçşübhəsiz,ənəsasyerdəsəhiyyə
sistemininvətibbixidmətlərinkey
fiyyəti,insanlarınbuxidmətlərəəl
çatanlığıdayanır.Son10ildəsəhiyyə
sahəsindəgörülənişlər,əldəedilən
uğurlarvətəndaşlarımızınsağlamlı
ğınınmöhkəmləndirilməsi,rifahının
yüksəlməsivəortaömüruzunluğu
nunartmasınanailolmağaimkan
vermişdir.HazırdaAzərbaycanda
ortaömüruzunluğukişilərarasında
74,7yaş,qadınlararasındaisə78yaş
təşkiledirki,budadünyaüzrəyaxşı
göstəricisayılmaqdadır.
Sondövrlərdəsəhiyyəninmaddi

texnikibazasıxeylimöhkəmlənmiş,
ənmüasirtexnikiavadanlıqlarlatəc
hizat,yüksəkixtisaslıpeşəkarkadr
larlatəminat,bütünbölgələrdəən
ağırəməliyyatlarınbeləhəyatakeçi
rilməsiimkanlarıxeyliyüksəlmişdir.
Tibbixidmətlərinmaliyyələşdirilmə
sininvəidarəetməninoptimallaşdı
rılmasınınənefektivüsulusayılan
icbaritibbisığortaartıqölkəmizin
bütünərazisindəgenişşəkildətətbiq
olunurvəuğurlunəticələrvermək
dədir.
Dövlətbüdcəsindənsəhiyyə

yəayrılanxərclərilbəilartırılaraq
2022ciildə1milyard779milyon
manattəşkiletmişdir.Səhiyyəsahə

sindəaparılandavamlıislahatların
ənuğurlunəticəsikimiölkəəra
zisindəicbaritibbisığortanıntam
tətbiqolunmasınıntəminedilməsini
qeydedəbilərik.İcbariTibbiSığorta
sisteminəkeçidvətəndaşlarımızın
səhiyyəxidmətlərinəəlçatanlığının
yaxşılaşdırılmasını,səhiyyəninprofi
laktikaistiqamətiningücləndirilmə
sini,tibbixidmətlərinkeyfiyyətinin
yüksəldilməsini,tibbixərclərinopti
mallaşdırılmasını,sağlamrəqabətin
formalaşmasınıtəminedəcək,bu
sahədəkorrupsiya,rüşvətxorluqvə
digərneqativhallarınaradanqaldı
rılmasınaşəraityaradacaqdır.
Özünüməşğulluqproqramının

genişlənməsini,132növxidmət
təklifedən“DOST”mərkəzlərinin
yaranmasını,21sosialtəminatnövü
üzrəelektrontəyinatsistemlərinin
istifadəyəverilməsini,ünvanlısosial
yardımvəəlilliktəyinatısahəsində
şəfafığıntəminedilməsini,əhalinin
həssasqruplarınınsosialtəminatının
yaxşılaşdırılmasısahəsindəgörülən
işləridəsosialsahədəhökumətin
uğurlufəaliyyətisiyahısınaəlavə
etməkyerinədüşərdi.20202025ci
illərdəƏməkvəƏhalininSosialMü
dafiəsiNazirliyitərəfindən22min
şəxsinözünüməşğulluqproqramı
üzrəkiçikbiznesəçıxışınadəs
təkverilməsiiləbağlıAzərbaycan
RespublikasıPrezidentinintapşırı
ğınauyğunolaraqDünyaBankının
nazirlikləəməkdaşlığıçərçivəsində
“AzərbaycandaMəşğulluğaDəstək”
layihəsitəsdiqolunmuşvə2020ci
iliyunun25dəlayihəüzrəkredit
sazişiimzalanmışdır.Dəyəri100mil
yonABŞdollarıtəşkiledənbulayihə
üzrə2020ciilərzində2minnəfərin
özünüməşğulluğacəlbedilməsivə
növbəti20212025ciillərərzindəhər
ilüçüniştirakçısayının5minnəfər
olmasınəzərdətutulmuşdur.
Bununlayanaşı,2018ciilde

kabrın19daimzalanmışəlilliyi
olanşəxslərinsosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsiiləbağlıƏməkvə
ƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyi
vəBMTninİnkişafProqramıara

sındaicrasınabaşlanılan“Əhalinin
sosialcəhətdənhəssasqruplarıüçün
inklüzivvəlayiqliişyerlərininyara
dılması”layihəsiDİMin“heçkimin
geridəqalmaması”prinsipinəuyğun
olaraqəhalininhəssasqrupların
danolanişsizşəxslərinpotensialını
artırır,onlarınformaləməkbazarına
vəməhsuldarməşğulluğaçıxışim
kanlarınıgenişləndirir.Qeydolunan
layihə20192024cüilləriəhatəedir
vəhəril500nəfərəlilliyiolanşəxsin
özünüməşğulluğacəlbedilməsinə
zərdətutulmuşdur.
Aztəminatlıailələrdənolanin

sanlarınpotensialimkanlarımüqabi
lindəşəxsitəsərrüfatlarınıyaradaraq
inkişafetdirmələrinəvəfərdiəmək
fəaliyyətiiləməşğulolmalarınadəs
təkverilməsiilədayanıqsızpassiv
sosialtəminattədbirlərindəndaya
nıqlıaktivməşğulluqproqramla
rınıntətbiqinəkeçilməsiməqsədi
ilə“Ünvanlıdövlətsosialyardımı
haqqında”AzərbaycanRespublika
sınınQanununda2020ciildəbırsıra
dəyişiklikləredilmişdir.
Ölkədəəməkehtiyatlarından

səmərəliistifadə,əhalininməşğul
luqsəviyyəsininartırılması,inklüziv
məşğulluğunstimullaşdırılması,la
yiqliəməyindəstəklənməsi,işçiqüv
vəsininrəqabətqabiliyyətliliyinin
artırılmasıvəəməkməhsuldarlığı
nınyüksəldilməsiməqsədiiləmöv
cuddemoqrafikmeyillərəvəinkişaf
perspektivlərinə,ölkəniniqtisadi
prioritetlərinəəsaslanaraqsəmərə
liməşğulluğuntəminedilməsinə
yönəldilmişinstitusionalislahatları
müəyyənetməkləuzunmüddətli
dövlətməşğulluqsiyasətininforma
laşdırılmasıməqsədiiləAzərbaycan
RespublikasıPrezidentinin2018ci
il30oktyabrtarixli602nömrəli
Sərəncamıilə“20192030cuillər
üçünAzərbaycanRespublikasının
MəşğulluqStrategiyası”və2020ciil
13fevraltarixli1816nömrəliSərən
camıilə“MəşğulluqStrategiyasının
həyatakeçirilməsinədair20202025
ciillərüzrəTədbirlərPlanı”təsdiq
edilmişdir.

Ölkəbaşçısının5sentyabr2018ci
iltarixliFərmanınaəsasən18alt
sistemdənibarətolanmərkəzləşdi
rilmişelektroninformasiyasistemi,
“esosial”internetportalıistifadəyə
verilmiş,“Məşğulluq”altsistemiya
radılmışdır.“Məşğulluq”altsistemi
işsizvəişaxtaranşəxslərinreyestri
ni,məşğulşəxslərinreyestrini,ölkə
üzrəmövcudişyerlərininvakansiya
bankını,eləcədəməşğulluqxidmət
lərininelektronlaşmasınıtəminedir.
İşəgötürənlərinişçilərin,xüsusilə

dəsosialmüdafiəyəxüsusiehtiyacı
olanvəişədüzəlməkdəçətinlikçə
kənşəxslərinişəqəbuledilməsində
iştirakınınstimullaşdırılmasıməq
sədiilə,əməkhaqlarınınişsizlik
dənsığortavəsaitihesabınabirgə
maliyyələşdirilməsiiləbağlışərtlə
rinyüngülləşdirilməsiməqsədiilə
2020ciildə“Məşğulluqhaqqında”
AzərbaycanRespublikasıQanunun
dadəyişiklikləredilmişdir.

Ölkəmizdəaparılansosialisla
hatlarıntərkibhissəsiolaraqaktiv
əməkbazarıproqramlarınınəhatə
dairəsiningenişləndirilməsi,aztə
minatlıəhalikateqoriyasınıngəlir
mənbələrinəçıxışınındahadaartırıl
ması,yeniişyerlərininyaradılması
vəəhalininməşğulluğununtəmin
edilməsisahəsindətədbirlərinda
vametdirilməsi,insankapitalının
inkişafıməqsədiilətəhsilsahəsinə
investisiyalarınartırılması,gender
bərabərliyinənailolunması,icbari
tibbisığortasisteminətaməlçatan
lığıntəminolunmasıaktuallıqkəsb
edənməsələlərdir.
CənabPrezidentİlhamƏliyevin

rəhbərliyidövrümüstəqilAzərbay
canındövlətçiliktarixindəsürətli
sosialiqtisadiinkişaf,tərəqqi,dərin
islahatlarvəböyükqələbələrdövrü
kimiqalacaqdır.
ÜmummilliliderHeydərƏliye

vindövlətçilikstrategiyasınıuğurla

inkişafetdirənPrezidentİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləAzərbaycanqısa
müddətdətəkcəregionundeyil,bey
nəlxalqbirliyinhesablaşdığıgüclü
iqtisadiyyatamalikqüdrətli,demok
ratik,hüquqidövlətəçevrildi.
PrezidentİlhamƏliyevin2018ci

ilaprelin18dəMilliMəclisdəkeçiri
lənandiçməmərasimindəsöylədiyi:
“Hamımızınamalıondanibarətdir
ki,ölkəmizdahadagüclənsin,daha
daqüdrətlidövlətəçevrilsin.Azər
baycanvətəndaşlarıdahadayaxşı
yaşasınlar”sözləribugünhəyatda
özəməlitəsdiqinitapmışdır.
BugünAzərbaycanvətəndaşı

sabahındanarxayındır.Bilirki,onun
qüdrətlidövlətivar.
BugünAzərbaycanvətəndaşı

qürurludurvəsabahınainamlıdır.
Bilirki,onuböyükqələbələrəapa
ran,əminvəfiravanhəyatınıtəmin
edəcəkcəsarətlivəmüdriklideri
var.
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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

hamısıməntiqiolaraqAzərbaycan
XalqCümhuriyyətininyaranmasına
gətiribçıxarmışdır”.
Qeydetməklazımdırki,Azər

baycanXalqCümhuriyyətininya
radılmasınınəsaslarıxeyliöncədən
qoyulmuşdu.Beləki,Cümhuriyyə
tinyaranmasınıtəminedəcəkciddi
intellektual,fəlsəfi,sosialvəsiyasi
əsaslarXIXəsrinortalarındanbaş
layaraqformalaşdırılmışdı.Azər
baycanictimaimədənivəintellek
tualmühitindəmühümyertutan
maarifçilikhərəkatınıbukontekstdə
xüsusiolaraqqeydetməliyik.Ab
basquluağaBakıxanov,Əlimərdan
bəyTopçubaşov,MəhəmmədƏmin
Rəsulzadə,ÜzeyirHacıbəyov,Əli
bəyHüseynzadə,HəsənbəyZərda
bivədigərmaarifçimütəfəkkirləro
dövrdəçarRusiyasınınictimaimə
dənimühitindəfəalmövqedənçıxış
edərəkyenidövlətçiliyinyaranma
sıüçünmədəni,ictimaivəsiyasi
əsaslarformalaşdırırdılar.Əlbətə
ki,odövrünfədakarmaarifpərvər
insanlarıolmasaydı,Azərbaycan
XalqCümhuriyyətininyaradılması

ideyasıvəməqsədiningerçəkləşmə
sidəxeyliçətinolardı.
OdövrdəçarRusiyasıdaxilində

mövcudolanictimaisiyasimü
hitvəproseslərindinamikasıbu

siyasicoğrafiyadaxalqlarınmilli
özünüdərkvəözünəqayıdışamalı
iləhərəkətetməsinişərtləndirirdi.
ButariximərhələniAzərbaycan
xalqınıntarixindəpassionartəkan
mərhələsikimixarakterizəetmək
olar.Əlbətə,bu,təkcəAzərbaycan
xalqınınictimaisiyasimünasibətlə
rəfəalcəlbedilməsiiləbağlıdeyil
di.ÇarRusiyasıdaxilindəyaşayan
çoxsaylıxalqlardapassionarlıq
özünügöstərirdi.Buradadahaçox
ikiprosesmüşahidəedilirdi:birin
cisi,diniözünüdərkvəözünəqa
yıdış,ikincisiisəmilliözünüdərk
vəözünəqayıdış.Diniözünüdərk
vəözünəqayıdışdanbəhsedərkən
qeydetməklazımdırki,budövrdə
yarananictimaivəsiyasitəşkilat
lardinihəmrəyliyi,özünüdərkivə
mənafeyinibaşlıcaprinsipvətezis
kimiirəlisürürdülər.Azərbaycanda
yarananMüsavatPartiyasıdailkin
mərhələdəçarRusiyasındayaşayan
müsəlmanlarınhüquqlarınınqorun
masıməsələsinifəaliyyətprinsipi
kimimüəyyənləşdirmişdi.
Bundansonraictimaisiyasi

proseslərinkişafetdikcəVelikorus
şovinizminintəsirivətəzyiqiiləye

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövlətçilik tariximizin ən 

mühüm halqalarından biridir

Hikmət Məmmədov
MilliMəclisindeputatı

Azərbaycanınbirinciparlamentininiclaszalında.7dekabr1918-ciil

GəncədəAzərbaycanMilliŞurasınınbinası

Azərbaycan parlamentinin ilk iclası
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məhsuluolaraqAzərbaycanXalq
Cümhuriyyəti(AXC)yarandı.AXC
Azərbaycanınbeşminillikdövlətçi
liktarixindəxüsusibirhalqadır.
18131828ciillərdəbaştutan

işğalfaktındansonraAzərbaycan
xalqıözmüstəqilliyiniitirmişdi,çar
Rusiyasınıntərkibindəmüstəm
ləkəolmaqlaçoxsaylıaşınmavə
repressiyalaraməruzqalmışdı.Bu
mərhələdə,həmçininAzərbaycan
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siyasətininkişafıüçünhərhansı
birşəraitolmamış,hətaxalqımızın
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meydanaçıxmışdı.Beləliklə,Azər
baycanXalqCümhuriyyətiyaradıl
mışdı.
Şübhəsizki,AXCninyaradılma
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əhvalruhiyyəsiyaymışvəbunların

hamısıməntiqiolaraqAzərbaycan
XalqCümhuriyyətininyaranmasına
gətiribçıxarmışdır”.
Qeydetməklazımdırki,Azər

baycanXalqCümhuriyyətininya
radılmasınınəsaslarıxeyliöncədən
qoyulmuşdu.Beləki,Cümhuriyyə
tinyaranmasınıtəminedəcəkciddi
intellektual,fəlsəfi,sosialvəsiyasi
əsaslarXIXəsrinortalarındanbaş
layaraqformalaşdırılmışdı.Azər
baycanictimaimədənivəintellek
tualmühitindəmühümyertutan
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xüsusiolaraqqeydetməliyik.Ab
basquluağaBakıxanov,Əlimərdan
bəyTopçubaşov,MəhəmmədƏmin
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niəkstəsirplatformasıformalaşma
ğabaşladı.Yənimilliözünüdərkvə
özünəqayıdışprosesiçərçivəsində
xalqlarınictimaivəsiyasifəallığının
fonundamilliyyətçilikideyalarıözü
nügöstərməyəbaşladı.Təsadüfide
yilki,eləbumərhələdətürkçülük,
islamçılıqvəmüasirlikfəlsəfəsinə
söykənəncərəyanlarintişartapdı.
Bütünbunlar1918ciildəqurulan
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin
ideyaəsaslarınıformalaşdırdı.
1917ciildəçarRusiyasındabaş

vermişinqilabdansonraforma
laşmışyenisituasiyanınfonunda
AXCninyaranmasıüçünictimaisi
yasiəsaslarortayaçıxdı.ÇarRusi
yasındabaşverənhadisələrnəticə
sindəCənubiQafqazdanRusiyanın
MüəssislərMəclisinəseçiləndepu
tatlarPetroqradavəMoskvayagedə
bilmədilər.Onlar1918ciilfevralın
14dəTifisdəZaqafqaziyanınali
hakimiyyətorqanıolanZaqafqaziya
Seymini,başqasözlə,Zaqafqaziya
Parlamentiniyaratdılar.Zaqafqazi
yaSeymindəMüsəlmanFraksiya
sınıMüəssislərMəclisinəseçkilər

zamanıAzərbaycanın,habeləbütün
CənubiQafqazınbirmilyondançox
türkmüsəlmanseçicisininsəsini
qazanmış44deputattəmsiledirdi.
ZaqafqaziyaSeymininMüsəlman
FraksiyasıfaktikiolaraqZaqafqazi
yaMüsəlmanŞurası,dahadoğrusu,
ZaqafqaziyaMüsəlmanParlamenti
funksiyasınıyerinəyetirirdi.Zaqaf
qaziyaSeymininənaktivüzvləri
olanAzərbaycannümayəndələri
1918ciilaprelin9daZaqafqaziya
SeymininZaqafqaziyanınmüs
təqilliyinielanetdivəBirləşmiş
ZaqafqaziyaCümhuriyyətiyara
dıldı.Bununlabelə,istərdaxili,
istərsədəxaricisiyasətsahəsində
kəskinziddiyyətlərinortayaçıxma
sıZaqafqaziyaSeyminidağıtdıvə
mayın25dəgürcünümayəndələri,
mayın27dəisəSeyminMüsəlman
FraksiyasıSeymdənayrıldıqlarını
bəyanetdilər.ZaqafqaziyaMüsəl
manŞurasınınayrıcaiclasındaisə
Azərbaycanınmüstəqilliyininelan
edilməsinəqərarverildi.1918ciil
mayın27dəkeçirilənhəminiclasda
AzərbaycanMilliŞurasınınRəyasət

Heyətivəsədriseçildi.Məhəm
mədƏminRəsulzadəMilliŞuranın
sədrioldu.Mayın28dəHəsənbəy
AğayevinsədrliyiiləAzərbaycan
MilliŞurasınıntarixiiclasıkeçirildi.
İclasdaAzərbaycanınİstiqlalBəyan
naməsiqəbuledildivəFətəlixan
XoyskiAzərbaycanınmüstəqilliyini
elanetdi.
Nəhayət,28may1918ciiltari

xindəŞərqinilkdemokratikres
publikasıolanAzərbaycanXalq
Cümhuriyyətininəsasıqoyuldu.
AzərbaycanRespublikasınınPre
zidentiİlhamƏliyevinAzərbaycan
XalqCümhuriyyətinin100illik
yubileyihaqqındaSərəncamında
qeydedilmişdirki,yeniqurulan
AzərbaycanXalqCümhuriyyətiöz
üzərinəgötürdüyüçətintarixivə
zifəniimkanlarınınənsonhəddin
dəçalışaraqşərəfəyerinəyetirdi:
“Azərbaycanınilkparlamentivə
Hökuməti,dövlətaparatıtəşkil
edildi,ölkəninsərhədlərimüəyyən
ləşdirildi,bayrağı,himnivəgerbi
yaradıldı,anadilidövlətdilielan
edildi,dövlətquruculuğusahəsin dəcidditədbirlərhəyatakeçirildi.

Ölkəninərazibütövlüyüvəmilli
təhlükəsizliyitəminedildi,qısa
müddətdəyüksəkdöyüşqabiliy
yətlihərbihissələryaradıldı,milli
tələblərəvədemokratikprinsiplərə
uyğundövlətorqanlarıquruldu,
maarifinvəmədəniyyətininkişafına
xüsusidiqqətyetirildi,Azərbay
canınilkuniversitetitəsisolundu,
təhsilmilliləşdirildi,xalqınsonrakı
illərdəmədəniyüksəlişiüçünzə
minhazırlayan,ictimaifikirtarixi
baxımındanmüstəsnaəhəmiyyətli
işlərgörüldü”.
AzərbaycanXalqCümhuriyyə

tininyaradılmasıvəfəaliyyətiilə
müstəqildövlətçiliyimizinhüqu
qi,siyasi,ideoloji,mədənivətarixi
əsaslarımüəyyənləşdirildi.Cəmi23
ayyaşayanCümhuriyyətdövlətqu
ruculuğusahəsindəmühümqərar
larıiləyaddaqaldı,parlamentarizm
ənənələriformalaşdırıldı,idarəet
məninhüquqiəsaslarıyaradıldı.
PrezidentİlhamƏliyevinyuxarıda

bəhsolunansərəncamındadiqqə
təçatdırılıbki,mövcudluğununilk
günlərindənxalqhakimiyyətivə
insanlarınbərabərliyiprinsiplərinə
əsaslananAzərbaycanXalqCüm
huriyyətibütünölkəvətəndaşlarına
eynihüquqlarverərəkirqi,milli,
dinibərabərsizliyiortadanqaldır
dı:“Cümhuriyyətparlamentininil
yarımlıqfəaliyyətiboyuncaqəbul
etdiyiqanunlarmillidövlətinmüs
təqilliyininmöhkəmləndirilməsinə,
siyasivəiqtisadiinkişafa,mədə
niyyətvəmaarifsahələrindəsürətli
irəliləyişəimkanverdi.Azərbaycan
XalqCümhuriyyətidaimsülhsevər
siyasətapararaqbütündövlətlərlə
qarşılıqlıəməkdaşlıqəlaqələriya
ratmağavəbirbirininhüquqlarına
hörmətprinsipləriəsasındamüna
sibətlərqurmağacəhdgöstərirdi.
Dünyabirliyitərəfindəntanınmış
XalqCümhuriyyətininfəaliyyəti
sayəsindəAzərbaycanınbeynəlxalq
hüququnsubyektiolması1920ci
ilinaprelayındakıbolşevikişğalın

dansonraAzərbaycanınbirdövlət
kimidünyanınsiyasixəritəsindən
silinməsininqarşısınıaldı”.
Maraqlıbirnüansıdiqqətəçat

dırmaqlazımdır.Beləki,həmin
dövrdəqəbuledilənqərarlardan
biriİrəvanınermənilərəgüzəştə
gedilməsioldu.Əslindəbuqərar
19031905ciillərdənbaşlayaraq
1918ciiləqədərdavamedəner
mənilərinazərbaycanlılaraqarşı
terrorvəsoyqırımıaktlarındanxilas
olmaqcəhdiidi.Cümhuriyyətinqu
rucularıdüşünürdülərki,bununla
erməniproblemindənqurtulacaqlar
vəhərbisiyasikonfiktlərbaşaçata
caq.Ammabu,özünüdoğrultma
dı,hətamüəyyənmərhələlərdəbiz
erməniməsələsinindahadakəskin
ləşdiyinimüşahidəetdik.
AzərbaycanXalqCümhuriy

yətinindövlətçiliktariximizdəki
yerivərolundanbəhsedərkən
onunbeynəlxalqəlaqələrinə,xarici
siyasətinədəayrıcanəzəryetir
məklazımdır.Məlumdurki,indi

ZaqafqaziyaSeymi.23fevral1918-ciil
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niəkstəsirplatformasıformalaşma
ğabaşladı.Yənimilliözünüdərkvə
özünəqayıdışprosesiçərçivəsində
xalqlarınictimaivəsiyasifəallığının
fonundamilliyyətçilikideyalarıözü
nügöstərməyəbaşladı.Təsadüfide
yilki,eləbumərhələdətürkçülük,
islamçılıqvəmüasirlikfəlsəfəsinə
söykənəncərəyanlarintişartapdı.
Bütünbunlar1918ciildəqurulan
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin
ideyaəsaslarınıformalaşdırdı.
1917ciildəçarRusiyasındabaş

vermişinqilabdansonraforma
laşmışyenisituasiyanınfonunda
AXCninyaranmasıüçünictimaisi
yasiəsaslarortayaçıxdı.ÇarRusi
yasındabaşverənhadisələrnəticə
sindəCənubiQafqazdanRusiyanın
MüəssislərMəclisinəseçiləndepu
tatlarPetroqradavəMoskvayagedə
bilmədilər.Onlar1918ciilfevralın
14dəTifisdəZaqafqaziyanınali
hakimiyyətorqanıolanZaqafqaziya
Seymini,başqasözlə,Zaqafqaziya
Parlamentiniyaratdılar.Zaqafqazi
yaSeymindəMüsəlmanFraksiya
sınıMüəssislərMəclisinəseçkilər

zamanıAzərbaycanın,habeləbütün
CənubiQafqazınbirmilyondançox
türkmüsəlmanseçicisininsəsini
qazanmış44deputattəmsiledirdi.
ZaqafqaziyaSeymininMüsəlman
FraksiyasıfaktikiolaraqZaqafqazi
yaMüsəlmanŞurası,dahadoğrusu,
ZaqafqaziyaMüsəlmanParlamenti
funksiyasınıyerinəyetirirdi.Zaqaf
qaziyaSeymininənaktivüzvləri
olanAzərbaycannümayəndələri
1918ciilaprelin9daZaqafqaziya
SeymininZaqafqaziyanınmüs
təqilliyinielanetdivəBirləşmiş
ZaqafqaziyaCümhuriyyətiyara
dıldı.Bununlabelə,istərdaxili,
istərsədəxaricisiyasətsahəsində
kəskinziddiyyətlərinortayaçıxma
sıZaqafqaziyaSeyminidağıtdıvə
mayın25dəgürcünümayəndələri,
mayın27dəisəSeyminMüsəlman
FraksiyasıSeymdənayrıldıqlarını
bəyanetdilər.ZaqafqaziyaMüsəl
manŞurasınınayrıcaiclasındaisə
Azərbaycanınmüstəqilliyininelan
edilməsinəqərarverildi.1918ciil
mayın27dəkeçirilənhəminiclasda
AzərbaycanMilliŞurasınınRəyasət

Heyətivəsədriseçildi.Məhəm
mədƏminRəsulzadəMilliŞuranın
sədrioldu.Mayın28dəHəsənbəy
AğayevinsədrliyiiləAzərbaycan
MilliŞurasınıntarixiiclasıkeçirildi.
İclasdaAzərbaycanınİstiqlalBəyan
naməsiqəbuledildivəFətəlixan
XoyskiAzərbaycanınmüstəqilliyini
elanetdi.
Nəhayət,28may1918ciiltari

xindəŞərqinilkdemokratikres
publikasıolanAzərbaycanXalq
Cümhuriyyətininəsasıqoyuldu.
AzərbaycanRespublikasınınPre
zidentiİlhamƏliyevinAzərbaycan
XalqCümhuriyyətinin100illik
yubileyihaqqındaSərəncamında
qeydedilmişdirki,yeniqurulan
AzərbaycanXalqCümhuriyyətiöz
üzərinəgötürdüyüçətintarixivə
zifəniimkanlarınınənsonhəddin
dəçalışaraqşərəfəyerinəyetirdi:
“Azərbaycanınilkparlamentivə
Hökuməti,dövlətaparatıtəşkil
edildi,ölkəninsərhədlərimüəyyən
ləşdirildi,bayrağı,himnivəgerbi
yaradıldı,anadilidövlətdilielan
edildi,dövlətquruculuğusahəsin dəcidditədbirlərhəyatakeçirildi.

Ölkəninərazibütövlüyüvəmilli
təhlükəsizliyitəminedildi,qısa
müddətdəyüksəkdöyüşqabiliy
yətlihərbihissələryaradıldı,milli
tələblərəvədemokratikprinsiplərə
uyğundövlətorqanlarıquruldu,
maarifinvəmədəniyyətininkişafına
xüsusidiqqətyetirildi,Azərbay
canınilkuniversitetitəsisolundu,
təhsilmilliləşdirildi,xalqınsonrakı
illərdəmədəniyüksəlişiüçünzə
minhazırlayan,ictimaifikirtarixi
baxımındanmüstəsnaəhəmiyyətli
işlərgörüldü”.
AzərbaycanXalqCümhuriyyə

tininyaradılmasıvəfəaliyyətiilə
müstəqildövlətçiliyimizinhüqu
qi,siyasi,ideoloji,mədənivətarixi
əsaslarımüəyyənləşdirildi.Cəmi23
ayyaşayanCümhuriyyətdövlətqu
ruculuğusahəsindəmühümqərar
larıiləyaddaqaldı,parlamentarizm
ənənələriformalaşdırıldı,idarəet
məninhüquqiəsaslarıyaradıldı.
PrezidentİlhamƏliyevinyuxarıda

bəhsolunansərəncamındadiqqə
təçatdırılıbki,mövcudluğununilk
günlərindənxalqhakimiyyətivə
insanlarınbərabərliyiprinsiplərinə
əsaslananAzərbaycanXalqCüm
huriyyətibütünölkəvətəndaşlarına
eynihüquqlarverərəkirqi,milli,
dinibərabərsizliyiortadanqaldır
dı:“Cümhuriyyətparlamentininil
yarımlıqfəaliyyətiboyuncaqəbul
etdiyiqanunlarmillidövlətinmüs
təqilliyininmöhkəmləndirilməsinə,
siyasivəiqtisadiinkişafa,mədə
niyyətvəmaarifsahələrindəsürətli
irəliləyişəimkanverdi.Azərbaycan
XalqCümhuriyyətidaimsülhsevər
siyasətapararaqbütündövlətlərlə
qarşılıqlıəməkdaşlıqəlaqələriya
ratmağavəbirbirininhüquqlarına
hörmətprinsipləriəsasındamüna
sibətlərqurmağacəhdgöstərirdi.
Dünyabirliyitərəfindəntanınmış
XalqCümhuriyyətininfəaliyyəti
sayəsindəAzərbaycanınbeynəlxalq
hüququnsubyektiolması1920ci
ilinaprelayındakıbolşevikişğalın

dansonraAzərbaycanınbirdövlət
kimidünyanınsiyasixəritəsindən
silinməsininqarşısınıaldı”.
Maraqlıbirnüansıdiqqətəçat

dırmaqlazımdır.Beləki,həmin
dövrdəqəbuledilənqərarlardan
biriİrəvanınermənilərəgüzəştə
gedilməsioldu.Əslindəbuqərar
19031905ciillərdənbaşlayaraq
1918ciiləqədərdavamedəner
mənilərinazərbaycanlılaraqarşı
terrorvəsoyqırımıaktlarındanxilas
olmaqcəhdiidi.Cümhuriyyətinqu
rucularıdüşünürdülərki,bununla
erməniproblemindənqurtulacaqlar
vəhərbisiyasikonfiktlərbaşaçata
caq.Ammabu,özünüdoğrultma
dı,hətamüəyyənmərhələlərdəbiz
erməniməsələsinindahadakəskin
ləşdiyinimüşahidəetdik.
AzərbaycanXalqCümhuriy

yətinindövlətçiliktariximizdəki
yerivərolundanbəhsedərkən
onunbeynəlxalqəlaqələrinə,xarici
siyasətinədəayrıcanəzəryetir
məklazımdır.Məlumdurki,indi
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islamofobiyakimitəzahürolunan
meyillərodövrdədəözünügöstə
rirdi,türkmüsəlmandövlətlərinə
qarşıçıxışedən,buölkələringüc
lənməsiniistəməyənQərbölkələri
diktəedəntərəfkimiAXCdədaxil
olmaqlatürkmüsəlmansiyasicoğ
rafiyasındagüclü,müstəqildövlətin
fəaliyyətgöstərməsiniistəmirdilər.
BeləbirşəraitdəCümhuriyyətin
qurucularıvədövlətxadimləri,
diplomatlarımızçoxböyükfədakar
lıqgöstərərəkAXCninbeynəlxalq
müstəvidətanınmasıuğrundagər

ginfəaliyyətgöstərdilərvəuğurlu
nəticələrinəldəolunmasınıtəmin
edəbildilər.Artıq1919cuilinson
larındaAzərbaycanXalqCümhu
riyyəti20dənçoxölkəilədiploma
tikəlaqələryaratmışdı.Parlament
sədrininuzunmüddətlisəylərivə
fəaliyyətininnəticəsikimi,Versal
AliŞurasıtərəfindən1920ciilin
yanvarındaAzərbaycanındefakto
müstəqildövlətkimitanınmasına
nailolundu.BuprosesdəParisSülh
Konfransıvəoradaqəbulolunan
qərarlardamühümroloynadı.Çox
təəssüfki,1920ciilaprelayının28
dəAXCyenidənrusbolşevikişğalı
nəticəsindəözmüstəqilliyiniitirdi.
Ancaqbunabaxmayaraq,budövlət

Azərbaycanındövlətçiliktarixində
özrolunuoynamaqlanövbətisiyasi
proseslərüçünmühümzəminvə
siyasihüquqimirasyaratdı.
Azərbaycandövlətçiliyini,milli

maraqlarımızıhərşeydənüstüntu
tanböyükdövlətxadimi,Uluöndər
HeydərƏliyevhərzamanAzərbay
canXalqCümhuriyyətininölkəmi
zinmüstəqilliktarixindəmühüm
yerəmalikolduğunubildirirdi.
ÜmummillilidermüasirAzərbay
candövlətininməhz1918ciildə
yaranmışAzərbaycanXalqCümhu

riyyətininvarisiolmasınıdəfələrlə
bəyanetmişdir.Təsadüfideyilki,
AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
ninüçrənglibayrağınınilkdəfə
NaxçıvanMuxtarRespublikasında
qaldırılmasıdahişəxsiyyətinadıilə
bağlıdır.Bundanbaşqa,Ordugünü,
Respublikagünüvəbukimidigər
tarixlərinməhzCümhuriyyətdöv
rüəsasındamüəyyənləşdirilməsi
dəayrıcaqeydedilməlidir.Bunlar
özlüyündəmilliyaddaşınbərpası,
milliözünüdərkintəşviqiolmaqla
yanaşı,həmdəCümhuriyyətdə
yərlərinə,onunqurucularınaolan
hörmətvəehtiramınnümunəsidir.
Qeydetdiyimizkimi,Uluöndər

HeydərƏliyevinmüasirAzərbay

candövlətiniməhz1918ciildəya
ranmışAzərbaycanXalqCümhuriy
yətininvarisielanetməsiölkəmizin
beynəlxalqictimaiyyətətanıdılması
baxımındandamüstəsnaəhəmiy
yətəmalikdir.Çünkibununladün
yaictimaiyyətigörürvədərkedir
ki,Azərbaycanınzəngindövlətçilik
tarixivəənənələrivar.Müasirmüs
təqilAzərbaycanzəngindövlətçilik
ənənələriəsasındaformalaşıb.
OnagörədəAXCninAzər

baycanındövlətçiliktarixindəki
roludaimxatırlanır,Cümhuriyyət
rəhbərlərininxatirəsiəziztutulur.
ÜmummilliliderHeydərƏliyevvə
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
qəbuledilənqərarlarbunuaşkarşə
kildəifadəedir.UluöndərHeydər
ƏliyevinAzərbaycanXalqCüm
huriyyətinin80illiyininkeçirilməsi
haqqında,AXCyəabidəucaldılma
sıhaqqındasərəncamları,eləcədə
PrezidentİlhamƏliyevinCümhu
riyyətin90illikvə100illikyubiley
ləri,MəhəmmədƏminRəsulzadə
nin130illikyubileyininkeçirilməsi
haqqındasərəncamlarıbuqəbildən
olannümunələrsırasındaxüsusi
olaraqqeydedilməlidir.
Onudaqeydetməklazımdırki,

bugünXalqCümhuriyyətininvari
siolanmüasirAzərbaycanbeynəl
xalqmüstəvidəözmüstəqilsiyasəti
vəzəngindövlətçilikənənələriilə
təmsilolunur.Ümummillilider
HeydərƏliyevinideyalarıvəPrezi
dentİlhamƏliyevinsiyasətinəticə
sindəhazırdabeynəlxalqarenada
özünəlayiqliyertutanAzərbaycan
həmCümhuriyyətdəyərləriniyaşa
dır,həmdəözmüstəqilsiyasətiilə
fərqlənir.Bütünbunlarınfonunda
ikibaşlıcanüansözünügöstərir:
birincisi,hərkəsaydındərkedirki,
Azərbaycandövlətqurmağıvəonu
müstəqilşəkildə,məharətləidarəet
məyibacarır.İkincisiisəistərhəyata
keçirilənmüstəqilsiyasət,istərsədə
dövlətçilikənənələrininyaşadılması
Azərbaycancəmiyyətindəfərdlərin
özlərinidövlətləidentifikasiyaet
məsinişərtləndirir.Prezidentİlham

Əliyevinbəhsolunansərəncamında
bütünbuməsələlərözəksinitapıb.
Sərəncamdaqeydedilib:“Azərbay
canXalqCümhuriyyətitəcavüzə
məruzqaldığıüçünqarşıyaqoydu
ğuməqsədlərətammüvəfəqola
bilmədənsüqutauğrasada,onun
şüurlardabərqəraretdiyimüstəqil
likideyasıunudulmadı.Azərbay
canxalqıötəndövrərzindəmilli
dövlətçilikatributlarınınbirçoxunu
qoruyubsaxlayabildi.Ümummilli
liderHeydərƏliyevinrespublika
dauğurlagerçəkləşdirdiyisiyasət
xalqımızıntariximədəniyaddaşı
nıözünəqaytararaqmillimənlik
şüurunuinkişafetdirdi,azərbay
cançılıqməf urəsiişığındamüs
təqillikarzularınıngüclənməsivə
yaxıngələcəkdəyenidənhəqiqətə
çevrilməsinəzəminyaratdı”.
Doğrudanda,hərbirxalqınəl

dəetdiyinailiyyətlərhəmdəonun
millivətarixiyaddaşıiləəsaslandı
rılır.Xalqımızınmilliyaddaşında
minillərləölçüləndövlətçilikşüuru
hakimdir.Buənənələrinqorunması
vəgələcəknəsillərəötürülməsidə

tariximirasımızasahibçıxmaqdan,
onuyaşatmaqdankeçir.
Hazırdaəldəetdiyimiztarixi

Zəfərimizkontekstindəbirdaha
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin
yaranmasıvəfəaliyyətitarixinənə
zərsaldıqdaçoxminillikdövətçilik
tariximizdəAXCninnecəmühüm
birhalqatəşkiletdiyinidahaaydın
görəbilirik.AzərbaycanPrezidenti

İlhamƏliyevinbugünaktualolan
ErmənistanAzərbaycansərhədləri
nindelimitasiyademarkasiyaedil
məsiməsələsinişərhedərkənbir
daha1918ciilxəritəsinəmüraciət
edilməsizərurətinətoxunmasıda
əslindəAXCsərhədlərininmüasir
dövlətçilikənənələrimizinmənə
visiyasiəsaslarınıtəşkiletməsinə
işarəidi.

MüstəqillikBəyannaməsiAzərbaycanvəfransızdillərində

ADRNazirlərKabinetininüzvləri

ADRordusununparadı.BakınınNikolayevskayaküçəsi(İstiqlaliyyət).29oktyabr1919-cuil
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Azərbaycanparlamentininnəşriolan“MilliMəc
lis”jurnalınınfəaliyyətəbaşlamasından15ilötür.Ötən
dövrdəbumətbuorqanolduqcaşərəfibiryaradıcılıq
yolukeçmişdir.
Jurnalınsəhifələrindədaimmüstəqildövlətimizinvə

parlamentinhəyatındabaşverənənmühümməsələlərə
çıraqtutulur,UluöndərHeydərƏliyevinölməzideolo
giyalarıəsasındahəyatakeçirilənislahatlar,Prezident
İlhamƏliyevindövlətimizininkişafınaminəapardığı
məqsədyönlüdaxilivəxaricisiyasət,AzərbaycanınBi
rincivitseprezidentiMehribanxanımƏliyevanıntəhsil,
səhiyyə,mədəniyyətsahələrində,eləcədəölkəninsosial
ictimaihəyatındabaşverənproblemlərinhəllindəgöstər
diyihumanistvəxeyirxahxidmətlərdaiməksinitapır.
Parlamentinqanunvericiliksahəsindəgördüyüişlər,

parlamentnümayəndəheyətlərininParlamentlərarası
İtifaq,AvropaŞurasıParlamentAssambleyası,ATƏT
PA,QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatıParlament
Məclisi,MDBPA,İslamKonfransıTəşkilatı,TÜRKPA
kiminüfuzlutəşkilatlardaapardığıfəaliyyətjurnalın
aparıcımövzularındandır.
Sevindiricidirki,mətbuatıninkişafprinsiplərindən

bəhrələnərəkdaimyenilikvəmüasirliyiözfəaliyyətində
tətbiqedənjurnaloxucularınınəhatəsinigetdikcəgeniş
ləndirməklə,həmdəcəmiyyətinsiyasihüquqicəhətdən
maarifənməsiyönündəlayiqliişlərgörür,Azərbaycan

həqiqətlərininvə44günlükVətənmüharibəsinəticə
sindəxalqımızınqazandığımöhtəşəmZəfərin,işğaldan
azadedilənərazilərimizdəaparılanbərpavəquruculuq
işlərininbeynəlxalqictimaiyyətəyetərincəətrafıçatdı
rılmasıüçüntəqdirəlayiqfəaliyyətnümayişetdirir.
Jurnaldamüxtəlifrubrikalaraltındaişıqlandırılan

maraqlımüsahibələr,dünyadabaşverənqlobalproseslər,
xariciölkəparlamentlərininfəaliyyətivətəcrübəsibarə
dəyazılar,parlamentarizmtarixi,millimənəviabidələ
rimiz,millətvəkillərininvəcəmiyyətdətanınanziyalı
insanlarınhəyatvəfəaliyyətibarədəyazılanməqalələr
hərzamanböyükmarağasəbəbolur.
BumənadaAzərbaycanmediasındaözünəqar

şıböyükmaraqtoplayanMilliMəclisinnəşriolanbu
jurnalınbundansonradahərzamanAzərbaycanpar
lamentininadınıyüksəkdəsaxlayacağına,mətbusözün
gücündənməharətləistifadəedərəkdaimoxucuzövqünü
oxşayacağına,təqdirəlayiqmissiyasınıuğurladavam
etdirəcəyinəəminəm.
Birmətbuatorqanıüçünheçdəazsayılmayanbu

ömür15illikyubileymünasibətiiləbütünMilliMəcli
sinvəparlamentAparatınınkollektivini,həmçininjur
nalındərcindəəməyiolanhərkəsiürəkdəntəbrikedirəm,
yaradıcıkollektivədahaböyükuğurlararzulayıram.
Qələminiziti,deyəcəyinizpublisistsözüxalqa

lazımlıolsun.

SahibəQafarova
AzərbaycanRespublikası

MilliMəclisininsədri
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“MilliMəclis”jurnalınınredaksiyaheyətini
vəoxucularını15illikyubileylərimünasibətiilə
səmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Təsisedildiyigündəndərgininyaradıcılıqyolu

ölkəparlamentininfəaliyyətiiləqırılmazşəkil
dəbağlıdır.Nəşrinyüksəkzövqlüçapdizaynıvə
səhifələrindəyerayırdığırubrikalarvəmövzular
aktuallığıilədiqqəticəlbedirvəMilliMəclisin
fəaliyyətininəksolunması,ölkədəvədünyadage
dənproseslərəmünasibətinsərgilənməsibaxımın
dangününtələbləriilətamşəkildəuzlaşır.
Bütünbuillərərzində“MilliMəclis”jurnalı

həmdəmillətvəkillərininvədövlətqulluqçuları
nınmüxtəlifmövzulardaözdüşüncələrinibölüş
mələrivəmüxtəlifsiyasitəhlillərüçünəlverişli
tribunayaçevrilmişdir.
Onagörədədüşünürəmki,hələçoxgənc

olmasınabaxmayaraq,bunəşrözününiddialı,
enerjili,istedadlıvəbacarıqlıkomandasıiləölkə
ninkütləviinformasiyavasitələriarasındaönəmli
yerlərdənbirinifəthetməküçüngenişimkanlara
malikdir.
Buşərəfifəaliyyətyolundabütünredaksiya

heyətinəcansağlığı,yaradıcılıquğurlarıvəsadiq
oxucuauditoriyasıarzulayıram.

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.

MilliMəclisintəsisetdiyi“MilliMəclis”
analitikinformasiyajurnalıAzərbaycanRespub
likasınınqanunvericiorqanınınfəaliyyətiniişıq
landıranrəsminəşrkimiböyüknüfuzqazanıb.
Bujurnaldaictimaisiyasi,iqtisadiməsələlərə
aidməqalələrvəmaraqlımüsahibələrdərcedilir.
Beynəlxalqəhəmiyyətlitədbirlərin,ölkədəgedən
demokratikproseslərin,qanunvericiliksahəsində
aparılaninnovativislahatlarıngenişoxucuküt
ləsinəçatdırılmasındajurnalınredaksiyaheyəti
ninəməyinixüsusivurğulamaqlazımdır.
Jurnalınkeçdiyitarixiinkişafyolunanəzər

salsaq,bu15ilərzindəonunişində,tərtibatın
danəqədərmüsbətdəyişikliklərinbaşverdiyini
müşahidəetmişolarıq.
15ilərzindəözününsəviyyəsinivəkeyfiy

yətini,eynizamanda,oxucukütləsinidəartı
ran“MilliMəclis”jurnalınınbütünyaradıcı
heyətinitəbrikedir,işlərindəyeniyeniuğurlar
arzulayıram.

ƏliHüseynli

MilliMəclisSədrininbirincimüavini,
Hüquqsiyasətivədövlətquruculuğu

komitəsininsədri

AdilƏliyev

MilliMəclisSədrininmüavini,
Gənclərvəidmankomitəsininsədri

ZiyafətƏsgərov

MilliMəclisinMüdafiə,təhlükəsizlikvə
korrupsiyailəmübarizəkomitəsininsədri

Fəzailİbrahimli

MilliMəclisSədrininmüavini,
İctimaibirliklərvədiniqurumlar

komitəsininsədri
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“MilliMəclis”jurnalınınredaksiyaheyətini
vəoxucularını15illikyubileylərimünasibətiilə
səmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Təsisedildiyigündəndərgininyaradıcılıqyolu

ölkəparlamentininfəaliyyətiiləqırılmazşəkil
dəbağlıdır.Nəşrinyüksəkzövqlüçapdizaynıvə
səhifələrindəyerayırdığırubrikalarvəmövzular
aktuallığıilədiqqəticəlbedirvəMilliMəclisin
fəaliyyətininəksolunması,ölkədəvədünyadage
dənproseslərəmünasibətinsərgilənməsibaxımın
dangününtələbləriilətamşəkildəuzlaşır.
Bütünbuillərərzində“MilliMəclis”jurnalı

həmdəmillətvəkillərininvədövlətqulluqçuları
nınmüxtəlifmövzulardaözdüşüncələrinibölüş
mələrivəmüxtəlifsiyasitəhlillərüçünəlverişli
tribunayaçevrilmişdir.
Onagörədədüşünürəmki,hələçoxgənc

olmasınabaxmayaraq,bunəşrözününiddialı,
enerjili,istedadlıvəbacarıqlıkomandasıiləölkə
ninkütləviinformasiyavasitələriarasındaönəmli
yerlərdənbirinifəthetməküçüngenişimkanlara
malikdir.
Buşərəfifəaliyyətyolundabütünredaksiya

heyətinəcansağlığı,yaradıcılıquğurlarıvəsadiq
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xəbərvəməlumatmənbəyinəçevrilməsiənənəvi
çapmediasınıqismənarxaplanakeçirib.Beləbir
şəraitdəənənəviçapmediasıorqanınınözaktual
lığınıvəəhəmiyyətiniqoruyubsaxlaması,internet
əsaslıkütləviinformasiyavasitələriilərəqabətə
uğurladavamgətirməsisevindiricihaldır.Azər
baycanRespublikasıMilliMəclisininnəşriolan
“MilliMəclis”analitikinformasiyajurnalıbuna
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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.

MilliMəclisintəsisetdiyi“MilliMəclis”
analitikinformasiyajurnalıAzərbaycanRespub
likasınınqanunvericiorqanınınfəaliyyətiniişıq
landıranrəsminəşrkimiböyüknüfuzqazanıb.
Bujurnaldaictimaisiyasi,iqtisadiməsələlərə
aidməqalələrvəmaraqlımüsahibələrdərcedilir.
Beynəlxalqəhəmiyyətlitədbirlərin,ölkədəgedən
demokratikproseslərin,qanunvericiliksahəsində
aparılaninnovativislahatlarıngenişoxucuküt
ləsinəçatdırılmasındajurnalınredaksiyaheyəti
ninəməyinixüsusivurğulamaqlazımdır.
Jurnalınkeçdiyitarixiinkişafyolunanəzər

salsaq,bu15ilərzindəonunişində,tərtibatın
danəqədərmüsbətdəyişikliklərinbaşverdiyini
müşahidəetmişolarıq.
15ilərzindəözününsəviyyəsinivəkeyfiy

yətini,eynizamanda,oxucukütləsinidəartı
ran“MilliMəclis”jurnalınınbütünyaradıcı
heyətinitəbrikedir,işlərindəyeniyeniuğurlar
arzulayıram.

ƏliHüseynli

MilliMəclisSədrininbirincimüavini,
Hüquqsiyasətivədövlətquruculuğu

komitəsininsədri

AdilƏliyev

MilliMəclisSədrininmüavini,
Gənclərvəidmankomitəsininsədri

ZiyafətƏsgərov

MilliMəclisinMüdafiə,təhlükəsizlikvə
korrupsiyailəmübarizəkomitəsininsədri

Fəzailİbrahimli
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İctimaibirliklərvədiniqurumlar
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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.

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
uğurlaraimzaatacaqdır.

“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.

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.

ZahidOruc

MilliMəclisinİnsanhüquqları
komitəsininsədri

TahirMirkişili

MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsininsədri

TahirRzayev

MilliMəclisinAqrarsiyasət
komitəsininsədri

SadiqQurbanov
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vəekologiyakomitəsininsədri
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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.

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
uğurlaraimzaatacaqdır.

“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.

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.

ZahidOruc

MilliMəclisinİnsanhüquqları
komitəsininsədri

TahirMirkişili

MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevə
sahibkarlıqkomitəsininsədri

TahirRzayev

MilliMəclisinAqrarsiyasət
komitəsininsədri

SadiqQurbanov

MilliMəclisinTəbiiehtiyatlar,energetika
vəekologiyakomitəsininsədri
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“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.

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.

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.

MusaQuliyev

MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasət
komitəsininsədri

HicranHüseynova

MilliMəclisinAilə,qadınvəuşaq
məsələlərikomitəsininsədri

SiyavuşNovruzov

MilliMəclisinRegionalməsələlər
komitəsininsədri

ƏhlimanƏmiraslanov

MilliMəclisinSəhiyyə
komitəsininsədri
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“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.

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.

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.

MusaQuliyev

MilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasət
komitəsininsədri

HicranHüseynova

MilliMəclisinAilə,qadınvəuşaq
məsələlərikomitəsininsədri

SiyavuşNovruzov

MilliMəclisinRegionalməsələlər
komitəsininsədri

ƏhlimanƏmiraslanov

MilliMəclisinSəhiyyə
komitəsininsədri
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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.

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.

“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.

BəxtiyarƏliyev

MilliMəclisinElmvətəhsil
komitəsininsədri

SəmədSeyidov

MilliMəclisinBeynəlxalqmünasibətlər
vəparlamentlərarasıəlaqələr

komitəsininsədri

Eldarİbrahimov

MilliMəclisinİntizam
komissiyasınınsədri

QənirəPaşayeva

MilliMəclisinMədəniyyət
komitəsininsədri
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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.

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.

“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.

BəxtiyarƏliyev

MilliMəclisinElmvətəhsil
komitəsininsədri

SəmədSeyidov

MilliMəclisinBeynəlxalqmünasibətlər
vəparlamentlərarasıəlaqələr

komitəsininsədri

Eldarİbrahimov

MilliMəclisinİntizam
komissiyasınınsədri

QənirəPaşayeva

MilliMəclisinMədəniyyət
komitəsininsədri

J U R N A L I J U R N A L I
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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.

EldarQuliyev

MilliMəclisinHesablayıcı
komissiyasınınsədri

TeymurMuradov

MDBPADİMBİ
Bakıfilialınındirektoru
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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.

VüqarGülməmmədov

AzərbaycanRespublikası
HesablamaPalatasınınsədri
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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


