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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ

LİDERİ
İlham Əliyevin yeni prezidentliyinin
ilk ilinin uğur salnaməsi

Oqtay Əsədov
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri

Xalqların keçdiyi inkişaf yolunun
ən yaxşı bələdçisi məhz özündə zən
gin faktlar, rəngarəng məqamlar və
çoxsaylı ibrət dərslərini ehtiva edən
tarixdir. Təsadüfən deyilmir ki, tarix
dünənin siyasəti, siyasət isə bugü
nün tarixidir. Dünyanın siyasi tarixi
nə nəzər saldıqda xalqların və döv
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lətlərin taleyində lider amilinin apa
rıcı və həlledici faktor kimi müstəsna
əhəmiyyətə malik olduğu aydın gö
rünür. Bu mənada, müasir müstəqil
Azərbaycan da istisna təşkil etmir.
Tarixin siyasi səhnəsində özünəməx
sus yer tutan, aşırımlı yollarla zirvə
lərə doğru irəliləyən, inkişafın milli
modelini yaradaraq mütərəqqi nü
munə kimi dünyanın diqqət mərkə
zində olan müasir Azərbaycanın
müstəqillik illərində əldə etdiyi
möhtəşəm nailiyyətlərin təməlində
GÜCLÜ LİDER amili, XALQİQTİ
DAR BİRLİYİ faktoru durur. Ümum
milli lider Heydər Əliyevin 1993cü
ildə ölkəmizdə xalqın təkidli tələbi
ilə idarəçilik sükanını ələ almasın
dan  respublikamıza rəhbərlik et
məsindən sonra həyata keçirilən qə
tiyyətli daxili və xarici siyasət kursu
Azərbaycanın nüfuzlu, qüdrətli ölkə
kimi inamlı inkişafını təmin etməklə
yanaşı, beynəlxalq müstəvidə söz və
nüfuz sahibinə çevrilməsini şərtlən
dirdi. Ulu öndərin Azərbaycan xalqı
qarşısında əvəzedilməz və misilsiz
xidmətlərindən biri özündən sonra
qətiyyətli, milli maraqları hər şey

dən üstün tutan LİDER yetişdirmə
sidir. Yəni böyük dövlət xadimi, da
hi siyasətçi Heydər Əliyev müasir
müstəqil Azərbaycanın siyasi varis
lik prinsipi əsasında inkişafını təmin
etməklə xalqımızın və dövlətimizin
gələcəyə əmin addımlarla irəliləmə
sini mümkün etdi. Ümummilli lide
rin layiqli davamçısı olan cənab İl
ham Əliyev 2003cü il oktyabrın
15də keçirilən prezident seçkilərin
də seçicilərin 76,8% səsini toplaya
raq xalqın böyük etimadı əsasında
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti seçildi, ölkəmiz Heydər Əliyev
ideyalarının inamlı inkişafını davam
etdirmiş oldu. Azərbaycan ötən
müddət ərzində möhtərəm Prezi
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
dinamik inkişaf yolu keçərək möhtə
şəm və əzəmətli tarixi nailiyyətlərə
imza atdı. Yəni xalq öz seçimində
yanılmadı, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev xalqın böyük etimadı
nı layiqincə doğruldaraq ölkəmizin
tarixinin ən qüdrətli dövrünə qədəm
qoymasını təmin etdi. Bəli, bu gün
Azərbaycan ölkə başçısı möhtərəm
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çoxəsr

lik tarixinin ən güclü, qüdrətli döv
rünü yaşayır.
XALQDAN GÜC ALAN,
XALQA LƏYAQƏTLƏ
XİDMƏT EDƏN PREZİDENT
“Mən həmişə Azərbaycan xalqı
nın dəstəyini hiss etmişəm və hiss
edirəm. Bu dəstək mənə güc verir.
Mən bu dəstəyə arxalanıram və xalqı
bir daha əmin etmək istəyirəm ki,
bundan sonra da xalqa və vətənə lə
yaqətlə xidmət edəcəyəm”. Bu sözlər
Prezident İlham Əliyevin milli ma
raqlara söykənən siyasi fəaliyyətinin
kredosunu təşkil edir. Azərbaycan
xalqı öz Prezidentini dəstəkləyir. Bü
tün vədlərinə sadiq cənab İlham Əli
yev isə xalqın sonsuz inam və etima
dını doğruldaraq milli mənafeyi qə
tiyyətlə qoruyur. Onun liderliyi
Azərbaycanın yeni zirvələr fəth edə
rək misilsiz uğurlar qazanmasını tə
min edir. Məmnunluq hissi ilə bildir
mək lazımdır ki, biz bunu Prezident
İlham Əliyevin xalqımızın mütləq
əksəriyyətinin dəstəyini qazanaraq
növbəti dəfə dövlət başçısı seçilmə
sindən ötən 1 il ərzində də müşahidə
etdik. Xüsusilə də sosial-iqtisadi sa
hədə həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər, atılan inqilabi xarakterli ad
dımlar nəticəsində ortaya çıxmış
müsbət mənzərə bu parlaq gerçəkli
yin bariz ifadəsidir.
“Mənim fəaliyyətimdə Azərbay
can xalqının dəstəyi əsas rol oynayır.
Həmişə çalışmışam ki, xalqa sədaqət
lə, ləyaqətlə xidmət edim”, - deyən
Prezident İlham Əliyev xalqdan güc
alır. O, hər zaman vətəndaşların ya
nındadır. Bunu cari il fevralın əvvə
lində Ağsuda, İsmayıllıda və Şamaxı
da baş verən zəlzələlərdən sonra da
əyani şəkildə izlədik. Cənab Prezi
dent zəlzələ baş verən bölgələrə sə
fərlər etməklə, tikinti, təmir-bərpa iş
lərini şəxsi nəzarətdə saxlamaqla öz
şəxsi nümunəsində söz ilə əməlin
vəhdətini bir daha göstərdi. Vətən
daşlar Azərbaycan Prezidentinin tə

bii fəlakət baş verən bölgələrə səfərlə
ri çərçivəsində keçirilən görüşlərdə
dövlətə, şəxsən cənab İlham Əliyevə
özlərinin sonsuz minnətdarlıqlarını
ifadə etdilər. Bundan başqa, Prezi
dent İlham Əliyevin tapşırığına əsa
sən müvafiq qurumların məsul
əməkdaşları ilə “Diqlas” ticarət mər
kəzində baş vermiş yanğından zərər
çəkən sahibkarlar arasında görüş ke
çirilməsi, həmin şəxslərə maddi yar
dım göstərilməsi haqqında qərar ve
rilməsi təqdirəlayiq hal kimi cəmiy

yətdə olduqca yüksək qiymətləndi
rildi. Bütün bunlar, hər şeydən əvvəl,
Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşı
nı darda qoymadığını, hər zaman
onların yanında olduğunu göstərən
mühüm faktlardır.
AZƏRBAYCAN DÜNYAYA
SOSİAL İNQİLAB
NÜMUNƏSİ TƏQDİM EDİR
Azərbaycan Prezidentinin rəhbər
liyi ilə “güclü iqtisadiyyat - dayanıqlı
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və dinamik inkişaf” paradiqması əsa
sında çox mühüm - ardıcıl və uzaq
görən tədbirlərin reallaşdırılması da
böyük əhəmiyyətə malikdir. Əhali
nin rifah halının yaxşılaşdırılması hər
zaman cənab İlham Əliyevin diqqət
mərkəzində olub. Çünki dövlət baş
çısının uğurlu daxili siyasət kursu
nun ən mühüm və fərqləndirici xü
susiyyəti sosialyönümlü olmasıdır.
Bu günə qədər ölkə rəhbərinin mü
vafiq qərarları əsasında maaşlar təx
minən 7 dəfə, pensiyalar 10 dəfədən
çox artıb. Yoxsulluq təxminən 50%dən 5,4%-ə düşüb, hazırda işsizlik
5% səviyyəsindədir. Seçkilərdən ötən
1 ildə bütün ölkə üzrə yeni iş yerləri
nin yaradılması, insanların əmək ba
zarına inteqrasiya olunması istiqa
mətində aparılan fəal işin konkret
nəticəsi kimi, bu müddətdə respubli
ka üzrə 100 mindən çox yeni iş yeri
açılıb. Bu, Azərbaycanın iqtisadi qüd
rətinin daha da artmasını təmin et
məklə yanaşı, əhalinin sosial rifahı
nın yüksəlməsinə öz müsbət təsirini
göstərib. Dövlət başçısının təşəbbüsü
əsasında hazırlanmış “İşsizin DOS
Tu” proqramının icrasına start veri
lib, proqram çərçivəsində ictimai işlə
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r ə cəlb olunanların hər biri ilə əmək
müqaviləsi bağlanılır. Əmək və Əha
linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində Dayanıqlı və Operativ
Sosial Təminat Agentliyinin (DOST
Agentliyinin) “DOST İş Mərkəzi” tə
rəfindən cari ilin əvvəlindən icra olu
nan proqram çərçivəsində 30 minə
dək şəxsin ödənişli ictimai işlərə cəlb
edilməsi nəzərdə tutulub.
Son 1 il ərzində sosial inqilab xa
rakterli addımlardan söz açarkən bir
sıra məqamlara xüsusi nəzər salmaq
məqsədəmüvafiqdir. Prezident İl
ham Əliyevin müvafiq fərman və sə
rəncamları əsasında şəhid ailələrinə,
məcburi köçkünlərə, tələbələrə, əlilli
yi olan şəxslərə verilən müavinətlə
rin, minimum aylıq əmək haqqının,
pensiyaların artırılması böyük vətən
daş məmnunluğuna səbəb olmaqla
yanaşı, dövlətin öz vətəndaşlarına
verdiyi yüksək dəyəri əks etdirən
parlaq nümunədir. Ötən 1 il ərzində
dövlətimizin başçısı tərəfindən həya
ta keçirilən uğurlu sosial islahatlar
paketi 3 milyon vətəndaşın rifahının
ciddi şəkildə yaxşılaşmasına imkan
yaradıb.
Azərbaycan Prezidentinin siyasə

tinin mərkəzində ölkə vətəndaşları
nın mənafeyi və rifahının dayandığı
nı göstərən çoxsaylı nümunələr möv
cuddur. Bu parlaq örnəklər sırasında
ötən 1 ili əhatə edən bir neçə fakta
diqqət yetirək. Seçkilərdə inamlı qə
ləbə qazandıqdan sonra Prezident İl
ham Əliyevin imzaladığı ilk fərman
şəhid vərəsələrinə 11 min manat həc
mində birdəfəlik ödəmənin verilməsi
ilə əlaqədar oldu. 2019-cu il 28 yanvar
tarixli daha bir fərmanla isə birdəfə
lik ödəmə verilməsi nəzərdə tutulan
şəhid vərəsələrinin əhatə dairəsi da
ha da genişləndirildi. Ötən 1 il ərzin
də minimum pensiya məbləği, mini
mum əmək haqqı orta hesabla 40%
artırıldı. Dövlət başçısının 2019-cu il
25 fevral tarixli sərəncamı ilə isə 600
minədək şəxsə, o cümlədən 300 min
əlilliyi olan şəxsə yönələn sosial
müavinətlər, təqaüdlər orta hesabla
100% artırıldı, əlavə olaraq bir sıra
kateqoriyalardan olanlar üçün Prezi
dentin aylıq təqaüdləri təsis olundu.
Cari ilin fevral ayının sonlarında im
zalanan sərəncamla məcburi köçkün
lər və onlara bərabər tutulan şəxslər
üçün aylıq müavinət 50% artırıldı ki,
bu da 500 mindən çox məcburi köç
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künün rifah halının yüksəldilməsinə
xidmət edir. Həmçinin bu il 110 mi
nədək tələbənin də təqaüdlərinin cid
di şəkildə artırılması təmin olundu.
Digər inqilabi xarakterli addım
800 mindən çox insanın problemli
kredit məsələsini aradan qaldıracaq
fərman oldu. Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən imzalanan daha bir fər
manla isə istismarına icazə verilmə
miş çoxmənzilli yaşayış binalarının
sakinlərindən ibarət 350-400 min in
sanın mənafeyi təmin edildi.
Bütün bu faktlar növbəti dəfə mü
hüm bir reallığı aşkar surətdə göstə
rir: Azərbaycan dünyaya sosial inqi
lab nümunəsi təqdim edir.
DƏRİN İSLAHATLAR KURSU:
HƏDƏF AZƏRBAYCANI
İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏYƏ
ÇEVİRMƏKDİR
Siyasi liderlər müxtəlif meyarlar
əsasında fərqli kateqoriyalarda təsnif
olunurlar. Bunların sırasında refor
mist, yəni islahatçı liderlər xüsusi yer
tutur. Ümummilli lider Heydər Əli
yevin ideyalarını əzm və qətiyyətlə
həyata keçirən Prezident İlham Əli

yev də, heç şübhəsiz, islahatçı lider
kimi xarakterizə oluna bilər. Çünki
möhtərəm Prezidentin həyata keçir
diyi siyasət müasir dövrün çağırışla
rına və reallıqlarına uyğun olmaqla
yanaşı, özündə mütərəqqi islahatlar
kursunu ehtiva edir. Dövlət başçısı
innovativ və kreativ yanaşmalar əsa
sında yeni nəsil islahatları uğurla
həyata keçirir. Bu isə müstəqil Azər
baycanın beynəlxalq arenada yerinin
və rolunun möhkəmlənməsini, öz
qüdrətini daha da artıraraq yeni
uğurlar qazanmasını və nəhayət, in
kişaf yolunda inamla irəliləməsini
təmin edir.
Azərbaycan Prezidentinin islahat
lar kursunun real və müsbət nəticələ
ri beynəlxalq müstəvidə də çox yük
sək qiymətləndirilir. Nüfuzlu reytinq
agentliklərinin hesabatlarında bu
nunla bağlı əks olunan məqamlar sö
zügedən reallığı bir daha təsdiq edir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan “Duin
Biznes-2019” (“Doing Business” Biz
nesin aparılması) hesabatında dünya
nın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına
daxil edilib. Həmçinin respublikamız
dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi
elan olunub. Yeni hesabatda Azər

baycan 2017-ci illə müqayisədə 32
pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında
25-ci yerdə qərarlaşıb, dünyanın bir
çox dövlətlərini geridə qoymaqla
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri
arasında lider mövqeyə yüksəlib.
Azərbaycanı irəliyə aparan, döv
lətin gücünü artıran, xalqın isə hə
yat səviyyəsini yüksəldən dərin is
lahatlar ölkə rəhbərinin fəaliyyəti
nin son 1 ilində də uğurla davam
etdirilib. Xüsusilə də həyata keçiri
lən struktur və institusional xarak
terli islahatlar idarəetmənin opti
mallaşdırılmasına, səmərəliliyi və
çevikliyinin artırılmasına xidmət
edib. Dövlət başçısının bu istiqa
mətdə “Azərbaycan Respublikasın
da dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdi
rilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haq
qında” Fərmanını xüsusi qeyd et
mək lazımdır. Eyni zamanda, Prezi
dent İlham Əliyev 2019-cu il yanva
rın 17-də Azərbaycan Respublika
sında bir sıra dövlət orqanlarının
strukturunun optimallaşdırılması
və idarə edilməsinin təkmilləşdiril
məsi ilə bağlı fərman imzalayıb ki,
bu qərarlarla da bir-biri ilə paralel
lik təşkil edən, yaxud səmərəliliyi
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arzuedilən səviyyədən aşağı olan
struktur vahidlərinin ləğv edilməsi,
birləşdirilməsi və ya daha çevik
mexanizmlərlə əvəzlənməsi həyata
keçirilib.
Nəticədə idarəetmə sahəsi də da
xil olmaqla bütün sahələrdə dərin
reformaların aparılması qarşıda du
ran strateji hədəflərə çatmağa imkan
verir. Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, 2019-cu ildən başlayan
islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı
müasir, inkişaf edən və gələcəkdə in
kişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir.
XARİCİ SİYASƏT UĞURLARI:
YENİ ZİRVƏLƏRƏ DOĞRU
Prezident İlham Əliyevin xalqı
mızın mütləq əksəriyyətinin dəstə
yini qazanaraq növbəti dəfə dövlət
başçısı seçilməsindən sonra milli
maraqlara söykənən xarici siyasət
kursu da uğurla davam etdirilib,
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi
daha da möhkəmlənib. Respublika
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 ızın ikitərəfli və çoxtərəfli müna
m
sibətlərinin inkişaf dinamikasının
davam etdiyi bu dövrdə Azərbay
can regional və qlobal əməkdaşlığa,
təhlükəsizliyə əhəmiyyətli töhfələr
verən mühüm uğurlara imza atıb.
Heç şübhəsiz, 2018-ci il avqustun
12-də Qazaxıstanın Aktau şəhərində
Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət Başçıla
rının V Zirvə Toplantısı çərçivəsində

Xəzər dənizinin hüquqi statusu haq
qında Konvensiyanın imzalanması
bu baxımdan xüsusi qeyd edilməli
dir. Əvvəla, bu tarixi razılaşma Xə
zəryanı ölkələr arasında əməkdaşlı
ğın daha da genişlənməsinə xidmət
etməklə yanaşı, Azərbaycanın re
gional sabitliyin və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi işinə öz dəyər
li töhfəsini verdiyini bir daha göstə

rir. 2018-ci ildə Azərbaycan Prezi
dentinin Brüsselə səfəri çərçivəsində
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı ara
sında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sə
nədi paraflandı. Bu, mühüm tarixi
əhəmiyyətə malik hadisə olmaqla
yanaşı, Azərbaycanın çoxşaxəli xari
ci siyasət kursunun səmərəli nəticə
lərini, ölkəmizin etibarlı tərəfdaş ki
mi böyük nüfuza və etimada malik
olduğunu göstərən növbəti faktlar
dan biridir.
Ən əsası, Azərbaycan bəhs olu
nan dövrdə Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə xarici siyasət kur
sumuzun ən mühüm strateji priori
teti olan Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində qətiyyətli mövqeyini,
prinsipial siyasətini davam etdirib,
öz mövqeyindən bir addım da geri
çəkilməyib. Ermənistanın yeni rəh
bərliyinin danışıqların formatının
dəyişdirilməsinə dair absurd və bey
nəlxalq hüquqazidd olan iddialarına
baxmayaraq, Düşənbə, Sankt-Peter
burq və Davos görüşlərindən sonra
cari ilin martın 29-da ATƏT-in Minsk
Qrupu həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə
Prezident İlham Əliyev ilə baş nazir
Nikol Paşinyan arasında görüş keçi
rildi. Bu isə Ermənistanın danışıqlar

prosesini pozmaq və məsuliyyətdən
yayınmaq cəhdlərinin baş tutmadı
ğını, danışıqların formatının dəyiş
məz qaldığını təsdiq edir. Eyni za
manda, bu reallıq Azərbaycanın
növbəti diplomatik uğuru kimi sə
ciyyələndirilə bilər.
Beləliklə, Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə qazanılmış xarici
siyasət uğurları Azərbaycanın bey
nəlxalq müstəvidə yeni zirvələrə
yüksəlməsini, ölkənin reputasiyası
nın daha da möhkəmlənməsini tə
min edib, respublikamız qarşısında
yeni perspektivlər açıb.
XALQ ÖZ PREZİDENTİNİ
QƏTİYYƏTLƏ DƏSTƏKLƏYİR
Bütün bunların nəticəsidir ki,
Azərbaycan xalqı onun maraqlarını
qətiyyətlə müdafiə edən Prezidentini
dəstəkləyir, öz liderinə sonsuz inam
və etimadını birmənalı olaraq ifadə
edir. İstər seçkilərin, istərsə də xalq
arasında aparılan sosioloji sorğula
rın nəticələri bu gerçəkliyin təsdiqi
dir. Son olaraq Fransanın “Opinyon
vey” (“Opinion Way”) şirkətinin ke
çirdiyi geniş rəy sorğusunda əks olu
nan məqamlar bunun bariz nümunə
sidir. Sorğunun nəticələrinə görə,

respondentlərin 80,1%-i ölkədəki
mövcud ictimai-siyasi və sosial-iqti
sadi sabitliyin qorunub saxlanılması
nı Prezident İlham Əliyevin fəaliyyə
tinin ən uğurlu nəticəsi kimi dəyər
ləndirib. Sorğunun “Prezident İlham
Əliyevin son 1 ildə gördüyü işləri ne
cə qiymətləndirirsiniz?” sualına res
pondentlərin 85,1%-i bütövlükdə
müsbət cavab verib. “Opinyon vey”
şirkətinin “Azərbaycanda həyata ke
çirilən sosial-iqtisadi fəaliyyət və bu
sahədə Prezident İlham Əliyevin son
ildə apardığı islahatları necə qiymət
ləndirirsiniz?” sualına sorğuda işti
rak edənlərin 90,5%-i bütövlükdə
müsbət cavab verib. Prezident İlham
Əliyevin seçkiqabağı vədlərinin yeri
nə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi
nə dair suala isə respondentlərin bü
tövlükdə 75,6%-i müsbət cavab verib.
Göründüyü kimi, rəy sorğusu Prezi
dent İlham Əliyevin yenə də öz seçi
cilərinin yüksək etimadına malik ol
duğunu təsdiq edir. Sorğuda əks olu
nan ən mühüm məqam isə budur ki,
bu gün seçki keçirilərsə, cənab İlham
Əliyev seçicilərin 83-85%-nin səsini
qazana bilər. Bir sözlə, Azərbaycan
xalqı Prezident İlham Əliyevin milli
maraqlara söykənən siyasətini tam
dəstəkləyir.
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Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti
Azərbaycan xalqı tərəfindən
böyük rəğbət və sevgi ilə qarşılanır
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi
denti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xa
nım Əliyeva ictimai-siyasi fəaliyyəti
nin bütün dövrlərində Azərbayca
nın milli maraqlarına, xalqın məna
feyinə xidmət edən çoxsaylı təşəb
büslərin müəllifi olmuş, yüksək hu
manizm və vətənpərvərlik nümunə
si ortaya qoymuşdur. Mehriban xa
nım Əliyevanın fəaliyyəti, onun tə
rəfindən irəli sürülən təşəbbüslər və
reallaşdırılan layihələrin nəticələri
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həm Azərbaycanda, həm də beynəl
xalq miqyasda olduqca yüksək qiy
mətləndirilir. Azərbaycanın birinci
xanımı istər Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti, istər millət vəkili,
istər ölkəmizin beynəlxalq müstəvi
də fəal təbliğatçısı kimi strateji əhə
miyyətli milli məqsədlərə xidmət
edən çoxşaxəli fəaliyyəti ilə xalqın
dərin rəğbətini və sevgisini qazanıb.
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham
Əliyevin 2017-ci il fevralın 21-də im
zaladığı müvafiq sərəncama əsasən,
Mehriban Əliyevanın Azərbaycan

Respublikasının Birinci vitse-prezi
denti təyin olunması vətəndaşlar tə
rəfindən böyük məmnunluqla qarşı
landı. Çünki bu təyinat Mehriban
xanım Əliyevanın səmərəli, milli
maraqlara xidmət edən fəaliyyətinin
real və məntiqi nəticəsi idi. Prezi
dent İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şu
rasının 2017-ci il fevralın 21-də keçi
rilən iclasında Mehriban xanım Əli
yevanı təqdim edərək deyib ki, Meh
riban Əliyeva uzun illərdir ki, ölkə
mizin ictimai-siyasi həyatında, mə
dəni həyatında mühüm və fəal rol

oynayır. Dövlət başçısı Mehriban
Əliyevanın Yeni Azərbaycan Parti
yasının sədr müavini, Milli Məclisin
deputatı, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsi
nin və İcraiyyə Komitəsinin üzvü
kimi fəaliyyətinin əhəmiyyəti və sə
mərəli nəticələrinə toxunaraq deyib:
“Bax, bu, çoxşaxəli fəaliyyət və eyni
zamanda, uğurlu fəaliyyət mənim
bu qərarı qəbul etməyimdə əsas rol
oynamışdır. Eyni zamanda, qeyd et
məliyəm ki, Mehriban Əliyeva çox
peşəkar, bilikli, təcrübəli, prinsipial,
çox xeyirxah bir insandır. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan xalqı ona bö
yük rəğbət və sevgi ilə yanaşır”.
Mehriban xanım Əliyeva isə bəhs
olunan iclasda dövlət başçısının, ona
inanan insanların etimadını doğrul
dacağını vurğulayaraq: “Bu vəzifəyə
təyin olunmaqla öhdəmə düşən mə
suliyyətin ciddiliyini tam şəkildə
dərk edirəm və inanıram ki, cənab
Prezident, Sizin və mənə inanan bü
tün insanların etimadını doğrultma
ğı bacaracağam”, - deyə diqqətə çat
dırmışdı.
Tərəddüdsüz vurğulamaq olar ki,
Mehriban xanım Əliyeva Azərbay
can Respublikasının Birinci vitseprezidenti kimi fəaliyyəti ilə buna
nail olmağı bacarıb. Bu reallığı daha
yaxşı anlamaq üçün Mehriban Əli
yevanın Birinci vitse-prezident pos
tunda fəaliyyətinin bir sıra aspektlə
rinə dair məqamlara nəzər salmaq
məqbuldur.
Mehriban xanım Əliyevanın Bi
rinci vitse-prezident kimi məqsəd
yönlü fəaliyyətinə nəzər saldıqda
onun daim sosial məsələlərin həllinə
xüsusi diqqət göstərdiyinin, mühüm
təşəbbüslərlə çıxış etdiyinin şahidi
oluruq. Mehriban xanım Əliyeva
əsas diqqətini sosial məsələlərin, xü
susilə də əhalinin aztəminatlı təbə
qələrinin problemlərinin həlli üzə
rində cəmləşdirib. Onun təşəbbüsü
ilə həyata keçirilən layihələr, görü
lən işlər böyük sosial əhəmiyyətə
malikdir. Mehriban xanım Əliyeva

nın Birinci vitse-prezident kimi ilk
müşavirəsini Bakı və Sumqayıt şə
hərlərinin yataqxanalarında müvəq
qəti məskunlaşmış qaçqın və məc
buri köçkün ailələrinin köçürülmə
sinə həsr etməsi bunun bariz nümu
nələrindəndir. Bəhs olunan müşavi
rədə müvafiq qurumlar qarşısında
bu sahədə görüləcək işlərlə bağlı
konkret vəzifələr qoyan Mehriban
xanım Əliyeva yeni binaların tikil
məsi və inşa olunan binaların key
fiyyət standartlarına tam cavab ver
məsi ilə bağlı göstəriş verdi. İlkin
mərhələdə dörd min köçkün ailəsini
yeni mənzillə, həmçinin iş yerləri ilə
təmin etmək vəzifəsi qarşıya qoyul
du. Qısa zaman ərzində Lökbatan
qəsəbəsində məcburi köçkünlər
üçün 1026 mənzildən ibarət müasir
yaşayış kompleksinin təməlinin qo
yulması, qəzalı vəziyyətdə olan bi
nalarda məskunlaşmış məcburi köç
kün ailələrinin yeni mənzillərlə tə
min olunması layihəsinin icrası çər
çivəsində onlara Abşeron rayonu
nun Masazır və Mehdiabad qəsəbə

lərində yeni mənzillərin verilməsi, iş
adamlarının yardımı ilə 214 ailənin
yeni inşa olunmuş və tam təmirli
mənzillərə köçürülməsi, eyni za
manda, Masazır, Ramana qəsəbələ
rində və Xətai rayonunda yeni bina
ların istifadəyə verilməsi ilə daha
725 məcburi köçkün ailəsinin mənzil
şəraitinin yaxşılaşdırılması qarşıya
qoyulan vəzifələrin müvəffəqiyyətlə
icra edildiyini göstərir.
Bununla yanaşı, Mehriban xanım
Əliyevanın 2016-cı il Aprel döyüşləri
zamanı Azərbaycan Ordusunun ya
ralanmış bir qrup əsgər və zabitləri
ilə görüşü, döyüşlərdə yaralanmış
əsgər və zabitlərin yüksək texnologi
yalı protezlərlə təmin edilməsi barə
də tapşırıq verməsi də təqdirəlayiq
hal kimi cəmiyyətdə olduqca yük
sək qiymətləndirildi. Son olaraq isə
aprelin 26-da Azərbaycan Respubli
kasının Birinci vitse-prezidenti Meh
riban Əliyeva Nəsimi rayonunda
Tibb Universitetinin 4 saylı yataqxa
nasında və Qaradağ rayonunda salı
nan “Qobu Park” yaşayış komplek
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sində məskunlaşan məcburi köç
künlərlə görüşdü. Görüş zamanı
Mehriban xanım Əliyevanın səslən
dirdiyi fikirlər bir daha göstərdi ki,
onun böyük ictimai məzmuna malik
olan fəaliyyətinin əsasında insanla
rın rifahının yüksəldilməsi - həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, onla
rı maraqlandıran sosial məsələlərin
həll edilməsi dayanır: “Bilin ki,
fəaliyyətimdə mənim üçün ən vacib,
ən mühüm güc mənbəyi məhz sizin
lə - insanlarla ünsiyyətdə olmaqdır.
Mən sizin sevginizi, dəstəyinizi hiss
edəndə daha inamlı oluram. Mənim
üçün böyük şərəfdir ki, insanlar mə
nə dəstək verir, məni sevir, mənə
inanır. Sizi əmin etmək istəyirəm ki,
mən sizin etimadınızı doğruldaca
ğam”. Bu fikirlər Azərbaycanın Bi
rinci vitse-prezidenti Mehriban xa
nım Əliyevanın fəaliyyət kredosunu
təşkil edir.
Mehriban xanım Əliyevanın milli
məqsədlərin reallaşdırılmasına xid
mət edən çoxşaxəli fəaliyyətindən
bəhs edərkən onun rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hə
yata keçirilən məqsədyönlü layihə
lərə, genişmiqyaslı işlərin əhəmiyyə
tinə və səmərəli nəticələrinə xüsusi
diqqət yetirmək lazımdır. Ölkənin
ictimai həyatının bütün sahələrini
əhatə edən fondun fəaliyyəti həm
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişa
fına, həm də qarşıda duran strateji
vəzifələrin reallaşdırılmasına öz də
yərli, layiqli töhfəsini verir. Ümum
milli lider Heydər Əliyevin adını
daşıyan fond təhsil, səhiyyə, mədə
niyyət, idman, elm və texnologiya,
ekologiya, sosial və digər sahələrdə
müxtəlif layihələr həyata keçirərək
yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal
iştirak edir. Xüsusilə də, təhsil sahə
sində irəli sürülən mühüm təşəb
büslərdən bəhs edərkən bu istiqa
mətdə həyata keçirilən layihə və
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proqramların əhəmiyyətinə ayrıca
diqqət yetirmək lazımdır. Bu baxım
dan, “Yeniləşən Azərbaycana yeni
məktəb” proqramının önəmi və sə
mərəli nəticələrinə xüsusi nəzər sal
maq məqsədəmüvafiqdir. Bu proq
ramın müvəffəqiyyətlə icra olunma
sı nəticəsində ölkəmizdə yeni mək
təb binaları tikilərək istifadəyə veri
lib, müxtəlif təhsil ocaqlarının mad
di-texniki bazası yaxşılaşdırılıb, eləcə
də təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil
məsinə mühüm töhfələr verilib. Bu
nunla yanaşı, Heydər Əliyev Fondu
nun dəstəyi ilə paytaxt Bakıda və
regionlarda çoxsaylı uşaq bağçaları,
körpələr evi, xüsusi təyinatlı uşaq
müəssisələri əsaslı şəkildə və yük
sək səviyyədə təmir olunub, bütün
növ avadanlıqlarla təchiz edilib.
Fondun “Uşaq evləri və internat
məktəblərinə dəstək” layihəsi çərçi
vəsində çoxsaylı internat və uşaq
evləri yenidən qurularaq istifadəyə
verilib. Bütün bunlar Mehriban xa
nım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondunun uşaqların,
yeniyetmələrin təhsili və sağlamlığı
üçün reallaşdırdığı layihələrin bö
yük əhəmiyyətini ortaya qoyur.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbü
sü ilə uşaq evləri və internat məktəb
lərinin məzunu olan gənclər üçün
çoxmənzilli yaşayış binalarının inşa
olunması da xüsusi əhəmiyyətə ma
likdir. Fond, eyni zamanda, bu vaxta
qədər sağlamlıq müəssisələrinin in
şası və yenidən qurulması, müalicədiaqnostika, reabilitasiya mərkəzlə
rinin yaradılması, diabetli, talasse
miyalı xəstələrə qayğı və onların
müalicəsinin təşkil edilməsi, qanver
mə aksiyalarının keçirilməsi və bu
kimi digər mühüm işlərə imza atıb.
Heydər Əliyev Fondu həmçinin mə
dəniyyətimizin, incəsənətimizin, ta
rixi irsimizin təbliği istiqamətində
genişmiqyaslı işlər həyata keçirir. Bu

tədbirlər təkcə ölkə daxilində deyil,
respublikamızın hüdudlarından kə
narda uğurla reallaşdırılır. Azərbay
can muğamının, Qobustan Dövlət
Tarixi-Bədii Qoruğunun, İçərişəhə
rin, Qız Qalasının, Şirvanşahlar Sa
rayı Kompleksinin YUNESKO-nun
dünya mədəni irs siyahısına, aşıq,
xalçaçılıq, tar ifaçılığı sənətlərinin,
Novruz bayramının, dolma, lavaş və
kəlağayının, Lahıc misgərlik sənəti
nin, çövkən oyununun YUNESKOnun bəşəriyyətin qeyri-maddi mə
dəni irsi üzrə reprezentativ siyahısı
na daxil edilməsi məhz Mehriban
xanım Əliyevanın çoxşaxəli və məq
sədyönlü fəaliyyətinin nəticəsidir.
Azərbaycan memarlığının və mə
dəniyyətinin nadir incisi sayılan İçə
rişəhərin qorunmasının daim diqqət
mərkəzində saxlanması da xüsusi
vurğulanmalıdır. Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva xalqımızın milli sərvəti olan
İçərişəhərin qədimliyinin qorunma
sına daim diqqət və qayğı ilə yana
şırlar. Birinci vitse-prezident Mehri
ban Əliyevanın aprelin 26-da “İçəri
şəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru
ğunda görülən işlərlə tanışlığı zama
nı səsləndirdiyi fikirlər bu reallığı
bir daha təsdiq edir: “İçərişəhər bü
tün Azərbaycan üçün, bizim bütün
vətəndaşlarımız üçün çox doğma və
əziz yerdir. Bakımızın, doğma Bakı
mızın ürəyidir. Bu, doğrudan da,
çox dəyərli tarixi və mədəni abidə
dir. Mənim yadımdadır, xatırlayı
ram, bir zamanlar İçərişəhər YU
NESKO-nun qara siyahısına salın
mışdı. Çünki burada bərpa işləri
aparılmırdı. Bütün bu qanunlara
zidd hərəkətlər olub. O zaman məhz
Prezidentin göstərişi ilə İçərişəhərdə
bir çox işlər, bərpa, yenidənqurma
işləri aparıldı. Sakinlərin, sahibkar
ların məramları nəzərə alınaraq İçə
rişəhərin hər binasına, hər bir daşına

dövlət tərəfindən böyük diqqətlə ya
naşıldı. Mənim yadımdadır, Novruz
bayramında cənab Prezidentlə bi
zim burada gəzintimiz oldu və sa
kinlərlə ünsiyyətdə olduq. Fəxr edi
rik ki, bizim Bakımızın belə İçərişə
həri var...”, - deyən Mehriban xanım
Əliyeva bildirib ki, İçərişəhərimiz
gözəldir, bizim sərvətimizdir, bun
dan sonra da biz onu qoruyub saxla
yacağıq, gələcək nəsillərə eyni şəkil
də təhvil verəcəyik.
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
beynəlxalq əhəmiyyətli layihələri
böyük humanitar dəyərə malik ol
maqla yanaşı, bir çox ölkələri əhatə
edir, qitələri birləşdirir, sivilizasiya
lararası dialoqun təşviqinə, huma
nizm ideyasının daha geniş coğrafi
yada yayılmasına müstəsna töhfələr
verir. Fondun “Tolerantlığın ünva
nı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsin
də Pakistanda, Gürcüstanda, Misir
də, Rusiyada bir neçə məktəbin ye
nidən qurulmasına, Vatikanda Ro
ma katakombalarının və Strasburq
Kafedral kilsəsinin bərpasına dəstək

nümayiş etdirib. Bu, həm də siviliza
siyalararası dialoqun təşviq olunma
sı baxımından böyük önəm kəsb
edir. Digər tərəfdən, Pakistanda qız
lar üçün yeni məktəbin tikintisi, İsla
mabadda, eləcə də Pakistanın digər
əyalətlərində silsilə humanitar aksi
yalar da xeyriyyəçilik tədbirləri sıra
sında yer alır. Eyni zamanda, Versal
Sarayının bir hissəsinin, Luvr Muze
yi qalereyasından birinin bərpası,
Həştərxanda Azərbaycan-Rusiya
dostluq körpüsünün tikilməsi, Mü
qəddəs Mələksima Knyaz Vladimirə
Rusiyada ilk abidə ucaldılması və
digər layihələr də Heydər Əliyev
Fondunun xeyriyyəçilik işlərini əks
etdirən nümunələrdəndir.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
Azərbaycan həqiqətlərinin beynəl
xalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqa
mətində həyata keçirilən məqsəd
yönlü tədbirlər səmərəli nəticələr
verir. Xüsusilə də fondun Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı yaratdığı inter
net portalı, müxtəlif dillərdə hazırla
dığı “Qarabağ həqiqətləri” adlı buk

letlər dünya ictimaiyyətinə proble
min səbəbləri haqqında kifayət qədər
məlumat çatdırıb. Fondun dəstəyi ilə
2007-ci ildən başlayaraq hər il müx
təlif ölkələrdə Xocalı faciəsinə həsr
olunmuş konfranslar, tədbirlər keçi
rilir, bu istiqamətdə xüsusi təbliğat
aparılır. Aksiyalarda “Xocalı soyqırı
mı” filmi, ermənilərin Xocalıda törət
dikləri vəhşilikləri əks etdirən foto
şəkillər, müxtəlif illərdə xarici ölkələ
rin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi
haqqında dərc edilmiş materiallar
təqdim olunur. Fondun vitse-prezi
denti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
əsası qoyulan “Xocalıya ədalət!” bey
nəlxalq kampaniyası da uğurla da
vam etdirilir. Bu kampaniyaya start
veriləndən sonra bir sıra ölkələrin
parlamentlərinin Xocalı soyqırımı
nın tanınması ilə bağlı qərarlar qəbul
etməsi, ayrı-ayrı dövlətlərdə Xocalı
soyqırımı abidələrinin qoyulması
ayrıca qeyd olunmalıdır. Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondu Ümummilli
liderin ideyalarını böyük əzmlə və
sədaqətlə həyata keçirir.
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MDB PAA-nın 49-cu Plenar
və növbəti Şura iclası keçirildi
Parlamentarilər terrorizmə qarşı
birlikdə mübarizənin vacibliyini vurğuladılar

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti aprelin 1719da Müstəqil Dövlət
lər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının (MDB
PAA) SanktPeterburqda keçirilən 49cu Plenar və
növbəti Şura iclasında iştirak etdi. Nümayəndə heyə
tinin tərkibinə Milli Məclisin komitə sədri Əli Hü
seynli, deputatlardan Xanlar Fətiyev, Adil Əliyev,
Rasim Musabəyov, parlament Aparatının rəhbəri Sə
fa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi.
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Aprelin 18-də Tavriya Sarayında
keçirilən MDB PAA-nın Şura icla
sına sədrliyi Rusiya Federasiyası
Federal Məclisi Federasiya Şurası
nın Sədri xanım Valentina Matvi
yenko edirdi. Təşkilati məsələlərin
müzakirəsi zamanı Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov V.Matviyen
konun yenidən MDB PAA Şurası
nın Sədri seçilməsi təklifi ilə çıxış
etdi. Milli Məclisin Sədri xanım
V.Matviyenkonun 2011-ci ildən şu
raya sədrlik etdiyini vurğulayaraq
onun dövlətlərarası və beynəlxalq
əlaqələr sahəsində böyük təcrübə
yə malik olduğunu nəzərə çatdır
dı. Təklif yekdilliklə qəbul olun
du.
İclasda MDB ölkələrində son
vaxtlar keçirilən seçkilərin monito
rinqinin nəticələri, 2018-ci ildə təş
kilatın fəaliyyətinin yekunları və
digər məsələlər barədə məlumatlar
dinlənildi. Daha sonra “Beynəlxalq
terrorizmlə mübarizə” mövzusun
da konfrans keçirildi. Tədbiri açan
Rusiya Federal Məclisi Federasiya

Şurasının Sədri V.Matviyenko ter
rorizmlə mübarizənin birlikdə apa
rılmasının vacibliyini vurğuladı.
Bu işdə milli parlamentlər və par

lamentlərarası təşkilatların əmək
daşlığının səmərə verə biləcəyini
söyləyən Federasiya Şurasının Səd
ri internet vasitəsi ilə ekstremizmlə
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mübarizə aparılması məsələsini
önə çəkdi. O bildirdi ki, Rusiyada
20 milyona yaxın müsəlman yaşa
yır və tarixən bu torpaqlarda heç
zaman dinlərarası müharibə baş
verməyib.
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Milli Məclisin Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitəsinin
sədri Əli Hüseynli konfransda çı
xış edərək bildirdi ki, həll olunma
mış münaqişələr, dövlətlərin suve
renliyinə və ərazi bütövlüyünə

qarşı yönəldilmiş separatizm bey
nəlxalq terrorizm üçün münbit zə
mindir. O vurğuladı ki, suveren
dövlətlərin ərazilərində müxtəlif
şüarlar altında yaradılan “boz əra
zilər”də qanunazidd fəaliyyətlər
aparılır, terrorçular hazırlanır, qa
nunsuz silah alveri həyata keçirilir.
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ əra
zisində terrorçu qruplar hazırlanır
və onlardan Azərbaycana qarşı is
tifadə olunur.
Əli Hüseynli qeyd etdi ki, xarici
təhdidlərə baxmayaraq, Azərbay
canda təhlükəsizlik təmin edilir.
Respublikamız təhlükəsizlik və sa
bitlik göstəricisinə görə regionun
lider ölkəsidir. Komitə sədri vur
ğuladı ki, Milli Məclis də terro
rizmlə mübarizə sahəsinə öz töhfə
sini verir.
Elə həmin gün - aprelin 18-də
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
Rusiya Federasiyası Federal Məcli
si Federasiya Şurasının Sədri xa
nım Valentina Matviyenko ilə gö
rüşdü. Bakıya səfərini xatırladan

V.Matviyenko səmimi qəbula və
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
“Dostluq” ordeni ilə təltif olundu
ğuna görə minnətdarlığını bildirdi.
V.Matviyenko Azərbaycan Res
publikasının Birinci vitse-prezi
denti ilə görüşünü xatırladaraq
Mehriban xanımın çox maraqlı
həmsöhbət olduğunu və onun Bi
rinci vitse-prezident kimi Rusiyaya
səfərini səbirsizliklə gözlədiklərini
xüsusi qeyd etdi.
Öz növbəsində Oqtay Əsədov
səmimi sözlərə görə təşəkkürünü
bildirərək, xanım V.Matviyenko
nun Azərbaycan-Rusiya münasi
bətlərinin inkişafında rolunun
yüksək olduğunu dedi. Milli Məc
lisin Sədri V.Matviyenkoya Azər
baycan parlamentinin 100 illik yu
bileyinə həsr edilmiş xüsusi medal
və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Məclisinin Fəx
ri medalını təqdim etdi.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovun növbəti görüşü Qazaxıstan
Senatının yeni seçilmiş Sədri Dari
qa Nazarbayeva ilə oldu. Qazaxıs
tan Senatının Sədri ölkələrimiz
arasında siyasi, iqtisadi, humanitar
və digər sahələrdə, o cümlədən Xə
zər hövzəsində, nəqliyyat-logisti
ka, turizm sahələrində əməkdaşlı
ğın uğurla inkişaf etdiyini və ənə
nəvi dostluq münasibətinə söykən
diyini vurğuladı. Dariqa Nazarba
yeva Qazaxıstanın keçmiş Prezi
denti Nursultan Nazarbayev ilə
Bakıya səfərini, Azərbaycanın
Ümummilli lideri Heydər Əliyev
ilə görüşlərini xatırladı. “Xalqları
mız özləri mehriban münasibətlər
yaradıblar, bizə isə bu əlaqələri in
kişaf etdirmək qalır”, - deyə D.Na
zarbayeva bildirdi. Senatın Sədri
iki ölkənin parlamentləri arasında
da möhkəm əlaqələrin mövcud ol
duğunu vurğuladı: “Ümid edirik
ki, Azərbaycan ilə əməkdaşlığımız
bundan sonra da inkişaf edəcək”.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov Dariqa Nazarbayevanı Qaza

xıstan Senatının Sədri seçilməsi
münasibəti ilə təbrik etdi. Oqtay
Əsədov vurğuladı ki, Azərbaycan
və Qazaxıstan xalqlarının liderləri
Heydər Əliyev və Nursultan Na
zarbayev arasında olan dostluq
münasibətləri əlaqələrimizin inki
şafında mühüm rol oynayıb. Azər
baycan xalqı Nursultan Nazarba
yevin beynəlxalq təşkilatlarda öl
kəmizlə bağlı ədalətli mövqeyini
hər zaman yüksək qiymətləndirir.
Milli Məclisin Sədri iki dost ölkə
nin parlament əlaqələrinin bundan
sonra sürətlə inkişaf edəcəyinə
əmin olduğunu qeyd etdi.
Tədbir çərçivəsində aprelin
19-da MDB Parlament Assamble
yasının 49-cu Plenar iclası keçirildi.
İclasda MDB PAA-nın Hüquq mə
sələləri, İqtisadi və maliyyə məsə
lələri, Elm və təhsil məsələləri üzrə
daimi komissiyalarının hazırladıq
ları 11 model qanunvericilik aktı

və tövsiyələr müzakirə olundu.
Toplantı çərçivəsində Təhlükəsiz
lik, yeni çağırışlar və təhdidlərə
qarşı mübarizə birləşmiş komissi
yasının, Siyasi məsələlər və beynəl
xalq əməkdaşlıq daimi komissiya
sının, Müdafiə və təhlükəsizlik
daimi komissiyasının iclasları keçi
rildi. İclaslarda millət vəkili Əli
Hüseynli Hüquq məsələləri üzrə
daimi komissiyanın sədr müavini,
millət vəkili Adil Əliyev isə Müda
fiə və təhlükəsizlik daimi komissi
yasının sədr müavini seçildilər.
Tədbirə mətbuat konfransı ilə ye
kun vuruldu.
Aprelin 19-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti vətənə
döndü.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının
baş redaktoru
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Aprelin 11də Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə rəsmi sə
fərdə olan Rusiya Federasiyası Fe
deral Məclisi Federasiya Şurasının
Sədri xanım Valentina Matviyenko
ilə görüşdü.
Parlamentin spikeri bildirdi ki,
dövlətlərimizin başçılarının çox
saylı görüşləri və səfərləri ikitərəfli
möhkəm hüquqi baza yaranması
na imkan verib. Azərbaycanla Ru
siya arasında dövlət və hökumət
səviyyəsində 227 ikitərəfli sənəd
imzalanıb, 43ü üzərində iş davam
etdirilir. 2018ci ildə dövlətlərimiz
arasında ticarət dövriyyəsi ötən
dövrə nisbətən 19% artıb. Oqtay
Əsədov bildirdi ki, Azərbaycanda
hər zaman rus dilinə və mədəniy
yətinə diqqətlə yanaşılıb: “Bu gün
Azərbaycanda Slavyan Universite
ti, 300dən çox rusdilli orta məktəb
fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin 27 ali
məktəbində rus dilində dərslər
tədris olunur. Ölkəmizdə M.V.Lo
monosov adına Moskva Dövlət
Universitetinin və İ.M.Seçenov adı
na Birinci Moskva Dövlət Tibb
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Universitetinin filiallarında azər
baycanlı tələbələr təhsil alır. Ölkə
mizdə ən böyük icma rus icması
dır”.
Milli Məclisin Sədri Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsindən danışaraq məsələnin
tezliklə beynəlxalq hüquq norma
ları və Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyü çərçivəsində sülh yolu ilə
ədalətli həllinin region üçün əhə
miyyətini vurğulayıb.
Federasiya Şurasının Sədri xa
nım Valentina Matviyenko deyib
ki, xalqlarımızı çoxəsrlik dostluq
əlaqələri, ortaq tarix, mədəniyyət
birləşdirir.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında
diplomatik əlaqələrin qurulmasın
dan 27 il keçdiyini deyən Valentina
Matviyenko qeyd edib ki, ötən
müddət ərzində əməkdaşlığımız
bütün sahələrdə genişlənib və stra
teji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb.
Dövlətlərimizin başçıları arasında
şəxsi dostluq əlaqələri və etibarlı
münasibətlər var. Ticariiqtisadi
əməkdaşlıqdan danışan Valentina
Matviyenko deyib ki, keçən il ölkə

lərimiz arasında ticarət dövriyyəsi
2,5 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Rusiya Azərbaycan iqtisadiyyatına
1,5 milyard ABŞ dolları məbləğin
də investisiya yatırıb. Rusiyadan
Azərbaycana gələn turistlərin sayı
da artıb. Keçən il 800 min rusiyalı
turist Azərbaycanı ziyarət edib.
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə toxunan
Federasiya Şurasının Sədri bildirib
ki, onun ölkəsi münaqişənin sülh
yolu ilə həll olunmasına çalışır və
problemin həlli istiqamətində səy
lərini azaltmayacaq.

Aprelin 1də Milli Məclis Sədri
nin müavini Bahar Muradova Bey
nəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin
Azərbaycandakı nümayəndəliyi
nin rəhbəri Elena Aymone Sessera
ilə görüşdü.
Qonağı salamlayan Bahar Mura
dova bildirdi ki, Azərbaycan Bey
nəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə əmək
daşlığa böyük önəm verir. Qarşılıq
lı görüşlərin intensivliyinin artırıl

masının vacibliyini qeyd edən Milli
Məclis Sədrinin müavini ermənilə
rin girov götürdüyü Dilqəm Əsgə
rov və Şahbaz Quliyev üçün keçir
dikləri narahatlığa görə Beynəlxalq
Qızıl Xaç Komitəsinə təşəkkürünü
bildirdi. Qeyd etdi ki, biz əsirlikdə
yaşayan bütün insanların azad edil
məsinin tərəfdarıyıq.
Söhbət zamanı Bahar Muradova
Ermənistanla təmas xəttində yaşa
yan Azərbaycan vətəndaşlarının
problemlərinin həlli, ermənilərin
girov götürdüyü Elvin İbrahimo
vun azad edilməsi üçün Beynəl
xalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azər
baycandakı nümayəndəliyi ilə bir
gə göstərilən səylərin daha da artı
rılmasının vacib olduğunu vurğu
ladı.
Xoş sözlər üçün təşəkkürünü
bildirən E.A.Sessera qurumun öl
kəmizlə yaxşı münasibətlər qurdu
ğunu, parlamentlə də qanunverici
lik istiqamətində uğurlu əməkdaş
lıq etdiyini diqqətə çatdırdı. O, bu
faydalı əməkdaşlığın bundan son
ra da davam edəcəyinə əminliyini
bildirdi. Qonaq diqqətə çatdırdı ki,
onlar girov götürülmüş şəxslərə
mütəmadi olaraq baş çəkir, onların
sağlamlıqları ilə maraqlanır və
ailələrinə məlumat verirlər.

Martın 12də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan Dağıstan Respublikası Xalq
Məclisinin Sədri Xəzri Şıxsəidovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşdü.
Qonaqları salamlayan Milli Məc
lisin spikeri bildirdi ki, Azərbay
can Rusiyanın regionları, həmçinin
Dağıstanla həyatın müxtəlif sahə
lərində əlaqələrin genişləndirilmə
sini önəmli hesab edir.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Xəzri Şıxsəidov xalq
larımızın uzun illər dostluq və qar
daşlıq şəraitində yaşadıqlarını, bir

birlərinə dərin rəğbət bəslədikləri
ni dilə gətirdi. Qeyd edildi ki, Ru
siya rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
dövlət başçısı arasındakı xoş mü
nasibət Rusiya Federasiyasının re
gionları, o cümlədən Dağıstanla
Cənubi Qafqazın bu bölgəsi ara
sında əlaqələrin genişlənməsində
əhəmiyyətli rol oynayır və qanun
verici orqanların təmsilçiləri ara
sında təmasların intensivləşdiril
məsi də bu qəbildən önəmlidir.

Martın 12də Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini Ziyafət Əsgə

olan ölkələrimiz arasında iqtisadi,
ticari, o cümlədən turizm sahəsində
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün
böyük potensial var.
Küveytlə Azərbaycan arasında
çoxşaxəli əlaqələrdən razılıqla söz
açan Xalid ƏlUteybi dedi ki, ağır
günlərdə ölkəmizə dost dəstəyi
nümayiş etdirən Azərbaycana min
nətdarıq. Qonaq bildirdi ki, Dağlıq
Qarabağ məsələsində Küveyt Azər
baycanın haqlı mövqeyini və ərazi
bütövlüyünü hər zaman dəstəklə
yib, bundan sonra da dəstəkləyə
cək: “Ölkələrimiz arasında iqtisadi
əməkdaşlığın genişlənməsində
maraqlıyıq. Küveytdə Azərbayca

rov ölkəmizdə səfərdə olan Küveyt
Dövləti Millət Məclisinin Küveyt
Azər bay can par la ment lə ra ra sı
dostluq qrupunun sədri Xalid
ƏlUteybinin başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyəti ilə görüşdü.
Birinci vitsespiker bildirdi ki,
Azərbaycan dövləti Küveytlə əla
qələrin inkişafına böyük əhəmiy
yət verir. Qeyd edildi ki, siyasi
münasibətləri yüksək səviyyədə

na sərmayə yatırmaq istəyən çoxlu
investor var. Sadələşdirilmiş viza
rejiminin tətbiqi yaxın gələcəkdə
Azərbaycanı inkişaf etmiş turizm
ölkəsinə çevirəcək”.
Söhbət zamanı Xocalı soyqırımı
nın tanınmasından söz açan Ziya
fət Əsgərov Küveyt Millət Məclisi
nin məsələ ilə bağlı müvafiq qərar
qəbul etməsini arzuladığımızı nə
zərə çatdırdı.
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zamana
qalib gələn

ŞƏXSİYYƏT
Yalnız yüksək amallara xidmət
edən cahanşümul bir ideya, qlobal
laşan dünyada gedən proseslərin
obyektiv dərkinə əsaslanan hərtə
rəfli işlənib hazırlanmış elmi kon
sepsiya bu gün haqqında hər bi
rimizin böyük qürur hissi ilə
danışdığımız müstəqil, dina
mik inkişaf edən Azərbaycan
reallığını ərsəyə gətirə bilər
di. Yaxın tarixi təcrübəmiz
real şəkildə sübut etdi ki,
əgər müstəqillik həqiqi
mənada xalqa xidmət
edirsə, millətə öz
milli həyatını sər
bəst, özünəməxsus
şəkildə qurmaq im
kanı verirsə, yalnız
bu halda o, milli inki
şafın ən müqəddəm
şərti hesab oluna bilər.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin vaxtilə söylədiyi:
“Heç kəsin şübhəsi olmasın ki,
ömrümün bundan sonrakı
hissəsini harada olursaol
sun, yalnız və yalnız

LİDER

Azərbaycan Respublikasının müs
təqil dövlət kimi inkişaf etməsinə
həsr edəcəyəm” deyimini bu gün
də həyəcansız xatırlamaq mümkün
deyil. Ona görə ki, xalqımızın əsrlər
boyu uğrunda mübarizə apardığı,
lakin əsl milli dəyər mahiyyətini
bugünkü uğurlarımızda daha real
dərk etdiyi müstəqillik idealında
cəmiyyətimizin qarşılaşdığı məşəq
qət, faciəli anlar, ağrılı günlər öz
izini qoymuşdur. Ulu öndərin bu
həyat manifesti bizdə ölçüyəgəl
məz qürur hissi doğurur. Çünki bu
optimizmdə onun rəhbərliyi ilə
milli varlığımızın taleyüklü prob
lemlərinin həlli yolunda atılan
uğurlu addımları, milli tərəqqiyə
mane olan neqativ əyintiləri vaxtın
da təmkin və qətiyyətlə aradan qal
dırmaq əzmi və bacarığı, elin qüd
rətindən mayalanan milli təfəkkü
rün yaradıcı potensialı təcəssümü
nü tapmışdır. Məhz buna görə
Heydər Əliyevin müstəqillik kon
sepsiyası Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti cənab İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə ölkəmizin əldə et
diyi uğurlar fonunda xüsusi aktual
lıqla səslənir.
Ulu öndər özünün bütün siyasi
karyerası boyu xalqımızın müstə
qilliyə yetmək istəyini dərindən
duymuş və müdafiə etmiş, bu tale
yüklü milli problemin məzmun və
mahiyyəti ilə yaxından tanış olmuş,
bu amalı özünün fəaliyyət kredosu
na çevirmişdir. O, istər dərin məz
munlu çıxışlarında, istərsə də xalq
la keçirdiyi görüşlərdə səsləndirdi
yi ideyalarla müstəqillik konsepsi
yasının nəzəri və praktiki əsaslarını
yaratmışdır. Bu konsepsiyada milli
dövlətçilik ideyaları ilə həmin ide
yaları həyata keçirən müdrik siya
sətin obrazının dialektik vəhdətini
görürük. Məhz bu məqamda  istər

sovet imperiyasının ağır repressiya
maşınının tam gücü ilə işlədiyi
dövrdə, istərsə nisbi sabitlik və sül
hün hakim olduğu vaxtlarda və
nəhayət, yeni ictimaisiyasi, iqtisadi
epoxa ilə şərtlənən mürəkkəb müs
təqillik illərində doğma xalqına
xidmətin ən müxtəlif forma və me
todlarını müəyyənləşdirən, tapıb
üzə çıxaran Heydər Əliyev özünün
zamana qalib gələn qüdrətli şəxsiy
yəti ilə tarix səhnəsində olduqca
əzəmətli görünür.
Azərbaycanın 1960cı illərin so
nundan başlayan və XXI əsrə adla
yan tarixinin 34 illik bir dövrü Ulu
öndər Heydər Əliyevin adı ilə qırıl
maz tellərlə bağlıdır. O, VƏTƏN
DAŞ, ŞƏXSİYYƏT, LİDER kimi bü
tün bu illərdə Azərbaycanın məsu
liyyətini öz çiyinlərində daşımış,
onu bir dövlət, xalqımızı bir millət
kimi tarixin ağır və sərt sınaqların
dan çıxarmış, müasir Azərbaycan
adlandırdığımız müstəqil məmlə
kəti, onun bugünkü həqiqətlərini,
işıqlı sabahının etibarlı bünövrəsini
yaratmışdır. Bu illər ərzində Azər
baycan xalqının ictimaisiyasi, so
sialiqtisadi və mədəni həyatının
bütün sahələrində dirçəliş məhz
onun adı ilə bağlıdır.
Məlum olduğu kimi, insan hü
quqlarının genişləndirilməsi və
dövlət hakimiyyətinin məhdudlaş
dırılması ideyası bu gün dünyada
ictimai inkişaf prosesinə istiqamət
verən mühüm ideyalardan biridir.
İnsan hüquqları ciddi elmi araşdır
maların predmetinə, daxili siyasətlə
bağlı qızğın müzakirə və mübahisə
lərin mövzusuna, əksər ölkələrin
Konstitusiyasının ana xəttinə, sülh
və əməkdaşlıq haqqında beynəl
xalq sazişlərin başlıca məğzinə çev
rilmişdir. Dünyanın əksər ölkələ
rində insan haqları insanın möv

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin İctimai birliklər
və dini qurumlar komitəsinin sədri,
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini

cudluğunun və milli inkişafın ən
vacib şərti kimi qəbul olunur. Bu
nunla yanaşı, insan hüquqları ide
yasının həyata keçirilməsi hələ də
bir çox anlaşılmazlıqların, ziddiy
yətlərin, ölkədaxili və beynəlxalq
gərginliklərin mənbəyi olaraq qalır.
Azərbaycanda bütün digər sahə
lərdə olduğu kimi, insan hüquqları
sahəsində də islahatların aparılma
sı, zəruri hüquqi bazanın və institu
sional əsasların formalaşması məhz
Ümummilli liderimiz Heydər Əli
yevin 1993cü ildə siyasi hakimiy
yətə qayıdışından sonra baş ver
mişdir. Ən əsası isə Ulu öndər döv
lətçiliyimizi təhdid edən təhlükəli
tendensiyaları aradan qaldırdıq
dan, müstəqil Azərbaycanın ideolo
jiiqtisadi əsaslarını (azərbaycançı
lıq ideologiyası və “Əsrin müqavi
ləsi”) möhkəmləndirdikdən az son
ra müəllifi olduğu 1995ci il Konsti
tusiyasında insan hüquq və azad
lıqlarını təsbit etdi və hüquqi təmi
nat altına aldı. Beləliklə, olduqca
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qısa zaman kəsiyində müdrik rəh
bərimizin dəmir məntiqinin, silin
məz dəsti-xəttinin, zəngin həyat
təcrübəsi və işıqlı zəkasının ən bö
yük əsəri olan, dünya standartları
nın tələblərinə tam dolğunluğu ilə
cavab verən konstitusiya layihəsi
hazırlanaraq ümumxalq səsvermə
sinə təqdim olundu. Həmin sənəd
1995-ci il noyabrın 12-də referen
dum yolu ilə qəbul edildi. Bu gün
Azərbaycanın Əsas Qanununu xal
qımız iftixar hissi ilə haqlı olaraq
“Heydər Əliyev Konstitusiyası” ad
landırır, eyni zamanda, onu Hey
dər Əliyevin siyasi yaradıcılığının
şah əsəri hesab edir. Bu, xalqın rəh
bərinə olan sonsuz və ülvi məhəb
bətinin ifadəsi, konstitusiyanın ha
zırlanmasında, müzakirəsində və
qəbul edilməsində yorulmaz fəaliy
yətinə verdiyi halal qiymətdir.
Siyasi sistem özündə müxtəlif
profilli komponentləri cəmləşdirən
çoxfunksiyalı strukturdur və bu
sistemin hər bir komponenti özü
nün xüsusi strukturuna və ifadə
xüsusiyyətlərinə malikdir. Belə
çoxfunksiyalı strukturu təşkil edən
ayrı-ayrı komponentlərin (institu
sional, funksional, requlyativ, kom
munikativ, ideoloji profilli kompo
nentlər) formalaşmasında Heydər
Əliyev fenomeninin rolunu bir mə
qalə çərçivəsində şərh etmək çox
çətindir. Lakin danılmaz həqiqət
dir ki, Azərbaycanda siyasi siste
min təşəkkül tapmasında məhz
Ulu öndərin müstəsna xidməti var
dır. Belə ki, onun 30 ildən artıq bir
müddətdə Azərbaycanda siyasi ha
kimiyyətin başında olması faktının
özü çağdaş Azərbaycanın siyasi
sisteminin formalaşmasında Hey
dər Əliyev fenomeninin hansı rola
malik olmasını aydın şəkildə göstə
rir. Çünki məhz siyasi hakimiyyət
siyasi sistemin elementlərinin tə
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mərküzləşməsi və formalaşması
baxımından ən vacib amildir. Siya
si sistemdə cəmiyyətin həyatının
bütün istiqamətləri - cəmiyyətin
mövcudluğunun iqtisadi şərtləri,
cəmiyyətin sosial və milli struktu
ru, ictimai şüurun vəziyyəti və sə
viyyəsi, mədəniyyət və s. öz əksini
tapır. Məhz siyasi sistem vasitəsi
ilə cəmiyyətin əsas maraqları, so
sial prioritetlər müəyyənləşdirilir
ki, sonralar onlar siyasətdə möh
kəmlənir.
XXI əsr tarixə sivilizasiyanı key
fiyyətcə yeni bir mərhələyə yüksəl
dən qloballaşma əsri kimi daxil ol
muşdur. İnkişaf səviyyələrində,
din və mədəniyyətlərində, tarixi
ənənələrində mövcud olan fərqlərə
baxmayaraq, qlobal proseslər dün
ya ölkələrinin və xalqlarının bir-bi
rindən qarşılıqlı asılılığını getdikcə
artırır. Bu proseslər xalqların və
bütövlükdə sivilizasiyanın taleyini
həlledici dərəcədə müəyyən etmə
yə başlamışdır. Ümummilli lideri
miz Heydər Əliyevin əsasını qoy
duğu, möhtərəm Prezidentimiz İl
ham Əliyevin uğurla davam etdir
diyi daxili və xarici siyasət bugün
kü qlobal reallığın və fundamental
tendensiyaların mükəmməl dərki
nə əsaslanır və hazırkı planetar
miqyaslı konyuktur dəyişikliklərə
tamamilə cavab verir.
Müasir dövrdə ictimai həyatın
bütün sahələri kimi, mədəniyyətlər
də getdikcə qloballaşmaya məruz
qalır, fərqli sivilizasiyaların Han
tinqtonun deyimi ilə sadəcə “qarşı
durması” deyil, həm də inteqrasi
yası baş verir. Bu prosesdən təcrid
olunmaq, öz milli məhdudluğuna
qapanıb qalmaq qeyri-mümkün
dür. Qloballaşmanın gedişi, təbii
ki, sivilizasiyaların taleyindən yan
keçə bilməz. Belə ki, qloballaşan
sosio-mədəni məkanda ölkələrin

və sivilizasiyaların qarşılıqlı asılılı
ğı daha da artır, miqrasiya prosesi
nin genişlənməsi ilə onların bir-bi
rinə yaxınlaşması daha da intensiv
səciyyə daşımağa başlayır. Digər
tərəfdən isə xalqların sivilizasion
özünüdərki prosesi geniş vüsət
alır, milli və dini zəmində ziddiy
yətlər ortaya çıxır. Təbii ki, belə bir
ortamda hər bir sivil dövlət qlobal
laşmanın meydana çıxardığı zid
diyyətlərdən və fəsadlardan qaça
raq, bu axını xalqların iqtisadi, mə
dəni həyatının inkişafı üçün bir
üstünlüyə çevirməlidir. Məhz bu
amili nəzərə alaraq Ulu öndər Hey
dər Əliyev uzaqgörənliklə demiş
dir: “Dünyanın inkişafının indiki
mərhələsinin başlıca meyli qlobal
laşmadır. Bu mürəkkəb, heç də bir
mənalı olmayan prosesin perspek
tivləri bizim hamımızı düşündü
rür. Bu zəruri axın dövlətlərin sabit
inkişafının, bütövlüyünün və ida
rəetmə sistemlərinin sabitliyinin
təmin olunmasına, iqtisadi müna
sibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan
qaldırılmasına, xalqların rifah halı
nın yüksəldilməsinə kömək etməli
dir”. Beləliklə, Ümummilli liderin
Azərbaycan dövlətçiliyinin təməli
nə yerləşdirdiyi azərbaycançılıq
ideologiyasının birləşdirici və ehti
vaedici xarakterinin aktuallığı gü
nümüzdə daha artıq önəm və əhə
miyyət qazanır.
Müasir multimədəni cəmiyyət
lər kulturoloji strategiyalara əsasla
nan düşünülmüş multikulturalizm
siyasəti olmadan sabit inkişaf edə
bilməzlər. Bunun sübutlarından bi
ri Azərbaycan Respublikasının in
kişafıdır ki, burada ölkəmizin milli
mədəniyyətinə müvəffəqiyyətlə in
teqrasiya olan müxtəlif xalqların
nümayəndələri harmonik inkişaf
edirlər. Multikulturalizmdən imti
na etmək yaxşı heç nə vəd etmir,

çünki bu, təəssüf ki, bütün dünya
da getdikcə artan anlaşılmazlığa,
fobiyaya, qarşıqoymaya və qarşı
durmaya, milli və dini münaqişələ
rə aparıb çıxaran yoldur. Bu baxım
dan əsası Ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan və hazır
da möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam et
dirilən multikulturalizmin Azər
baycan modeli sınanmış və optimal
variant kimi qarşımıza çıxır.
Ulu öndər Heydər Əliyev bu
nunla ilk növbədə multikultura
lizm siyasi modelinin assimilyasiya
və izolyasiya kimi digər mümkün
siyasi modellərdən üstün olduğu
nu bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
“Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tər
kibi bizim sərvətimizdir, üstünlü
yümüzdür. Biz bunu qiymətəndiri
rik və qoruyub saxlayacağıq”, - de
yən Ümummilli lider bütün sonrakı
siyası fəaliyyətini bu sərvətin əbədi
olması istiqamətinə yönəltdi.

Azərbaycanın ən yeni tarixi şəx
siyyətin və liderin ictimai dövlət
həyatındakı rolunun əsrlər dəyiş
dikcə nəinki azalmadığını, hətta ef
fektiv çalarlar qazanaraq praqmatik
məzmun və mahiyyət kəsb etdiyini
bir daha təsdiqləyir. Təbii ki, poli
toloji anlamda lider dediyimiz şəxs
tarixi inkişafın obyektiv qanunauy
ğunluqlarını dərindən qavrayan,
cəmiyyətin dinamik güclərini va
hid ideya ətrafında səfərbər edərək
addım-addım hədəfə çatmağa ba
caran, strateji və proqressiv düşün
cə tərzinə malik rəhbər modelinin
təcəssümüdür. Belə rəhbərin fəaliy
yəti möhkəm sosial-iqtisadi və
ideoloji bazaya, elektoratın sonsuz
inamına söykənən bir sistemə ma
likdirsə və bütün bu komponentlə
rin məcmusu yeni və qüdrətli lide
rə transformasiya edirsə, daha əzə
mətli və uzunömürlü olur. Ümum
milli liderimiz Heydər Əliyevin la
yiqli varisi möhtərəm Prezidenti

miz İlham Əliyevin timsalında xal
qımız öz taleyində məhz belə uğur
lu fenomenə şahidlik etməkdədir.
Əsrimizin ilk prezident seçkilə
rində xalqımızın iradəsinə arxala
nan, siyasətini milli maraqlarımızın
tam təmin olunması üzərində qu
ran, Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dina
mik inkişaf strategiyasını rəhbər tu
tan və regionda çox böyük nüfuza
malik olan İlham Əliyevin dövləti
mizin başçısı seçilməsi ilə müasir
tariximizdə keyfiyyətcə yeni mər
hələnin başlanğıcı qoyulub. Bütün
sahələrdə köklü dəyişiklərlə, xalqın
rifah halının daim yaxşılaşdırılması,
Azərbaycanın dünyadakı rolunun
yüksəlməsi ilə müşayiət olunan bu
mərhələ daxili və xarici siyasi kur
sumuzda möhtəşəm uğurlarla, nə
həng abadlıq və quruculuq işləri,
dünyada bənzəri olmayan sıçrayışlı
iqtisadi inkişafla tariximizə qızıl
hərflərlə yazılmaqdadır.
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Heydər Əliyevin
vətənpərvərlik və
peşəkarlıq irsi dövlət
təhlükəsizliyinin
təminatının başlıca
prinsipidir
Mədət Quliyev
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
rəisi, Azərbaycanın milli qəhrəmanı,
general-polkovnik

Müasir Azərbaycanın 100 illik tari
xə malik təhlükəsizlik orqanlarının ali
məqsədi şəxsiyyətin, cəmiyyətin və
dövlətin maraq və mənafelərini etibar
lı şəkildə qorumaqdır. Respublikamı
zın təhlükəsizlik orqanlarının yaradıl
ması Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin tarixi ilə bağlıdır. Kəşfiyyat və
əkskəşfiyyat bölməsi adlandırılan və
xüsusi xidmət orqanı funksiyasını hə
yata keçirən belə bir struktur 1919cu il
martın 28də Hərbi Nazirliyin Baş Qə
rargahının tərkibində təşkil olunub.
Müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizlik
orqanlarının peşə bayramının məhz
həmin gün qeyd edilməsi də tarixi va
risliyin təcəssümüdür. Ulu öndər Hey
dər Əliyevin 1997ci il martın 23də bu
barədə imzaladığı sərəncam, eyni za
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manda, təhlükəsizlik orqanları əmək
daşlarının rəşadətli və şərəfli xidməti
nə verilən dəyərin bariz ifadəsidir.
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti döv
lətin təhlükəsizliyinin təminatı istiqa
mətində zəruri tədbirləri davam etdirə
rək, 1919cu il iyunun 11də Dövlət
Müdafiə Komitəsi yanında klassik təc
rübə əsasında xüsusi xidmət orqanı ki
mi fəaliyyət göstərən Əksinqilabla Mü
barizə Təşkilatını yaradıb. İlk rəhbərləri
Məmmədbağır bəy və Nağı bəy Şeyx
zamanlı olan bu təşkilat Cümhuriyyə
tin xarici və daxili düşmənlərinə qarşı
barışmaz mübarizə aparıb. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin ömrü az olsa
da, mövcudluğunun 23 ayı ərzində
onun təsis etdiyi dövlət qurumlarının
təkcə adları deyil, həm də fəaliyyət təc
rübəsi və ənənələri tariximizin şanlı və
unudulmaz səhifələridir. Bolşevik işğa
lı nəticəsində süqut edən Cümhuriyyə
tin qurucuları kimi, bu dövlətə xidmət
edənlərin, o cümlədən təhlükəsizlik or
qanları əməkdaşlarının da əksəriyyəti
təqiblərə və repressiyaya məruz qalıb.

Sovet hakimiyyəti dövründə təhlü
kəsizliyini qoruduğu ictimaisiyasi
quruluşun məqsəd və prinsiplərinə
uyğun fəaliyyət göstərən xüsusi xid
mət orqanlarının ibrətamiz və keşmə
keşli tarixi olub. Bu orqanların bütün
imkanları kommunistbolşevik ideolo
giyasına əsaslanan hakimiyyətin möh
kəmlənməsinə, onun əleyhdarlarına
qarşı amansız və qəddar mübarizəyə
yönəldilib. Xüsusən ötən əsrin 2030
cu illərində xalqımızın minlərlə gör
kəmli elm, sənət, mədəniyyət xadimi,
milli düşüncə və əxlaqın daşıyıcıları
olan mütəfəkkirləri, vətənpərvər oğul
qızları mənəvi və fiziki cəhətdən məhv
edilib. Lakin bu tarixi həqiqəti unut
mamaqla yanaşı, onu da xatırlamalı
yıq ki, xüsusi xidmət orqanlarında iş
ləyərkən heç bir halda milli mənafelə
rə zidd mövqe tutmayan, hətta xidmə
ti karyerasını belə təhlükə altında qo
yaraq doğma xalqının, vətəninin ma
raqlarına sədaqət nümunəsi göstərən
azərbaycanlılar olub. Məhz onların
təcrübəsi və şərəfli mübarizə yolu bu

gün dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının
şəxsi heyəti üçün tarixi örnək, peşə
karlıq məktəbidir.
Özünün fitri istedadı, parlaq zəkası,
güclü iradəsi və yüksək peşəkarlığı sa
yəsində təhlükəsizlik orqanında gene
ral rütbəsinə və Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsinin sədri vəzifəsinə yüksələn,
sonra isə respublika rəhbəri seçilən və
Azərbaycan dövlətçiliyinin taleyinin
müəyyənləşməsində əvəzsiz rolu olan
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hə
min vətənpərvərlər arasında müstəsna
yeri olub. Şərəfli ömrünün 25 ilini təh
lükəsizlik orqanlarında Azərbaycanın
gələcək müstəqilliyi üçün addımad
dım zəmin yaratmaqla mühüm bir
fəaliyyətə həsr edən Ulu öndər gənc
yaşlarından kəşfiyyat və əkskəşfiyyat
işinin mükəmməl bilicisi, fenomenal
qabiliyyətə malik xüsusi xidmət zabiti
kimi öz həmkarları arasında şöhrət və
nüfuz qazanıb.
Dövlət təhlükəsizlik orqanında
xidmətə başlayan Heydər Əliyevin
yüksək intellekti, orijinal əməliyyat
təfəkkürü, məsuliyyətliliyi və qətiy

yəti ona vəzifələrinin icrasında fərq
lənmək imkanı verib. Heydər Əliyev
bölmə rəisi, əkskəşfiyyat şöbəsinin
rəisi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi
sədrinin müavini və nəhayət, sədri
vəzifələrində işləyərək həm əsl peşə
karlıq nümunəsi göstərib, həm də
xidməti səlahiyyətləri ilə bağlı bütün
məsələlərin həllində xalqının, vətəni
nin mənafeyini əsas götürüb.
Bu orqanda rəhbər vəzifələrdə iş
ləyərkən dahi şəxsiyyət Heydər Əli
yev mərkəzi hakimiyyətin təzyiqləri
nə baxmayaraq, struktur bölmələrin
antimilli ünsürlərdən təmizlənməsi,
Azərbaycanın müstəqil gələcəyi üçün
kadrların yetişdirilməsi istiqamətin
də böyük prinsipiallıq və hünər gös
tərib. Vaxtilə xalqımızın mənəvi də
yərləri ilə yanaşı, tarixi şəxsiyyətlərini
də məhv edən qüvvələr bu cəsarətli
addımlara qarşı çıxsalar da, Ulu ön
dər özünün məntiqi və dəmir iradəsi
ilə belə cəhdlərin qarşısını almağa
nail olub. Eyni zamanda, azərbaycan
çılıq ideyalarını təbliğ və tərənnüm
edən ziyalılarımızı və ictimai xadim

lərimizi təqibdən, həbsdən və məhv
olmaqdan qurtarıb.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əli
yev sovet Azərbaycanına rəhbərlik et
məyə başladıqdan sonra təhlükəsizlik
orqanlarında əsasını qoyduğu milli hə
dəflərə xidmət strateji xətti təkcə qəl
bən öz xalqına bağlı olan vətənpərvər
kadrların irəli çəkilməsi ilə məhdudlaş
mayıb. Torpaqlarımızın Ermənistan tə
rəfindən işğalı, Dağlıq Qarabağda er
mənilərin respublikamızın maraq və
mənafeləri əleyhinə separatçılıq fəaliy
yətinin qarşısının alınması, Azərbay
can dilinin dövlət səviyyəsində istifa
dəsinin daha da genişləndirilməsi, zi
yalıların və gənclərin hərtərəfli himayə
edilməsi, mədənimənəvi dəyərlərin
qorunması, ümumən, bütün sahələrdə
milli inkişafın fundamental təminatı
məhz həmin dövrdə müəyyənləşdiri
lən strategiyanın əsas istiqamətləri
olub. Elə buna görədir ki, Heydər Əli
yev bənzərsiz dahi kimi xalqımızın
Ümummilli lideri adını qazanmışdır.
1969cu ildə Azərbaycana rəhbər seçi
lən Heydər Əliyevin milli intibah mis
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siyasının birinci mərhələsində respub
likada güclü iqtisadi infrastruktur və
kadr potensialı yaradılmış, xalqın milli
oyanışının əsası qoyulmuşdur.
1993cü ilin iyun ayında xalqın tə
kidli tələbi nəticəsində siyasi hakimiy
yətə ikinci dəfə qayıdışı ilə Ulu öndərin
müstəqillik missiyasının qurtuluş mər
hələsi başladı. Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin zəngin dövlətçilik təcrü
bəsi, yorulmaz fəaliyyəti, qətiyyətli ira
dəsi sayəsində ölkəmiz düşdüyü ağır
siyasi böhrandan, vətəndaş müharibəsi
təhlükəsindən, tüğyan edən cinayət
karlıq və özbaşınalıqdan xilas edildi.
Qeyd olunmalıdır ki, müstəqilliyin
bərpası ərəfəsində və sonrakı illərdə
respublikanın dövlət təhlükəsizliyi sis
temində təzadlı və çətin bir dövr ya
şanmış, bir yandan erməni şovinistləri
nin silahlı separatçılığı və Ermənistan
Respublikasının hərbi təcavüzü, kəş
fiyyatpozuculuq və terrortəxribat
fəaliyyəti, digər tərəfdən mövcud icti
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maisiyasi quruluşun
dəyişməsi və milli
dövlətçiliyin yeni
mərhələsinin başlan
ması xüsusi xidmət
orqanının qarşısında
həlli vacib, təxirəsa
lınmaz vəzifələr qo
yurdu. Dövlət müstə
qilliyinə qarşı yönəl
miş təzyiqlər, daxili
və xarici təhdidlər şə
raitində milli təhlükə
sizlik sisteminin yeni
dən qurulması zəruri
idi. Lakin getdikcə
dərinləşən ictimaisi
yasi böhran, xüsusən
respublikanın o vaxt
kı rəhbərlərinin səriş
təsizliyi və naşılığı bu
sahədə ciddi tədbirlə
rin görülməsini çətin
ləşdirirdi.
Məhz Ulu öndər
Heydər
Əliyevin
Azərbaycanda müstəqil dövlət qurucu
luğuna başlaması ilə bütün dövlət ida
rəetmə sistemində, o cümlədən hüquq
mühafizə və xüsusi xidmət orqanları
nın da fəaliyyətinin yeni tələblər səviy
yəsində qurulmasına imkan və şərait
yarandı. Öz səlahiyyətlərinə daxil olan
vəzifələri yerinə yetirmək üçün təhlü
kəsizlik orqanının peşəkar kadr poten
sialını formalaşdırmaq, strukturunu
təkmilləşdirmək, xalqın və dövlətin
maraqlarına cavab verən tələblər səviy
yəsində fəaliyyət istiqamətlərini müəy
yənləşdirmək yönündə zəruri tədbirlər
həyata keçirildi. Bu orqanın əməkdaş
ları digər aidiyyəti dövlət və hüquq
mühafizə orqanları ilə birlikdə Ümum
milli liderin tapşırıq və tövsiyələrini
yerinə yetirməyə səfərbər olundular.
Ölkə daxilində pozucu, separatçı qüv
vələrlə mübarizə gücləndi və onların
hüquqazidd əməllərinin qarşısı qətiy
yətlə alındı, ictimaisiyasi sabitlik və
qanunçuluq bərqərar edildi, qonşu

dövlətlərlə münasibətlər tənzimləndi.
Milli təhlükəsizliyin təminatı prosesi
sistemli xarakter aldı. Bunun sayəsində
Azərbaycan iqtisadi dirçəliş və inkişaf
dövrünə qədəm qoydu. Ulu öndərin
müstəqil dövlətimizə rəhbərlik etdiyi
dövrdə digər hüquqmühafizə struk
turları ilə yanaşı, təhlükəsizlik orqanla
rının əməkdaşları da təcavüzkar Ermə
nistanın və digər düşmən qüvvələrin
ölkəmizə qarşı terrortəxribat və casus
luq fəaliyyətinin qarşısının alınması,
konstitusiya quruluşu əleyhinə yönəl
miş cinayətlərin ifşası və cinayətkar
qruplaşmaların ləğvi, ümumiyyətlə,
daxili risklərin aradan qaldırılması
üçün fədakarlıqla çalışıblar.
2003cü il oktyabrın 15də xalqın
mütləq dəstəyini və etimadını qazan
mış Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin müdrik
rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövləti yeni
mərhələyə  dinamik inkişaf, müasir
ləşmə və yeniləşmə mərhələsinə daxil
oldu.
Ulu öndərin siyasi məktəbinin layiq
li yetirməsi kimi möhtərəm Prezident,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyev də xalqın və dövlə
tin təhlükəsizliyinin etibarlı və möh
kəm təminatı üçün məqsədyönlü təd
birlər həyata keçirir. “Milli təhlükəsiz
lik haqqında”, “Kəşfiyyat və əkskəş
fiyyat haqqında”, “Dövlət sirri haqqın
da” qanunlardan, “Azərbaycan Res
publikasının Milli Təhlükəsizlik Kon
sepsiyası”ndan, digər qanunvericilik
aktlarından və zəruri normativ hüquqi
sənədlərdən ibarət mükəmməl qanun
vericilik bazası olan dövlət təhlükəsiz
liyi sistemində müasir tələblər səviyyə
sində aparılan islahatların növbəti mər
hələsi möhtərəm Prezident cənab İl
ham Əliyevin 14 dekabr 2015ci il tarix
li 706 nömrəli Fərmanı ilə başlanıb. Belə
ki, xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyə
tinin səmərəliliyini artırmaq və dövlət
idarəetmə strukturunu təkmilləşdir
mək məqsədi ilə Azərbaycan Respubli
kası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
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əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmə
tinin və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin
yaradılması qlobal təhlükəsizlik arxi
tekturasının, beynəlxalq nizamın ciddi
təzyiq və təsirlərə məruz qaldığı, re
gional əminamanlığa təhdidlərin güc
ləndiyi bir dövrdə ölkəmizin dövlət
müstəqilliyinin, mövcud ictimaisiyasi
sabitliyin qorunması və möhkəmləndi
rilməsi ilə bağlı xüsusi xidmət orqanla
rının fəaliyyətini daha da gücləndirib.
Dünya dövlətləri arasında nüfuzu
yüksələn, regionun lider dövlətinə çev
rilən Azərbaycan üçün bu fərman döv
rün və zamanın tələbi idi. Xalqımızın
ən böyük nailiyyəti olan dövlət müstə
qilliyinin qorunub saxlanmasında və
daha da möhkəmlənməsində üzərinə
mühüm vəzifələr düşən Dövlət Təhlü
kəsizliyi Xidmətində qarşıya qoyulmuş
tapşırıqları həyata keçirən şəxsi heyətin
saflığı, vətənə, xalqa və dövlətə sədaqə
ti, eyni zamanda, peşə, fiziki və döyüş
hazırlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İndi
yüksək peşəkarlıq və intellektual səviy
yə, ciddi xidmət və icra intizamı bu
orqanda xidmətin başlıca meyarlarıdır.
Ümummilli lider tərəfindən müəyyən
ləşdirilmiş peşə və mənəviyyat meyar
ları  yüksək biliyə malik olmaq, dövlə
timizin daxili və xarici siyasətini, bey
nəlxalq vəziyyəti, qanunlarımızı yaxşı
bilmək, xalqımıza və dövlətimizə səda
qətli olmaq, böyük şəxsi cəsarət, iradə,
dönməzlik Dövlət Təhlükəsizliyi Xid
mətinin hər əməkdaşı üçün həyat və
fəaliyyət prinsipidir.
Bir məqama da xüsusi toxunmaq
istərdim. Bu gün dövlətimizin başçısı
cənab İlham Əliyev respublikanın mü
dafiə qabiliyyətinin durmadan möh
kəmləndirilməsi, Silahlı Qüvvələrin, o
cümlədən dövlət təhlükəsizliyini təmin
edən xüsusi qüvvələrin hərbitexniki
potensialının gücləndirilməsi üçün ar
dıcıl tədbirlər həyata keçirir. Azərbay
can Ordusunun hazırda dünyanın ən
güclü 50 ordusu sırasında olması hərbi

quruculuq sahəsində aparılan məqsəd
yönlü dövlət siyasətinin nəticəsidir. Öl
kə gənclərinin hərbi vətənpərvərlik ru
hu isə ən yüksək səviyyədədir. Ali Baş
Komandanın ötən ilin sentyabr ayında
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi
hissəsində gənc əsgərlərin andiçmə
tədbirində iştirak etməsi şəxsi heyət
üçün ən mötəbər və əlamətdar bir gün
kimi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
tarixinə əbədi həkk oldu. Möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevin hərbi
hissəyə gəlişi Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətində fədakarlıq ruhunu daha
da artıraraq, şəxsi heyətin əməliyyat,
döyüş, mənəvipsixoloji hazırlığında
yeni uğurlar qazanmaq əzmini güclən
dirir. Çox maraqlı və əlamətdar haldır
ki, Ulu öndərin nəvəsi, ADA Universi
tetinin məzunu Heydər Əliyev də bu
gün özünün 100 illiyini qeyd edən
Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanı
nın  Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
hərbi hissələrindən birində həqiqi hər
bi xidmət keçir. Hərbi xidmətdə yük
sək nəticələr əldə edən əsgərlərdən biri
kimi onun da valideynlərinə təşəkkür
məktubu ünvanlanıb və əsgər anası ki
mi Dünya Azərbaycanlılarının Həm

rəylik Günü və Yeni il münasibəti ilə
hərbi hissədə keçirilən tədbirdə iştirak
edən Birinci vitseprezident Mehriban
xanım Əliyevaya təqdim olunub.
Bu gün müstəqil dövlətçiliyimizin
qarantı möhtərəm Prezident cənab İl
ham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Respublikası öz gücünü,
qüdrətini durmadan artırır, hərtərəfli
dinamik inkişafı ilə seçilir, dünyada sa
bitlik və təhlükəsizlik məkanı kimi ta
nınır. Ölkədəki möhkəm ictimaisiyasi
sabitliyin, davamlı tərəqqinin təməlin
də xalqiqtidar birliyi, sarsılmaz vətən
daşdövlət vəhdəti dayanır. Ötən il ke
çirilən prezident seçkiləri də bu birliyin
parlaq təcəssümü oldu. Xalqımız növ
bəti dəfə Heydər Əliyev siyasi xəttinə
sadiqliyini nümayiş etdirdi, seçiciləri
nin mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə
dünya şöhrətli siyasi xadim cənab İl
ham Əliyev yeddi il müddətinə Prezi
dent seçildi.
Ötən il, eyni zamanda, müasir müs
təqil Azərbaycan dövləti varisi olduğu
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubile
yini yüksək səviyyədə, təntənəli şəkil
də qeyd etdi. Bundan başqa, Azərbay
can Ordusunun yaranmasının 100 illiyi
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VƏTƏNƏ SƏDAQƏTLƏ
münasibəti ilə təşkil edilən möhtəşəm
hərbi parad dövlətimizin gücünü, qüd
rətini bütün dünyaya göstərdi. Həmin
ərəfədə Naxçıvanın Cünnüt kəndinin
erməni işğalından azad edilməsi, 2016
cı ilin Aprel döyüşlərində olduğu kimi,
qəsbkar Ermənistana böyük sarsıdıcı
zərbə oldu. Bakı şəhərinin Qafqaz İs
lam Ordusu tərəfindən işğaldan azad
edilməsinin 100 illiyi münasibəti ilə təş
kil olunan daha bir hərbi paradda isə
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
nin birgə iştirakı iki qardaş dövlətin
tarixi dostluğunun və birliyinin nüma
yişinə çevrildi. Həmin paradlarda Döv
lət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qul
luqçuları də tribuna önündən qürurla
keçdilər.
Dövlətimizin başçısının müdrik rəh
bərliyi ilə müvafiq dövlət strukturları
nın və hüquqmühafizə orqanlarının
birgə fəaliyyəti və önəmli ictimai dəs
tək nəticəsində respublikada dönməz
sabitlik mövcuddur. Bu baxımdan,
həmçinin Azərbaycanın dünyada nü
fuzunun artması və beynəlxalq təhlü
kəsizlik sisteminin fəal iştirakçısı olma
sı nəticəsində ölkəyə etibar edilir, geniş
investisiya qoyulur, irimiqyaslı layihə
lər gerçəkləşdirilir. Möhtərəm Prezi
dent cənab İlham Əliyevin uğurla hə
yata keçirdiyi enerji təhlükəsizliyi stra
tegiyası həm regional, həm də beynəl
xalq iqtisadi inkişaf üçün mühüm əhə
miyyət kəsb edir. Qlobal maliyyəiqti
sadi böhranın təsirinin inkişaf etmiş
ölkələrdə hələ də hiss olunduğu bir
vaxtda Azərbaycanın sosialiqtisadi in
kişaf göstəriciləri bütün dünyada ma
raq və rəğbətlə qarşılanır. Respublika
mızın formalaşmış güclü təhlükəsizlik
strategiyası ölkəyə etibarlı tərəfdaş və
öz maraqlarını qorumağa qadir dövlət
imici qazandırır.
Ümumən, son 15 ildən artıq olan
müddətin Azərbaycan üçün əsas xa
rakterik cəhəti sabitlik, təhlükəsizlik,
müasirləşmə, yeniləşmə, sürətli iqtisa
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di inkişaf, xalqın maddi rifahının yük
səlməsidir. Ən əsas şərt sözsüz ki, xal
qın mütləq əksəriyyətinin möhtərəm
Prezident, zatialiləri cənab İlham Əli
yevin yürütdüyü və alternativi olma
yan dövlətçilik, tərəqqi və siyasət xətti
ni sonsuz məhəbbətlə dəstəkləməsidir.
Bu gün sürətli elmitexniki tərəqqi
nin son nailiyyətlərinin tətbiqi, infor
masiya və kommunikasiya texnologi
yalarının inkişaf etməsi qlobal informa
siya mühitinin yaranmasına, mövcud
sərhəd və maneələrin şəffaflaşmasına,
əmtəələrin sərbəst beynəlxalq dövriy
yəsinə, insanların azad yerdəyişməsinə
gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda, bu
tendensiya müasir dünyanı beynəlxalq
terrorçuluğun, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığın, habelə silah və narko
tiklərin qanunsuz dövriyyəsinin, qeyri
qanuni miqrasiyanın doğurduğu yeni
təhdidlərlə üzləşdirmiş və hər bir döv
lət qarşısında təhlükəli təzahürlərin
qarşısının alınması üçün zəruri olan
milli təhlükəsizlik sisteminin daha da
təkmilləşdirilməsi vəzifələrini qoymuş
dur. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hə
min cinayətkar niyyətlər, planlar və
əməllər barədə məlumatları əldə edir,
milli təhlükəsizliyə real və potensial
təhdidləri proqnozlaşdırır, xarici xüsu
si xidmət orqanlarının və təşkilatların,
cinayətkar qrupların və ayrıayrı şəxs
lərin Azərbaycan Respublikasının su
verenliyinə, ərazi bütövlüyünə, konsti
tusiya quruluşunun əsaslarına və təh
lükəsizliyinə, iqtisadi, elmitexniki,
müdafiə potensialına və milli maraqla
rına zərər vurulmasına yönəlmiş kəş
fiyyat, terrortəxribat, digər pozuculuq
və cinayətkar fəaliyyətinin aşkarlan
ması, qabaqlanması və qarşısının alın
ması məqsədi ilə tədbirlər görür.
Azərbaycan Respublikası təhlükə
sizliyin qorunması sahəsində beynəl
xalq norma və prinsiplərə uyğun ola
raq dünya birliyinin səylərini daim
müdafiə edir. Siyasi, dini və digər mo

tivlərdən asılı olmayaraq, terrorun bü
tün forma və təzahürlərinə qarşı birmə
nalı barışmaz mövqe tutur.
Ali Baş Komandan cənab İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə yürüdülən düşü
nülmüş və qətiyyətli hüquqmühafizə
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi,
ictimaisiyasi sabitliyin və təhlükəsizli
yin qorunması istiqamətində Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti respublikanın
hüquqmühafizə və digər aidiyyəti
dövlət orqanları ilə birgə səmərəli
fəaliyyət göstərir. Ümumən, terrortəx
ribat və digər təhlükəli cinayətlərin
qarşısının alınması üzrə görülən birgə
səylər də bu istiqamətdə mühüm rol
oynayır. Bununla yanaşı, hazırda dün
yanın 70dən artıq xüsusi xidmət orqa
nı ilə qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlıq edən
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin bey
nəlxalq əlaqələri də son illər daha fəal
və səmərəli xarakter almışdır. Bu əlaqə
lər strateji və tərəfdaşlıq xarakteri daşı
yır. MDByə üzv dövlətlərin SORB təş
kilatı, Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi Xid
mət Orqanları Konfransı, İnterpol ilə,
həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində iki və çoxtərəfli formatda
tərəfdaşlıq münasibətlərimiz inkişaf
edir və güclənir. Əməkdaşlıq yalnız in
formasiya və təcrübə mübadiləsi ilə
deyil, bir çox hallarda birgə fəaliyyət və

əməli köməklik şəklində həyata keçiri
lir. Qürurvericidir ki, dünyanın təhlü
kəsizlik sisteminin formalaşmasında
Azərbaycanın da əməyi var.
Respublikamızın beynəlxalq antiter
ror koalisiyasında fəal iştirakı ilə verdi
yi töhfələr də xüsusi qeyd edilməlidir.
Terrorçuluğa qarşı mübarizə istiqamə
tində beynəlxalq axtarışda olan terror
çuların saxlanılaraq xarici dövlətlərə
ekstradisiya olunması, eləcə də BMT
tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınmış
dini ekstremist cinayətkar birliyin tər
kibində ölkəmizin hüdudlarından kə
narda aparılan silahlı münaqişələrdə
iştirak edərək terror aktları törədən
şəxslərin gizli maliyyələşdirilməsinin
təsbit edilib qarşısının alınması, terror
çularla əlaqəli müxtəlif bank hesabları
nın dondurulması və digər bu istiqa
mətdə önəmli nəticələr əldə edilmişdir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, 2018ci
ilin dekabr ayında Avropa Şurasının
MONEYVAL Komitəsi pulların leqal
laşdırılmasına və terrorçuluğun maliy
yələşdirilməsinə qarşı Azərbaycan Res
publikasının mübarizə sistemini müs
bət dəyərləndirərək, ölkədə bu sahədə
aparılmış islahatlara yüksək qiymət
vermiş, institusional potensialın güc
ləndirilməsi, hüquqi bazanın, nəzarət
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə

əlaqədar əldə edilmiş nailiyyətləri xü
susi olaraq vurğulamışdır.
Möhtərəm Prezidentin siyasi iradəsi
ilə həyata keçirilən, mövcud idarəçilik
sisteminin daha çevik, operativ və sə
mərəli xarakter almasına xidmət edən
islahatların uğurunu təmin etmək üçün
xalqiqtidar birliyinin, ictimaisiyasi sa
bitliyin qorunması olduqca vacibdir və
bu vəzifənin icrasında dövlət təhlükə
sizliyi orqanları əməkdaşlarının da xü
susi rolu var. Bu məsul vəzifələrin yeri
nə yetirilməsi Azərbaycan təhlükəsizlik
orqanlarının yaranmasının 100 illiyini
yaşayan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmə
tinin əməkdaşları üçün şərəf işidir. Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
“Azərbaycan Respublikası dövlət təh
lükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanları
nın 100 illiyi (19192019)” yubiley me
dalının təsis edilməsi ilə əlaqədar imza
ladığı 30 oktyabr 2018ci il tarixli qanun
bu orqanlarda çalışaraq dövlətimizin
və xalqımızın mənafeyinə sədaqətlə
xidmət edən həmkarlarımızın rəşadətli
əməyinə göstərilən diqqət və qayğının
növbəti təzahürüdür.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
şəxsi heyəti möhtərəm Prezidentin ali
etimadını, dövlətin qayğısını, ictimaiy
yətin dəstəyini və etibarını böyük mə
suliyyət sayır. Dövlət tərəfindən nor

mal xidmət üçün hər cür diqqət göstə
rilir. Əməkdaşların iş və mənzilməişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial mü
dafiəsinin gücləndirilməsi sahəsindəki
son illərin nəticələri əvvəlki dövrlə
müqayisəolunmazdır. Bütün bunları,
eləcə də yubiley ərəfəsində möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevin sərən
camları ilə bir qrup əməkdaşın dövlət
mükafatlarına və ali zabit rütbələrinə
layiq görülməsi Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin fəaliyyətinə növbəti dəfə
verilən yüksək qiymətin bariz nümu
nəsidir.
Vətənə sədaqətlə xidmət edən,
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
azərbaycançılıq, vətənpərvərlik irsini
və şanlı peşəkarlıq məktəbini qürur və
fəxrlə davam etdirən Dövlət Təhlükə
sizliyi Xidmətinin şəxsi heyəti Azər
baycan Respublikasının Prezidenti cə
nab İlham Əliyevin göstərdiyi ali eti
madı və etibarı layiqincə doğrultmaq,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
nın müsəlləh əsgəri olaraq xalqın və
müstəqil dövlətimizin keşiyində ayıq
sayıq dayanmaqla, onun hər bir vətən
daşının maraq və mənafelərinin, təhlü
kəsizliyinin təmin edilməsi üçün qarşı
ya qoyulmuş vəzifələri şərəf, ləyaqət,
vicdan və qətiyyətlə yerinə yetirmək
əzmindədir.
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Azərbaycan möhtəşəm Formula-1
yarışlarının növbəti mərhələsinə
uğurla ev sahibliyi etdi
Aprelin 26-da start verilən For
mula-1 Azərbaycan Qran-prisinin
birinci günündə pilotlar Bakı trekin
də iki sərbəst yürüşdə güclərini sı
nadılar. Sıralama yürüşündən sonra
isə Qran-pridə pilotların düzülüşü
müəyyənləşdi. Formula-1 Azərbay
can Qran-prisi çərçivəsində Bakıda
Formula-2 yarışları da keçirildi.
Formula-1 Azərbaycan Qran-pri
sinin aprelin 28-də keçirilən əsas ya
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rışlarının paytaxtın Azadlıq meyda
nındakı möhtəşəm açılış mərasimi
də maraqlı anları ilə yadda qaldı.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Formu
la-1 üzrə dünya çempionatının
dördüncü mərhələsinin - SOCAR
Azərbaycan Qran-prisinin əsas ya
rışlarına baxmaq üçün təşrif bu
yurmuşdular. Əvvəlcə pilotların

paradı və açılış mərasimi oldu.
Paradda və himn mərasimində
pilotları azyaşlılar müşayiət etdilər.
Formula-1 şirkətinin və Beynəlxalq
Avtomobil Federasiyasının “Gələ
cəyin ulduzları” adlı birgə təşəbbü
sü çərçivəsində qəbul etdiyi qərara
əsasən, ötənilki mövsümdən etiba
rən həm parad, həm də himn məra
simlərində pilotlar azyaşlılar tərə
findən müşayiət olunurlar. Builki

yarış üçün xüsusi tərtib olunmuş
kubok təqdim edildi.
Azərbaycanın Dövlət himni ta
nınmış bəstəkar Azad Vəliyevin
yeni aranjimanında səsləndirildi.
Himni Azərbaycanın əməkdar ar
tistləri Bəyimxanım Vəliyeva və
Nurlan Növrəsli birlikdə, müvafiq
olaraq, muğam və klassik üslublar
da ifa etdilər. Sonra Formula1
Azərbaycan Qranprisinin 51 döv
rədən ibarət əsas yarışı başladı.
Final mərhələsində hər birində
iki pilot olan on komanda mübari
zə apardı. Ötən gün keçirilən sıra
lama yürüşünün nəticəsinə əsasən
start xəttinə ən yaxın məsafədə
“Mersedes” komandasının sürücü
ləri Luis Hamilton və Valtteri Bot
tas, “Ferrari” komandasının pilotu
Sebastian Fettel dayandılar.
Gərgin idman mübarizəsinin ye
kununda “Mersedes” komandası
nın pilotu Valtteri Bottas Formu
la1 SOCAR Azərbaycan Qranpri
sinin qalibi adını qazandı. O, 51
dövrəni hamıdan tez – 1 saat 31 də
qiqə 52,942 saniyəyə başa vurdu.
Ondan 1,524 saniyə geri qalan ko
manda yoldaşı, ötənilki Bakı Qran
prisinin qalibi Luis Hamilton ikinci
oldu. İlk üçlüyü liderə 11,739 sani
yəlik fərqlə uduzan “Ferrari” ko
mandasının sürücüsü Sebastian
Fettel tamamladı. “Mersedes” ko
mandası bu qələbə ilə Formula1
üzrə dünya çempionatları tarixin
də yeni rekorda imza atdı. Belə ki,
ilk dəfə olaraq ardıcıl dörd Qran
pridə bir komandanın hər iki pilo

tu yürüşləri ilk iki pillədə başa
vurdu.
Sonra qaliblərin mükafatlandı
rılması mərasimi keçirildi. Əvvəlcə
qalib idmançının və komandanın
şərəfinə müvafiq olaraq Finlandi
yanın və Almaniyanın dövlət himn
ləri səsləndirildi.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Qranpri
ni Valtteri Bottasa, Konstruktorlar
kubokunu da “Mercedes” koman
dasının nümayəndəsinə təqdim et

di. İkinci yerin sahibi, “Merce
des”in sürücüsü Luis Hamiltona
kuboku Azərbaycanın gənclər və
idman naziri Azad Rəhimov, üçün
cü yeri tutan “Ferrari” komandası
nın sürücüsü Sebastian Fettelə isə
kuboku Azərbaycan Avtomobil Fe
derasiyasının prezidenti Anar
Ələkbərov təqdim etdilər.
Beləliklə, aprelin 2628də keçi
rilən Formula1 üzrə dünya çem
pionatının Bakı mərhələsi həyə
canla dolu anları ilə tarixə yazıldı.
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Bakıda keçirilən

1001-ci Formula-1
ekstremal və həyəcan dolu
anlar yaatdı

“Formula1 Azərbaycan Qran
pri 2019”un həyəcan dolu anları
coşqun bir sürətlə gəlib keçdi.
Azərbaycanda 2016cı ildən keçi
rilən Formula1 yarışlarının Azər
baycan Qranprisi ekstrim cəhət
dən Formula1 təqvimini məz
munca zənginləşdirməsi ilə bu
“kral yarış”ın həvəskarları arasın
da böyük populyarlıq qazanıb.
Elə builki yarışların ilk günündən
dalbadal ekstrim yaşanmağa baş
ladı. İlk əvvəl birinci sərbəst yürüş
zamanı Corc Rasselin idarə etdiyi
bolid drenaj qapağını qaldırması
ilə qəza baş verdi. Xöşbəxtlikdən
pilota heç nə olmadı, amma bolid
ciddi zədə aldı.
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Bu hadisə dərhal sonra sosial
şəbəkələrdə, özü də “bizimkilər”
tərəfindən xoşagəlməz müzaki
rələrə səbəb oldu. Hansı ki, For
mula1 izləyiciləri yaxşı bilirlər
ki, yarış traslarında bu cür hadi
sələr teztez baş verir. Bakıdakı
hadisə də Formula1 tarixində ilk
deyil. Bircə onu qeyd edək ki,
1929cu ildən keçirilən Monako
Qranprisində analoji qəzalar
dəfələrlə olub. Formula1də
qəzalar idman ictimaiyyəti tərə
findən normal, hətta maraqla
qarşılanır.
Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat
Şirkətinin Əməliyyatlar şöbəsinin
və Bakı Marşallar Klubunun rəh

bəri Çingiz Mehdiyevlə Formula
1in Bakı mərhələsinin bəzi nüans
ları barədə yarışlardan əvvəl
görüşüb söhbət etmişdik.

- Çingiz müəllim, Formula-1 yarışları 2019-cu il
mövsümündəqaydalardamüəyyəndəyişikliklər
edilib.BuilkimövsümdəbiziBakıŞəhərHalqasındahansıyeniliklərgözləyir?
 Bildiyiniz kimi, bir neçə ildir ki, Azərbaycan
Qranprisi beynəlxalq aləmdə baxım, ekstremal və
həyəcan dolu ötmə əməliyyatlarının maksimum həd
də olması səbəbindən siyahıda yüksək yerləri tut
maqdadır.
Bu mövsümdə yarış maşınlarının aerodinamik böl
məsinin reqlament dəyişikliklərinə əsasən trekdə ötmə
əməliyyatlarının sayının artmasını müşahidə edə bilə
cəyik. Bu, öz növbəsində təhlükəsizlik tədbirlərinin
daha da mükəmməl şəkildə təşkil olunması zərurətini
artırır. Digər ölkələrdə keçirilən Formula1 yarışları
nın statistik məlumatlarını nəzərə alsaq, nəticə etibarı
ilə Bakı Şəhər Halqasında keçiriləcək yarış bizə və
şəhərimizin qonaqlarına daha ekstremal və həyəcan
dolu anlar yaşadacaq.
-KeçənildənbolidlərdəHalotəhlükəsizliksistemitətbiqedilir.Buyeniliközününecəgöstərdi?
Başqadəyişikliklərplanlaşdırılırmı?
 Halo sisteminin funksiyasının əsas səbəbi pilotu
hər hansı bir qəza zamanı ciddi zərbələrdən qoru
maqdır. İlk öncə estetik görünüş cəhətdən bu sistem
bir az neqativ qarşılansa da, bəzi “qranpri”lərdə
pilotu ciddi zədələrdən qorumağının şahidi olduq.
Digər tərəfdən, Halo sisteminin tətbiqi pilotun qəza
zamanı təxliyəsini bir qədər çətinləşdirir. Amma
bizim pilotun təxliyə komandası gərgin təlimlər nəti
cəsində bu işin öhdəsindən böyük peşəkarlıqla gəl
məkdədir.

-Ümumilikdə2021-ciildəFormula-1yarışlarında
həyatakeçiriləcəkdahaciddiislahatlarınmüjdəsini verirlər. Bu gözlənilən islahatlar və onların
mahiyyətibarədənədeyəbilərsiniz?
 Ümumilikdə gələcəkdə baş verəcək dəyişikliklər
Formula1in baxımlı, ekstremal, həyəcan dolu olması
və bu idman növünə daha çox tamaşaçı və pərəstişkar
kütləsi cəlb edilməsinə yönəldilmiş bir addımdır.
Əlbəttə ki, bu addımı ancaq müsbət qiymətləndirmək
olar. Dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, Bakı Marşal
Klubu təlim zamanı bütün marşalları baş vermiş dəyi
şikliklər barədə məlumatlandırır və bu dəyişikliklərə
əsasən təlim prosedurları keçirilir. Nəticə etibarı ilə
marşalların funksionallığı hər bir halda yüksək səviy
yədə təmin olunmaqdadır.
-Çingiz müəllim, Formula-1 yarışlarının keçirilməsindəxüsusiroloynayanmarşallarınişibarədə məlumat verərdiniz  və Bakı Marşal Klubununbeynəlxalqəlaqələrinecəqurulub?
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- Marşallıq çox əhəmiyyətli
fəaliyyət sahəsi olaraq, məsuliyyət,
dəqiqlik və bu şəraitdə işləmək
üçün güclü istək kimi şəxsi keyfiy
yətlər tələb edir. Marşallar yarış
zamanı yarana biləcək müxtəlif
halları aradan qaldırmağa hazır
olan hərtərəfli bacarıqlara malik
şəxslərdir. Onlar Formula-1 yarış
larının təşkilatçılığında və keçiril
məsində böyük əhəmiyyət daşıyır
lar. F1 aləmində marşallara həmçi
nin “Yarış rəsmiləri” də deyilir.
Onların işi pilotların təhlükəsizli
yinin təminatında və bütün marşal
komandasının inzibati təşkilatçılı
ğında həyati əhəmiyyət daşıyır.
Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şir
kəti tərəfindən yaradılan Bakı Mar
şallar Klubu marşallıq fəaliyyəti
nin bütün istiqamətlərinə dair təd
birlər təşkil edir, müsahibələr və
təlimlər keçirir, eyni zamanda,
beynəlxalq marşal klubları ilə də
sıx əməkdaşlıq qurur. Beynəlxalq
marşal klubları ilə əməkdaşlıq çər
çivəsində yerli marşalların digər
ölkələrdə keçirilən bu idman
növündə lazımi təcrübəyə yiyələn
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mək məqsədi ilə iştirakı, həmçinin
xarici marşalların ölkəmizdə keçi
rilən yarışda iştirakı Bakı Şəhər
Halqası Əməliyyat Şirkəti tərəfin
dən icra olunur.
- Formula-1 yarışları bahalı
idman növü sayılır. Əgər
detalları açıqlasaq, məsələn,
bir bolidin və ya bir mühərri
kin dəyəri nə qədər tutur? Ən
bahalı və ən ucuz ehtiyat his
səsi hansıdır?
- Bəli. Siz düz buyurursunuz.
Formula-1 maşınlarının ərsəyə gəl
məsi baha başa gəlir, ümumilikdə
80 000 detaldan ibarət olan maşı
nın ən ucuz detalı olan oturacaq
2000 ABŞ dolları dəyərindədir.
Arxa və qabaq asqı sistemi 220 000,
sürətlər qutusu 2,5 milyon, mühər
rik 3 milyon, elektron təchizat sis
temi 4 milyondur. Ümumilikdə
Formula-1 maşını komandadan
asılı olaraq minimum 15 milyon
ABŞ dollarına başa gəlir.
- İşlənmiş və ya yararsız ehtiyat

hissələrinin geri dönüşü olur
mu?
- Formula-1 də bütün zədələn
miş, hər hansı bir səbəbə görə sıra
dan çıxmış ehtiyat hissələri mütləq
şəkildə komandaya qaytarılır. Bu
addım komanda tərəfindən ehtiyat
hissələrinin hansı səbəbdən və han
sı şəraitdə sıradan çıxmağının təd
qiqatı zərurətindən qaynaqlanır.
- Formula-1 yarışları həm də ən
son texnologiyaların tətbiq
olunduğu, hətta yeni texnoloji
yeniliklərin ixtira edildiyi bir
sahədir. Texnologiyaların tət
biqinin bu ön cəbhəsində
hazırda nə kimi işlər görülür?
- Ümumiyyətlə, Formula-1 yara
nan gündən təkamül və inkişafda
dır. İldən-ilə asqı sistemi, mühər
rik, sürətlər qutusu və aerodina
mik hissələr üzərində dayanmadan
işlər gedir.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
baş redaktorunun müavini
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Orxan Məmmədov:

“KOB-un payının ÜDM-də 60%-ə,
məşğulluqda 70%-ə, qeyri-neft ixracında
isə 40%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur”

Azərbaycan
Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi
İdarə Heyətinin sədri
Orxan Məmmədovun
“Milli Məclis” jurnalına
müsahibəsi
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- Orxan müəllim, ilk olaraq
rəhbərlik etdiyiniz Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin fəaliyyəti və
qarşıda duran vəzifələr ba
rədə məlumat verməyinizi
xahiş edirik.
- Bildiyiniz kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 2017-ci il dekab
rın 28-də imzaladığı fərmanla İq
tisadiyyat Nazirliyinin tabeliyin
də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyi (KOBİA) yaradılıb. Öl
kə başçısının 2018-ci il iyunun
26-sı imzaladığı fərmanla agentli
yin nizamnaməsi və strukturu
təsdiq olunub. Kiçik və orta biz
nesin (KOB) inkişafının dəstək
lənməsi, ölkə iqtisadiyyatında
KOB-ların rolunun artırılması,
onların maraqlarının müdafiəsi,
KOB-lara vahid məkan prinsipi
ilə xidmətlərin göstərilməsi, döv
lət və özəl qurumların bu sahədə
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
qurumun başlıca fəaliyyət istiqa
mətləridir. Bir sözlə, agentlik ki
çik və orta biznesin yaradılma
sından başlayaraq, onun fəaliy
yətinin bütün mərhələlərində
mövcud dövlət dəstəyi mexa
nizmləri və agentliyin göstərdiyi
xidmətlər çərçivəsində KOB-lara

dəstək olur, dövlət qurumları ilə
KOB subyektləri arasında körpü
rolunu oynayır.
Fəaliyyətə başlamasından qı
sa müddət ötsə də, bu zaman
ərzində agentliyin bir sıra dəs
tək mexanizmləri sahibkarların
xidmətinə verilib, müxtəlif layi
hələr həyata keçirilib. Hazırda
ölkə üzrə yaradılmaqda olan
“Kiçik və Orta Biznesin Dostu”,
qısaca desək “KOB Dostu” belə
mexanizmlərdəndir. “KOB Dos
tu” konsepsiyasının yaradılması
birbaşa olaraq agentliyin qarşı
sına qoyulmuş məqsədlərdən və
hədəflərimizdən irəli gəlir. Belə
ki, sahibkarın dostuna çevril
mək agentliyin əsas hədəflərin
dəndir. Apardığımız təhlillər və
sahibkarlardan daxil olan müra
ciətlər də göstərir ki, “KOB Dos
tu” effektiv və işlək bir mexa
nizmdir. Hazırda ölkənin 12 ra
yon və şəhərində 14 “KOB Dos
tu” mövcud dövlət dəstəyi me
xanizmləri və agentliyin göstər
diyi dəstək tədbirləri çərçivəsin
də sahibkarlara xidmət göstərir.
KOB dostları fəaliyyət göstərdi
yi yerlərdə mikro, kiçik və orta
sahibkarlara onların təşəbbüslə
rinin, potensial imkanlarının
müəyyən edilməsi və reallaşdı

rılması, yeni KOB subyektlərinin
yaradılması və inkişafının bütün
mərhələlərində, eləcə də sahibkar
ların hüquqlarının müdafiəsi istiqa
mətində dəstək olur. KOB dostları
adından da göründüyü kimi, daim
sahibkarlarla sıx ünsiyyət yaradır,
onların inkişaf ehtiyaclarını sorğu
lar və digər metodlar vasitəsi ilə
öyrənir, yerlərdə KOB-lara göstəri
lən xidmətlərin monitorinqini apa
rır. “KOB Dostu” mexanizmi həm
də ona görə əhəmiyyətlidir ki, bu
vəzifəni daşıyan şəxslər sahibkarın
müraciət etməsini gözləmir, özü
onların görüşünə gedir, mütəmadi
olaraq sahəvi görüşlər təşkil edir
lər. Ümumilikdə ölkənin 10 iqtisadi
rayonu üzrə 60 “KOB Dostu”ndan
ibarət şəbəkənin yaradılması nəzər
də tutulur.
KOB-lar üçün yeni dəstək mexa
nizmlərinin və modellərinin yaradıl
ması ilə yanaşı, agentliyin fəaliyyəti
nin digər istiqaməti müvafiq sahədə
qanunvericilik aktlarının təkmilləş
dirilməsi prosesində KOB maraqları
baxımından çıxış etməkdir. Bu sahə
də agentliyin təklifləri əsasında “Ki

çik və orta sahibkarlığın inkişafı haq
qında” qanun layihəsi, KOB-lara
müxtəlif dəstək tədbirlərinin göstə
rilməsini nəzərdə tutan normativ hü
quqi aktların layihələri hazırlanıb,
Vergi Məcəlləsinə KOB-lar üçün bir
sıra yeni güzəştləri nəzərdə tutan də
yişikliklər edilib. Sahibkarlıq sub
yektlərinin yeni bölgüsü meyarları
nın təsdiq olunması, KOB-ların kom
munal xidmətlərə qoşulma prose
durlarının sadələşdirilməsi, dövlət
satınalmaları haqqında qanunverici
liyə mütərəqqi dəyişikliklərin edil
məsi də KOB sektorunun inkişafı is
tiqamətində atılmış önəmli addım
lardandır.
Agentlik tərəfindən regionlarda
fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və or
ta sahibkarlar üçün həyata keçirilən
tədbirləri və layihələri xüsusilə vur
ğulamaq istərdim. Bu baxımdan
KOB dostlarının regionlarda KOB
subyektlərinin yaradılmasına və in
kişafına göstərdiyi dəstək qeyd olun
malıdır.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan və
Türkiyə hökuməti tərəfindən Cəbra
yıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kən

dində arıçılıq təsərrüfatları yaradılıb.
Agentliyin sifarişi ilə bu təsərrüfat
larda istehsal edilən məhsulların
emalı və qablaşdırılmasına dəstək
məqsədi ilə mobil emalatxana və
kənd məhsullarının satışı üçün mo
bil satış məntəqəsi istifadəyə verilib.
Agentlik KOB dostları vasitəsi ilə
regionlarda iş axtaran və işsiz şəxs
lərin özünüməşğulluq proqramına
qoşulmasına, onlar üçün təlimlərin
keçirilməsinə və sahibkarlıq fəaliy
yətinə cəlb olunmasına da dəstək
göstərir.
Agentliyin reallaşdırdığı digər la
yihələrə və tədbirlərə gəlincə, bildir
mək istəyirəm ki, KOBİA “Bakutel
2018” Sərgisində “KOB dəstək proq
ramı”nı həyata keçirib. Yeri gəlmiş
kən, bu il Bakıda keçiriləcək bir sıra
sərgilər çərçivəsində də “KOB dəs
tək proqramı” davam etdiriləcəkdir.
KOBİA-nın dəstəyi və təşkilatçı
lığı ilə “Azərbaycanın biznes icti
maiyyətində menecerlərin ixtisası
nın artırılması üzrə Almaniya-Azər
baycan Birgə Proqramı” çərçivəsin
də sahibkar və menecerlər Almani
yaya təlim və istehsal müəssisələ
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rində təcrübəyə göndərilir. İndiyə
dək 402 sahibkar və menecer bu
proqramdan faydalanıb.
Həmçinin fəaliyyət göstərdiyi qı
sa müddət ərzində agentliyin məs
ləhət, dövlət strukturları ilə əlaqə
ləndirmə, müxtəlif mövzularda təş
kil olunmuş onlayn təlim, seminar
və treninqlərindən, eləcə də digər
dəstək tədbirlərindən xeyli sayda
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sub
yektləri yararlanıb.
Sahibkarların dövlət xidmətləri
nə rahat çıxışının təmin edilməsi,
çoxsaylı dövlət dəstəklərinin, eyni
zamanda, biznesdən biznesə olan
xidmətlərin vahid məkanda təşkili,
KOB-ların dəstəklənməsi üzrə yeni
stimullaşdırıcı modellərin yaradıl
ması, sahibkarların qanuni maraq
larının müdafiəsi ilə bağlı onlayn
platformanın təşkili, sahibkarlar
üçün müasir dövrün tələblərinə
uyğun təlim, konsaltinq sisteminin
yaradılması hazırda reallaşdırmaq
da olduğumuz layihələrdəndir. Ya
xın gələcəkdə KOB-lara daxili ba
zar araşdırmalarının aparılması,
satış imkanlarının genişləndirilmə
si, müxtəlif layihələrin maliyyələş
dirilməsi və bu kimi digər istiqa
mətlərdə dəstək məqsədi ilə tədbir
lərin reallaşdırılması da nəzərdə
tutulur.
- “KOB evləri”nin yaradılması
sahibkarlığın inkişafına xid
mət edəcək mühüm layihələr
dən biri kimi cəmiyyətdə geniş
müzakirə olunur. Bu barədə nə
deyə bilərsiniz?
- Dövlət başçısının agentliyin
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə
bağlı müvafiq fərmanında KOB-la
rın inkişafı üçün bir sıra yeni mexa
nizmlərin formalaşdırılması nəzər
də tutulur. Bunlardan biri də kiçik
və orta biznes evlərinin (“KOB ev
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ləri”) və “e-KOB evi” portalının
yaradılmasıdır.
“KOB evləri”ndə sahibkarlıq sub
yektləri öz bizneslərinin planlama
sından başlayaraq biznesin idarə
edilməsinin bütün mərhələlərində
ehtiyac duyulan xidmətləri əldə edə
biləcəklər. Burada “biznesi planla”,
“biznesə başla”, “biznesi inkişaf et
dir” kimi 5 biznes prosesi üzrə
30-dan çox dövlət qurumunun 100dən artıq “G2B” (dövlət-biznes) və
özəl qurumların 1000-dən artıq
“B2B” (biznes-biznes) xidmətləri
əlaqəli şəkildə təşkil olunacaqdır.
“KOB evləri”ndə bank, sığorta, no
tariat, dizayn, məsləhət, hüquqi yar
dım və sahibkarların biznes fəaliy
yəti çərçivəsində ehtiyac duyduğu
digər xidmətlər təklif ediləcəkdir.
“KOB evləri”ndə göstəriləcək xid
mətlərin operativliyinin və dövlət
qurumları ilə agentlik arasında sə
mərəli əlaqələndirmənin təmin edil
məsi məqsədi ilə agentlik yanında
dövlət qurumlarının səlahiyyətli nü
mayəndələrindən ibarət daimi
fəaliyyət göstərən koordinasiya qru
pu yaradılıb.
İlk “KOB evi”nin bu il Bakı şəhə
rində istifadəyə verilməsi planlaşdı
rılır və hazırda bu istiqamətində
müvafiq tədbirlər görülür. Həmçi
nin hazırda elektron formada vahid
platforma üzərindən xidmətlərin
göstərilməsini təmin edəcək “e-KOB
evi” portalının yaradılması istiqa
mətində də müvafiq işlər aparılır.
- KOB subyektlərinin ölkə iqti
sadiyyatında rolunun və rəqa
bət qabiliyyətinin artırılması
istiqamətində hədəflər nədən
ibarətdir və sahibkarların ma
liyyə resurslarına çıxış imkan
larının genişləndirilməsi isti
qamətində hansı tədbirlər hə
yata keçirilir?

- Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin ölkəmizdə sahibkarlığın,
xüsusilə də kiçik və orta biznesin in
kişafı istiqamətində verdiyi tapşırıq
lara müvafiq olaraq, 2025-ci ildən
sonrakı dövr üçün KOB-ların rəqa
bət qabiliyyətinin daha da artırılma
sı, gündəlik istehlak malları ilə təmi
natın əsasən KOB subyektləri vasitə
si ilə həyata keçirilməsi, KOB-un
payının ÜDM-də 60%-ə, məşğulluq
da 70%-ə, qeyri-neft ixracında isə
40%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur.
KOB-ların maliyyə resurslarına
çıxış imkanlarının genişləndirilməsi
nə gəlincə, bu gün ölkəmizdə mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
dövlətin bir sıra dəstək mexanizmlə
rindən, o cümlədən güzəştli kredit
lərdən istifadə edir. Sənaye, kənd
təsərrüfatı, turizm, İKT və xidmət
sahələrində öz biznesini qurmaq və
inkişaf etdirmək istəyən sahibkarlar
bunun üçün İqtisadiyyat Nazirliyi
nin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu,
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texno
logiyalar Nazirliyinin İnformasiya
Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət
Fondu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
nin Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi
ilə əməkdaşlıq edən müvəkkil kredit
təşkilatlarına müraciət edirlər.
KOB-ların maliyyə resurslarına
çıxışının genişləndirilməsi və onla
rın yüksək keyfiyyətli maliyyə xid
mətləri ilə təmin olunması digər st
rateji inkişaf istiqamətləri ilə yanaşı,
prioritetlərimiz sırasındadır. Agent
lik bu istiqamətdə ən qabaqcıl bey
nəlxalq təcrübəni öyrənir. KOB sub
yektlərinin maliyyələşməsi ilə əlaqə
dar mövcud mexanizmlərin opti
mallaşdırılması, əlavə olaraq yeni və
innovativ maliyyə mexanizmlərinin
hazırlanması üzərində iş aparılır.
Həmçinin hazırda əsas hədəflər
dən biri KOB inkişaf fondlarının ya
radılmasıdır. Bu fondların əsas məq

s ədi sahibkarların güzəştli maliyyə
resurslarından istifadə imkanlarını
genişləndirən təşəbbüslər gerçəkləş
dirmək, startapların və KOB sub
yektlərinin maliyyə resurslarına
(kreditlərə, investisiyalara, qrantla
ra) çıxış imkanlarının genişləndiril
məsinə dəstək verməkdir.
Yeri gəlmişkən, KOB subyektlə
rinin maliyyə resurslarına çıxışları
nın genişləndirilməsi, onların ma
liyyə savadlılığının artırılması
məqsədi ilə Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi, Maliyyə Bazarla
rına Nəzarət Palatası və Azərbay
can Banklar Assosiasiyasının birgə
əməkdaşlığı nəzərdə tutulur. Bu
məqsədlə müvafiq qurumlar ara
sında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair
niyyət protokolu da imzalanıb. Sə
nədə əsasən hər üç qurum KOB-la
rın maliyyələşdirilməsi üçün döv
lət maliyyə dəstəyi və özəl maliy
yə-kredit təşkilatlarında tətbiq edi
lən mövcud mexanizmlərin effek
tivliyinin müzakirə edilməsi məq
sədi ilə birgə platforma yaradacaq,
KOB-ların maliyyələşdirilməsində
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan in
novativ və alternativ maliyyələş
dirmə mexanizmlərinin tətbiqi im
kanlarını araşdıracaq, KOB-ların

qiymətli kağızlar bazarına çıxışının
və müvafiq bazar alətlərindən isti
fadəsinin təşviqi üçün birgə əmək
daşlıq edəcəklər. Tərəflər həmçinin
KOB-ların maliyyə savadlılığının
artırılması, ölkə regionlarında bu
sahədə müxtəlif mövzularda birgə
maarifləndirmə tədbirlərinin keçi
rilməsi, KOB-ların inkişafına dair
forum və dəyirmi masaların təşkili
istiqamətlərində birgə tədbirlər
reallaşdıracaqlar.
- Məlum olduğu kimi, “Diqlas”
ticarət mərkəzində baş vermiş
yanğınla əlaqədar zərər çək
miş sahibkarlara dəstək göstə
rilməsi məqsədi ilə İqtisadiy
yat Nazirliyində Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinin
də təmsil olunduğu işçi qrupu
yaradılıb. Bu barədə daha ət
raflı məlumat verməyinizi xa
hiş edirik.
- Əvvəlcə qeyd etmək istərdim
ki, martın 26-da Bakının Nizami ra
yonundakı ticarət mərkəzində baş
vermiş yanğın bir daha göstərdi ki,
Azərbaycan dövləti hər zaman öz
vətəndaşının yanındadır və dövlət
sahibkar üçün ən yaxşı tərəfdaşdır.
Hadisədən dərhal sonra Azərbay

can Respublikasının Prezidenti cə
nab İlham Əliyev məsələni şəxsi
nəzarətinə götürdü, dövlət başçısı
nın sədrliyi ilə müşavirə keçirildi.
Növbəti addım olaraq, ticarət mər
kəzində baş vermiş yanğınla əlaqə
dar komissiyanın yaradılması və
sahibkarlara maddi yardımın gös
tərilməsi haqqında sərəncamlar im
zalandı.
Ölkə rəhbərinin müvafiq tapşı
rıqlarının təmin edilməsi məqsədi
ilə müşavirədən sonra İqtisadiyyat
Nazirliyində KOBİA-nın da təmsil
olunduğu işçi qrupu və agentlikdə
(012) 404-04-01 nömrəli “qaynar
xətt” yaradılıb. Martın 29-dan eti
barən 3 gün müddətində 450-dək
sahibkarla fərdi qaydada qəbul ke
çirilib. Onların problemləri, dəymiş
maddi ziyan, fəaliyyətlərinin təşkili
və davam etdirilməsi ilə bağlı fikir
ləri öyrənilib, baş vermiş hadisə ilə
əlaqədar yaranmış çətinliklər və bu
istiqamətdə tələb olunan işlər mü
zakirə edilib.
Ticarət mərkəzləri ilə danışıqlar
aparılaraq sahibkarlara 5 ay icarə
haqqı ödənilməmək şərti ilə Bakı
şəhərinin müxtəlif ərazilərində yer
ləşən 9 ticarət mərkəzində ümumi
sahəsi 45 min kvadrat metrdən çox
olan ticarət obyektləri təklif olu
nub. Artıq bir sıra sahibkarların
müxtəlif ticarət obyektlərində
fəaliyyəti təmin edilib.
Yanğından zərər çəkmiş sahib
karlara maliyyə yardımının göstə
rilməsi haqqında dövlət başçısının
sərəncamına uyğun olaraq, aprelin
4-dən etibarən Kiçik və Orta Bizne
sin İnkişafı Agentliyinin inzibati
binasında onlardan ərizələrin qə
buluna və sahibkarlara maddi yar
dımın ödənilməsinə başlanılıb.
Yanğından zərər çəkmış sahibkar
ların mallarının ticarət mərkəzin
dən çıxarılması prosesi artıq başa
çatdırılıb və 345 sahibkarın malları
ticarət mərkəzindən çıxarılıb. On
lar mallarının daşınması üçün nəq
liyyatla təmin ediliblər.
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Orelia Buşez:

“Əminəm ki,
Azərbaycan
irsinin bütün
zənginliklərini
görməmişəm”

“Milli Məclis” jurnalının “Səfir” rubrikasının budəfəki qonağı Fransanın
Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Orelia Buşezdir
- Xanım Orelia Buşez, əvvəlcə Azər
baycan ilə Fransa arasında müxtəlif
sahələri əhatə edən çoxşaxəli müna
sibətlərin inkişaf dinamikası ilə
bağlı sualımızı cavablandırmağını
zı xahiş edirik. Ölkələr arasında si
yasi, iqtisadi, elmi, mədəni və hu
manitar əlaqələrin hazırkı səviyyəsi
barədə nə deyə bilərsiniz?
- Fransa ilə Azərbaycanın münasibətlə
ri dayanıqlıdır, yüksək səviyyəlidir və son
illərdə bu əlaqələr şaxələnərək daha da
qüvvətlənib. Ölkələrimizin prezidentləri
və nazirlikləri arasında müntəzəm görüş
lər keçirilir və ən yüksək dövlət səviyyə
sində siyasi dialoq aparılır. Bildiyiniz ki
mi, Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva bu il
martın 11-13-də Baş nazir Eduard Filipin
dəvəti ilə Parisə səfər edib. Bu səfər zama
nı xanım Mehriban Əliyeva Baş nazir ilə,
Birinci xanım Brijit Makronla, Orse Muze
yinə fərdi ziyarət zamanı mədəniyyət na
ziri Frank Riester ilə, iqtisadiyyat və ma
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liyyə naziri Brüno Lö Mer ilə, Milli As
sambleyanın Sədri Rişar Ferran və Senatın
Sədri Jerar Larşerlə görüşüb. Xanım Meh
riban Əliyeva həmçinin Fransa Respubli
kanın keçmiş Prezidenti Nikola Sarkozi
ilə və bir neçə fransız şirkətinin başçıları
ilə də görüş keçirib.
Zati-aliləri Prezident İlham Əliyevin
ikitərəfli münasibətlərimizin ən mühüm
məqamı olmuş 2018-ci il 19-20 iyulda Pa
risə səfərini yada salmaq istərdim. Bu
münasibətlə Fransa və Azərbaycan prezi
dentlərinin ilk görüşü baş tutdu və bu
görüş bir çox ikitərəfli və regional məsələ
lər barəsində danışmağa imkan yaratdı.
Bütün mövzulara, xüsusilə terror riski
də daxil olmaqla, regional və beynəlxalq
əhəmiyyətli məsələlərə dair inamlı və açıq
siyasi dialoq və yüksək texnologiyalara
geniş şəkildə yönəlmiş iqtisadi əlaqələri
mizlə yanaşı, mədəni və təhsil əməkdaşlı
ğımızı da uğurla inkişaf etdiririk. İqtisa
diyyat, təhsil, turizm sahəsində də müba
dilələr aparmağa imkan verən Fransa və

Azərbaycan regionlararası əməkdaşlığa
dəstək göstəririk. Xüsusilə akademik mü
badilələrin necə aktiv və dinamik olduğu
nu vurğulamaq istərdim. Bir çox Fransız
universiteti Azərbaycan universitetləri ilə
əməkdaşlıq edir: məsələn, Strasburq, Ren
1, Monpelye 3, Tuluz Capitole, Sarbon,
İNALKO universitetləri, Paris Ticarət və
Marketinq Məktəbi, Lion Fransa-ABŞ Biz
nes Məktəbi (CEFAM), Lil şəhərində yerlə
şən Biznes Ali Təhsil Məktəbi (EDHEC)
kimi biznes məktəbləri və s. Məzun şəbə
kəmiz də artıq zəngindir. Biz bu əməkdaş
lıq üçün Azərbaycan tərəfdaşlarımızın
göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndiri
rik və bu, ölkənin gənc nəslinin gələcəyi
üçün birgə fəaliyyətimizə imkan verir.
Təhsil sahəsində ikitərəfli tərəfdaşlığı
mız uğurlara və nümunəvi bir dəyərə
malikdir. Bu sahədə əməkdaşlığımız po
liqlot və yüksək səviyyəli azərbaycanlı
məzunlar nəslinin yetişməsinə töhfə verir
və bu, ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsi
nin uğuru üçün zəruridir. Belə gənc oğlan

və qızlar Azərbaycan şirkətlərinin gələcək
kadrlarıdır.
2017-ci ilin sentyabrında AzərbaycanFransız Universitetinin (UFAZ) Avropa və
Xarici İşlər Nazirliyi yanında dövlət katibi
Jan-Batist Lömuən və o dövrün təhsil na
ziri olmuş Mikayıl Cabbarovun iştirakı ilə
yeni binasının təntənəli açılışı baş tutmuş
dur. UFAZ ikili diplomlar təklif edir və
artıq 400-dən çox tələbə orada təhsil alır,
biliklərinin yüksək səviyyədə olması on
lara beynəlxalq turnirlərdə ilk uğurlara
imza atmağa imkan verib. UFAZ-da kim
ya, geofizika, kompüter və neft mühən
disliyi fənləri tədris olunur və tələbələrə
iki ölkə tərəfindən tanınan diplomlar veri
lir. Bir neçə şirkət - “Tales”, Bakı Metropo
liteni, “Şneyder Elektrik” və “Şlümberje”
artıq UFAZ-la əməkdaşlıq edir və bu da
iqtisadi dairələrin təhsilə olan marağının
yüksəlməsini göstərir.
2014-cü ildə iki ölkənin prezidentləri
tərəfindən açılışı edilən Bakı Fransız Lise
yi Fransa Dünyəvi Missiya və ARDNŞ
arasında olan tərəfdaşlığın nəticəsidir.
Fransanın Milli Təhsil Nazirliyi tərəfin
dən təsdiqlənmiş və əsasən fransız müəl
limlərindən ibarət olan bu lisey azərbay
canlı və xarici ailələrin övladlarına fransız
dilində və Fransanın milli tədris planına
əsasən yüksək səviyyəli təhsil verir.
Azərbaycanda fransız təhsil sistemi şa
girdlərə maksimum seçim imkanı təmin
edir. Bu, Azərbaycanın ali təhsil sistemin
də (UFAZ da daxil olmaqla) və ya Fransa
da, fransızdilli bir ölkədə və ya anqlosak
son ölkələrində təhsilin davam etdirilmə
sinə imkan yaradır: dünyadakı 500 fransız
liseyi, o cümlədən Bakı Fransız Liseyi bir
çox xarici dillər yüksək səviyyədə tədris
olunan nüfuzlu qurumdur. Bu lisey Azər
baycanın təhsil sistemində artıq avtoritetə
malikdir və şagirdlərin sayı daim artmaq
dadır.
Həmçinin Azərbaycandakı Fransız
İnstitutunun (İFA) fəaliyyətini də vurğu
lamaq lazımdır. Onun vəzifəsi fransız
dilini inkişaf etdirmək, Azərbaycanla
Fransa arasında tədbirlər təşkil etmək və
mədəniyyət sahəsində mübadilələr apar
maqdır. Azərbaycanda fransız dilinin
tədrisi sahəsində İFA aparıcı təhsil müəs

s isəsidir. O, eyni zamanda, fransız dili
(DELF, DALF, TCF) sertifikatlarını al
maq üçün imtahan keçirən yeganə qu
rumdur.
Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və
mədəniyyət mərkəzimiz olan Azərbay
candakı Fransız İnstitutu mədəniyyətimi
zin və dilimizin daha da yaxından tanın
masında, Azərbaycan ictimaiyyətinə
Fransanı turist ölkə kimi təbliğ etməsində
bir sıra təşəbbüslər həyata keçirir.
Hər il Fransanın Azərbaycandakı səfir
liyi və Azərbaycandakı Fransız İnstitutu
frankofoniya günlərinin keçirilməsində
fəal iştirak edirlər. Beynəlxalq Frankofoni
ya Günü hər il 5 qitədə və 220 milyon
frankofon (fransızdilli) üçün təşkil olu
nur. Beynəlxalq Frankofoniya Təşkilatına
müşahidəçi və üzv olan ölkələrin səfirlik
lərinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş bu tədbir
lər Azərbaycanda aprel ayının əvvəllərin
də baş tutur.

Bu il Azərbaycan ictimaiyyətinə 30
mart-15 aprel tarixlərində 14 iştirakçı səfir
liklər tərəfindən 20-yə yaxın tədbir (kon
sertlər, sərgilər, konfranslar, film nüma
yişləri) təqdim olunub. Bu tədbirlər Azər
baycandakı Fransız İnstitutu, AzərbaycanFransız Universiteti, “Park Sinema”, “Ya
rat” Müasir İncəsənət Məkəzi, “Land
mark” oteli, Müasir İncəsənət Muzeyi və
“Art Konsil” (“Art Council”) qalereyası ki
mi tərəfdaşları səfərbər edir. Onu da bildi
rim ki, bu il proqrama Fransanın Azərbay
candakı səfirliyinin və “Kampus Frans”ın
Azərbaycan bölməsinin təşəbbüsü ilə təş
kil olunmuş universitet forumu daxil edi
lib. Fransa, Macarıstan, Moldova, Polşa və
Rumıniyadan olan 10-a yaxın universitetin
iştirakı ilə Azərbaycan-Fransız Universite
tində Bakı II Frankofon Universitet Sərgisi
keçirilib və bir sıra ölkələrin fransızdilli
universitetləri təkliflərini Azərbaycan icti
maiyyətinə təqdim ediblər.
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SƏFİR

Hər il iyun ayında Azərbaycanda Bey
nəlxalq Musiqi Festivalını qeyd edirik.
Dünya miqyasında populyar olan fransız
mənşəli bu təşəbbüs artıq Bakı şəhərinin
mühüm mədəni tədbirləri siyahısında yer
tutur. Bütün bu tədbirlər bir-birimizi daha
yaxından tanımaq imkanları yaradır. Da
ha çox tamaşaçının bu tədbirləri izlədiklə
rini görməkdən məmnunuq.
- Bir müddət öncə Azərbaycan Res
publikasının Birinci vitse-preziden
ti xanım Mehriban Əliyeva Fransa
ya səfər etdi. Səfər çərçivəsində bir
sıra görüşlər baş tutdu, müxtəlif mə
sələlərə dair səmərəli fikir mübadi
ləsi aparıldı. Səfərin əhəmiyyəti ilə
bağlı nə düşünürsünüz?
- Mehriban xanım Əliyevanın Parisə
səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi, çünki
o, yüksək səviyyəli olmaqla yanaşı, həm
də ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələ
rini əhatə edirdi. Onun Baş nazir, Birinci
xanım Brijit Makron, iqtisadiyyat və mə
dəniyyət nazirləri, eyni zamanda, Senatın
Sədri və Milli Assambleyanın Sədri ilə
görüşləri müsahiblərin sözlərinə görə,
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əməkdaşlığımızın bütün geniş spektrləri
nə toxunmağa imkan verdi. Həm siyasi
məsələlər - Dağlıq-Qarabağ, regional mə
sələlər, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq,
həm də iqtisadi məsələlər müzakirə olun
du və onu da qeyd edim ki, səfər vaxtı
dörd müqavilə imzalandı: Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə Fransa
nın İnkişaf Agentliyi arasında Şimal-Cə
nub dəmir yolu (Bakı-Yalama) xəttinin
müasirləşdirilməsi, Bakı Metropoliteni ilə
“Tales” şirkəti arasında “Xocasən” depo
sunun siqnalizasiya və telekommunikasi
ya sisteminin reallaşdırılması və Əməliy
yat Nəzarəti Mərkəzinin yaradılması,
Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə “Rotşild &
Ko” Bankı arasında strateji əməkdaşlıq
sazişləri.
Yelisey Sarayında Birinci vitse-prezi
dentin xanım Brijit Makron ilə görüşü,
xüsusən ailə və qadın problemləri, gender
bərabərliyi, təhsil, ətraf mühitin qorun
ması barəsində fikir mübadiləsinə imkan
yaratdı.
Birinci vitse-prezidentin müxtəlif gö
rüşlərində Bakı Fransız Liseyinin və Azər
baycan-Fransız Universitetinin uğuru,

həmçinin universitet təhsilinin və iqtisa
diyyatın şaxələnməsi, modernləşməsi ara
sında güclü əlaqənin olduğu vurğulandı.
Mehriban xanım Əliyevanın fransız mə
dəniyyət naziri ilə birlikdə Orse Muzeyi
nə şəxsi ziyarəti səfərin əhəmiyyətli bir
məqamı oldu. Nəhayət, Birinci vitse-pre
zidentin Fransa Milli Assambleyasının
hər iki palatasının prezidentləri ilə əhə
miyyətli görüşlərini vurğulamaq istər
dim. Mehriban Əliyevanın Milli Məclisin
Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası
dostluq qrupunun rəhbəri olarkən keçmiş
fəaliyyətləri və təcrübəsi, əlbəttə ki, rol
oynamışdır və bu, iki ölkənin parlament
ləri arasında əməkdaşlığın intensivləşmə
sinin perspektivlərini açır.
- Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Er
mənistanın işğalı altındadır. Təmsil
etdiyiniz ölkə Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin tənzimlənməsi ilə məş
ğul olan ATƏT-in Minsk Qrupunun
həmsədrlərindən biridir. Münaqi
şənin həlli ilə bağlı fikirləriniz nə
dən ibarətdir?
- Bizim mövqeyimiz aydındır:

• Fransa özünü respublika elan etmiş
Dağlıq Qarabağı tanımır və özlərini
onun təmsilçiləri kimi təqdim edən
lərlə Fransa heç bir əlaqə saxlamır.
• Minsk Qrupunun həmsədri kimi
Fransa münaqişənin sülh yolu ilə,
ədalətli və davamlı həlli üçün tərəflər
arasında dialoqu asanlaşdırmaq isti
qamətində səylərini əsirgəmir və qə
tiyyətlə özünün qərəzsiz vəzifəsinə
tam riayət etməklə vasitəçilik missi
yasını yerinə yetirir.
• Rusiya və ABŞ ilə birgə Fransa mar
tın 29-da Vyanada keçirilən görüşdə
Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənis
tan Baş naziri arasında fikir mübadi
lələrinə gətirib çıxaran müsbət və
konstruktiv mühiti və iki lider arasın
dakı dialoq sayəsində əldə edilən
irəliləyişləri alqışlayır (zirvə toplantı
sından sonra dərc olunan birgə bəya
nata baxın);
• Fransa Rusiya xarici işlər nazirinin
dəvəti ilə aprelin 15-də Minsk Qru
punun həmsədrlərinin iştirakı ilə
Moskvada keçirilən Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirləri ara
sındakı məsləhətləşmələrin müsbət
nəticələrini alqışlayır. Fransa xüsusi
lə humanitar əməkdaşlıq tədbirləri
nin qurulmasının perspektivlərini və
həmçinin tərəflərin müzakirələri da
vam etdirmək iradəsini dəstəkləyir.
- Siz müəyyən müddətdir ki, Azər
baycanda fəaliyyət göstərirsiniz. Öl
kəmizin müasir mənzərəsi sizdə
hansı təəssüratlar yaradır?  
- Fransız səfirliyinin binasını və onun
ətrafındakı məhəlləni birinci dəfə görər
kən ilk təəssüratlarımın biri haqqında si
zə danışmaq istərdim. Mən dərhal XIX
əsrin Paris memarlığına bənzərliyinə,
həmçinin Avropa və Şərq üslublarını
özündə birləşdirməsinə heyran qaldım.
Böyük iş adamı, qurucu və xeyriyyəçi
Tağıyevin sayəsində qurulan bu gözəl
məhəlləni gəzməyi çox sevirəm. Mənim
ona qarşı böyük bir rəğbətim var. Çünki
o, təkcə sərvətini artırmaq və iqtisadi
fəaliyyətini uğurla şaxələndirməklə de
yil, həm də gənc qızların təhsilini inkişaf

etdirməklə də məşğul olub və bu, mənim
üçün mühüm mövzudur.
Bakının mərkəzini xarakterizə edən
qədim İçərişəhərin eyvanlı evlərini və dar
küçələrini müasirliyi ilə seçilən Heydər
Əliyev Mərkəzi ilə bir araya gətirən me
marlıq müxtəlifliyini də bəyənirəm. Əmi
nəm ki, Azərbaycan irsinin bütün zəngin
liklərini görməmişəm. Lakin Şəki, habelə
Qəbələ və Gəncə şəhərlərini, memarlıq və
tarixi binalardan əlavə, üzümçülüyə sev
gini Fransa ilə bölüşən bir çox bölgələri
kəşf etmək sevincini yaşamışam.
Azərbaycanın ənənələrinə gəldikdə,
baharın gəlişini təmtəraqla, xoş-əhval ru
hiyyə və səxavətlə qarşılayan Novruz
bayramına vurğunluğumu etiraf edirəm.
Bu, həmçinin Azərbaycan mətbəxinin paxlavadan tutmuş qoyun ətindən təkrarolunmaz üsullarlarla hazırlanmış ən ləziz
xörəkləri ehtiva edən qastronomiya bay
ramıdır. Onların içərisində plov mənim
ən çox sevdiyim yeməkdir. Amma əlbəttə

ki, dolmaları, qutabları, gözəl yerli tərə
vəzləri də çox bəyənirəm.
Sənətkarlıq işlərinə gəldikdə isə xalça
sənəti ilə maraqlanıram və etiraf edirəm
ki, Bakı Xalça Muzeyini tək, yaxud dostla
rım ilə ziyarət etməkdən təkrarolunmaz
zövq alıram.
Nəhayət, intensivliyi və virtuozluğu
xarakterizə edən muğama çox valehəm və
xüsusilə gözəl ifa olunmuş solo sonunda
sevinc dolu hissi bildirməyi tərəddüd et
məyən diqqətli və maraq göstərən tama
şaçılarla birgə konsertlərdə iştirak etməyi
sevirəm. Diqqətinizi musiqinin insanları
bir araya gətirmək qabiliyyətinin bir sim
voluna da cəlb etmək istərdim. Söhbət caz
ifaçısı Pyer de Treqomən və tanınmış mu
ğam ifaçısı Qoçaq Əsgərovun bu yaxınlar
da yaratdıqları duetdən gedir. Onlar ikisi
dünyada birgə konsertlər verirlər. Bu, bi
zim iki ölkə və mədəniyyətlərimiz arasın
da çoxsaylı oxşarlıqların sırasında bir nü
munədir.
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Ülviyyə Ağayeva:

“Ümid edək ki, Ermənistan
ən yaxın bir zamanda
Azərbaycanın təklif etdiyi
bütün bu imkanları adekvat
qəbul etməyə başlayacaq”

Cari il aprelin 8-dən 12-dək Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Strasburqda yaz sessi
yası keçirilib. Aprelin 11-də AŞPA-nın yaz sessiyasının plenar iclasında Ermənistanın baş nazi
ri Nikol Paşinyan çıxış edib və deputatların suallarını cavablandırıb. İclasda Nikol Paşinyana
sual vermək üçün söz alan Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü Ülviyyə Ağa
yeva Ermənistanın baş nazirinə işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi haq
qında BMT-nin qətnamələrini xatırladıb və bu sənədlərin niyə icra olunmadığını soruşub.
Nikol Paşinyan isə suala birbaşa cavab verməkdən yayınıb. Bu barədə daha ətraflı məlumat
əldə etmək üçün Milli Məclisin deputatı Ülviyyə Ağayeva ilə görüşüb söhbət etdik.

- Ülviyyə xanım, AŞPA-nın yaz
sessiyasının plenar iclasında
Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan çıxış etdikdən sonra
siz ona Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsi haqqında sual ünvanlamı
sınız. Sualın nədən ibarət oldu
ğunu qeyd edə bilərsinizmi?
- Məlum olduğu kimi, Azərbay
can Respublikasının ərazisi olan
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Dağlıq Qarabağın və 7 ətraf rayo
nun Ermənistan tərəfindən işğalı
beynəlxalq hüququn və əsas insan
hüquqlarının aşkar şəkildə pozul
masıdır və bu, regional təhlükəsiz
lik üçün çox böyük təhlükə yara
dır. 2001-ci ildə Avropa Şurasına
üzv qismində qəbul olunduqdan
sonra Ermənistan hələ də davam
etməkdə olan Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin sülh yolu ilə həllinə

sadiq olduğunu bildirmişdir. Av
ropa Şurası Parlament Assamble
yasının tribunasından Paşinyana
ünvanladığım sualın da əsas məq
sədi Ermənistanın baş nazirindən
elə öz ölkəsinin üzərinə götürdüyü
öhdəliyi hansı səbəblərə əsaslana
raq bugünədək həyata keçirmədiyi
və bunun daha nə qədər davam
edəcəyi barədə konkret cavab al
maq idi.

- Paşinyanın bu suala verdiyi
cavabı necə xarakterizə edə
bilərsiniz?
- Təəssüflə qeyd etməliyəm ki,
ünvanladığım suala Ermənistanın
baş nazirinin cavabı hər zaman
üstünlük verdiyi populist ritori
kasından o qədər də uzaq olmadı.
Siyasi cəhətdən əsaslandırılmış
heç bir fikir dilə gətirməyən ermə
ni baş nazir əksinə həmişəki kimi
mövzunu başqa istiqamətə yönəlt
di və arqumentlərə əsaslanmayan
fikirlər irəli sürərək, ona ünvanla
nan sualda öz əksini tapmış heç
bir məqamı cavablandırmadı. Belə
ki, öz cavabında Paşinyan bir da
ha Dağlıq Qarabağın 3-cü tərəf
qismində danışıqlar prosesinə qo
şulmasını və Ermənistanla Azər
baycan arasında ictimai dialoqun
zəruri olduğunu bildirdi. Bununla
bağlı qeyd etmək lazımdır ki, da
nışıqlar prosesinin müstəqil tərəfi
qismində separatçı Dağlıq Qara
bağ rejiminin iştirak etməyə heç
bir hüququnun olmaması hər kə
sə, o cümlədən Paşinyanın özünə

də çox gözəl məlumdur. O ki qal
dı ictimai dialoq məsələsinə, rəs
mi Azərbaycan bir neçə dəfə bu
cür təşəbbüs irəli sürsə də, məhz
Ermənistanın qeyri-konstruktiv
və reallıqla heç bir əlaqəsi olma
yan mövqeyinin nəticəsi olaraq bu
vacib addımı həyata keçirmək hə
lə də mümkün olmamışdır.
Diqqət cəlb edən digər məqam
isə ondan ibarətdir ki, Paşinyan öz
cavabında həmçinin bu il martın
29-da Vyana şəhərində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevlə baş tutmuş görüşü
yüksək qiymətləndirdiyini və gö
rüşün konstruktiv mühitdə keçdi
yini də qeyd etdi. Öz sələfləri Ro
bert Koçaryan və Serj Sarkisyanla
müqayisədə Paşinyan sülh danışıq
ları və dialoqun əhəmiyyəti barədə
daha çox danışdı. Lakin qeyd edil
məlidir ki, danışıqlar prosesinin
keyfiyyətcə yeni, substantiv mərhə
ləsinə keçidi həyata keçirməyin
əsas şərti ondan ibarətdir ki, ermə
ni baş nazir tez bir zamanda daxili
auditoriyaya və xaricdəki diaspora

nümayəndələrinə yönələn populist
çıxışlarını dayandırmalı, eləcə də
adekvat siyasi xətt və populyarlığı
artırmaq məqsədini güdən mexa
nizm və alətlər arasında davamlı
balans tapmalıdır. Rəsmi Bakı dəfə
lərlə danışıqlar prosesinə dair öz
mövqeyini nümayiş etdirib və bir
sıra humanitar və digər müvafiq
təşəbbüslərlə çıxış edib. Ümid edək
ki, Ermənistan ən yaxın bir zaman
da Azərbaycanın təklif etdiyi bütün
bu imkanları adekvat qəbul etməyə
başlayacaq və işğal olunan ərazilə
rin Azərbaycana qaytarılmasının,
qaçqın və məcburi köçkünlərin öz
doğma torpaqlarına sərbəst şəkildə
qayıtmasının bütün regionda da
vamlı və ədalətli sülhün bərqərar
olmasına yeganə açar olduğunu
anlayacaq.
- Sessiya çərçivəsində Mədə
niyyət, elm və təhsil üzrə ko
mitənin sədri vəzifəsini icra
etmisiniz. Zəhmət olmasa bu
barədə bir az geniş açıqlama
verərdiniz.
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- Bildiyiniz kimi, yanvar ayında
AŞPA-nın qış sessiyasında quru
mun Mədəniyyət, elm və təhsil
üzrə komitəsinin iclasında komitə
nin vitse-prezidenti seçildim və
son sessiya çərçivəsində müzakirə
lər zamanı komitə sədrinin vəzifə
sini mən icra edirdim. Vitse-prezi
denti olduğum komitənin hazırla
dığı “Sosial media: ictimai mövzu
lar və ya insan haqları üçün təhlü
kələr” adlı qətnamə layihəsi təq
dim olunaraq parlamentarilər ara
sında geniş müzakirə edildi.
- İclas zamanı nələr müzakirə
yə çıxarılmışdı və sizin mövzu
ilə əlaqədar fikirlərinizi   bil
mək istərdik.
- İlk öncə sosial media mövzusu
ilə əlaqədar olaraq onu qeyd etmək
istərdim ki, sosial şəbəkələr gün
dəlik həyatımızın ayrılmaz bir par
çasına çevrilib. Qətnamənin müəl
lifi olan İspaniya parlamentinin
deputatı cənab Xose Sepeda sosial
media platformalarının müsbət və
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mənfi tərəflərini ətraflı şəkildə təh
lil etdi. Məsələn, müzakirələr za
manı əsas diqqəti cəlb edən möv
zulardan biri sosial şəbəkə istifadə
çilərinin fərdi məlumatlarının qo
runmaması, müdafiə olunmaması
və o məlumatların asanlıqla əldə
edilməsi idi. Diqqətinizə çatdır
maq istərdim ki, çox təəssüf ki,
bəzən sosial media platformaları
milyonlarla istifadəçinin şəxsi mə
lumatlarını qorumağa müvəffəq
olmur. Fərdi şəxslər, kəşfiyyat
qurumları portallara hücum et
məklə mümkün qədər çox məlu
mat toplamaqda maraqlıdırlar və
ya bəzi şirkətlər fərdlərin davranış
larını və vərdişlərini təhlil etmək
üçün sosial şəbəkələr üzərindən
məlumat toplayırlar. Bu isə təbii ki,
insan hüquqlarına ziddir.
Digər bir mövzu isə yalan məlu
matların və saxta xəbərlərin media
məkanına yayılması idi. İnternetdə
şəxsi məlumatların nəzarətsiz top
lanması ilə yanaşı, saxta xəbərlər
və yalan informasiyaların paylaşıl

masının miqyası və sürəti rəqəm
sal sahəni getdikcə zəhərləyir, in
san hüquqları və demokratiya
üçün ciddi problemlər yaradır.
Düşünürəm ki, saxta xəbərlər və
ya yanlış məlumatların işıq sürəti
ilə yayılmasının qarşısını alacaq
tədbirlərdən biri ilk öncə sosial
media platformalarından gəlməli
dir. İkincisi, hökumət, vətəndaş cə
miyyəti və sosial media şirkətləri
arasında bir növ əməkdaşlıq qu
rulmalı, qanun layihələri qəbul
olunmalı və bu problemlə mübari
zə üsullarına uyğun olan vahid
yanaşmanın formalaşmasını nəzər
də tutan mümkün yeni tənzimlə
mələr qüvvəyə minməlidir.
- Ülviyyə xanım, dəyərli vaxtı
nızı bizə ayırdığınız üçün sizə
öz təşəkkürümüzü bildiririk.
- Çox sağ olun, mən də təşəkkür
edirəm.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
baş redaktorunun müavini

Milli Məclisin nümayəndə heyəti
İƏT Pİ-nin XIV sessiyasında iştirak edib
2019-cu il martın 10-dan 14-dək Mərakeş Krallığının paytaxtı Rabat şəhərində
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) XIV sessiyası və digər il
lik tədbirləri keçirilib. Toplantıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi,
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğalı, Xocalı soyqırımı
nın tanınması və digər məsələlər müzakirəyə çıxarılıb.

Azərbaycan nümayəndə heyəti
martın 11-də İƏT Pİ İcraiyyə Ko
mitəsinin 41-ci iclasında iştirak
edib. Təşkilatın Siyasi məsələlər və
xarici əlaqələr daimi komitəsinin
martın 12-də keçirilmiş iclasında
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin nümayəndə heyətinin
təşəbbüsü ilə təklif edilmiş iki qət
namə layihəsi - “Ermənistan Res
publikasının Azərbaycan Respub
likasına qarşı təcavüzünə dair” və
“1992-ci il Xocalı soyqırımı qur
banlarının xatirəsinin anılması”
qətnamə layihələri müzakirə edi

lib. Hər iki qətnamə layihəsi üzv
dövlətlər tərəfindən yekdilliklə
dəstəklənib, komitə iclasında qə
bul olunub və İƏT Pİ Konfransının
sessiyasına təqdim edilib.
Həmin gün yekun kommunike
nin hazırlanması üçün açıq iclas
keçirilib və sənədin mətni müzaki
rələrdən sonra qəbul olunub. Ye
kun kommunikeyə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 2
bənd salınıb. Daha sonra Asiya
qrupunun iclasına qatılan Azər
baycan nümayəndə heyəti İcraiyyə
Komitəsinə üzv seçilib, Ümumi

komitə və İnsan haqları, qadın və
ailə məsələləri üzrə daimi ixtisas
laşmış komitələrdə təmsil olunub.
Martın 13-də isə İƏT Pİ-nin XIV
sessiyasında Azərbaycan nüma
yəndə heyəti adından məruzə ilə
İƏT Parlament İttifaqında Azər
baycan Respublikası Milli Məclisi
nin nümayəndə heyətinin rəhbəri,
akademik Gövhər Baxşəliyeva çı
xış edib. Daha sonra Azərbaycan
nümayəndə heyətinin təşkilatın
Rabat sessiyasına təqdim etdiyi sö
zügedən iki qətnamə layihəsi yek
dilliklə qəbul olunub.
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Azərbaycanda son aylarda
aparılan sosial islahatlar
Sosial siyasət hər bir dövlətin başlıca siyasətidir. Bu
siyasətin əsas prinsipi gəlirlərin cəmiyyətdə ədalətli
bölünməsinə nail olmaqla sosial prosesləri nizamla
maqdır. İlk növbədə, dövlət həmişə çalışır ki, öz gəli
rindən, qazancından vətəndaşların sosial rifahının
yüksəldilməsinə sistemli şəkildə vəsait ayırsın.

Hadi Rəcəbli
Milli Məclisin Əmək və sosial
siyasət komitəsinin sədri

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfin
dən yaradılmış müasir və modern
dövlət modelini Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyev uğurla inkişaf et
dirir. Onun prezidentlik fəaliyyəti
dövründə əsası Heydər Əliyev tərə
findən qoyulmuş mütərəqqi sosial
islahatlar davam etdirilməkdə, so
sialiqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf
da yeniyeni nailiyyətlər əldə olun
maqdadır.
Prezident İlham Əliyevin son 15 il
ərzində seçkilərdə qələbə qazanma
sının əsasında onun rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın dinamik inkişaf döv
rünü yaşaması, ölkəmizin qarşısında
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duran vəzifələrin uğurla icra edilmə
si kimi ciddi amillər dayanır. Dövlət
başçısının 2003cü ildə və ondan son
rakı illərdə respublikamızın inkişafı,
xalqımızın əminamanlıq şəraitində
güzəranının təmin edilməsi üçün
verdiyi bütün vədlər həyatda öz təs
diqini tapmışdır.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev bir il əvvəl aprelin 18də keçi
rilən andiçmə mərasimindəki nitqin
də isə növbəti müddətdə dövlət baş
çısı postunda fəaliyyətinin əsas isti
qamətlərini bəyan etdi. O, sənayenin,
aqrar sahənin dəstəklənməsi və inf
rastrukturun inkişafı istiqamətində
də işlərin davam etdiriləcəyini, məş
ğulluğun artırılması, yoxsulluğun
azaldılması və sosial təminat istiqa
mətində mühüm addımların atılaca
ğını bildirdi. İlham Əliyev seçkiqaba
ğı təşviqat mərhələsində digər nami
zədlərin də səsləndirdiyi fikirlərin və
təkliflərin nəzərə alınacağını, qaldı
rılmış məsələlərə diqqətlə baxılacağı
nı xüsusi vurğuladı.

Prezident pensiyaların, müavinət
lərin artırılması ilə bağlı hər il fərman
və sərəncamlar imzalayır. Dünyada
baş vermiş dərin maliyyə və iqtisadi
böhrana baxmayaraq, aparılan isla
hatlar, qəbul edilən proqramlar hesa
bına artan maliyyə imkanlarını nəzə
rə alan dövlət başçımız son aylarda
da onlarla sərəncam imzalamışdır.
Bu sərəncamlar ilk növbədə öz və
təndaşının sosial rifahının gücləndi
rilməsinə xidmət edir.
Yeni prezidentlik dövrünə şəhid
ailələrinə kompensasiya verilməsi
barədə fərmanın imzalaması ilə baş
layan İlham Əliyev bu müddət ərzin
də Azərbaycan vətəndaşının rifahını
daim prioritetdə saxlayıb. Şəhid ailə
lərinə birdəfəlik ödəmənin əhatə
dairəsi daha da genişlənib və artıq
12268 şəhidin vərəsələrini əhatə edir
və bu məqsədlə ümumilikdə 135 mil
yon manat vəsait nəzərdə tutulur.
Azərbaycanın dövlət başçısının sə
rəncamı ilə Qarabağ müharibəsi əlil
ləri və şəhid ailələrinə mənzillərin

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakının Xəzər rayonunda Mərdəkan-Qala avtomobil yolunun açılışında

verilməsi məqsədi ilə 35 milyon ma
nat ayrılıb, 30 yanvar 2019-cu il tarix
li fərmanı ilə isə şəhid ailəsi üçün
Prezident təqaüdünün aylıq məbləği
artırılaraq 300 manat müəyyən edi
lib.
Prezidentin 2019-cu il 25 fevral ta
rixli “Əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi sahəsində əlavə təd
birlər haqqında” Sərəncamı ilə əhali
nin sosial müdafiəsinin gücləndiril
məsi sahəsində tədbirlər paketi təs
diqlənib.
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə cari il
martın 1-dən əmək pensiyasının mi
nimum məbləği 38,5% artırılaraq 116
manatdan (bir sıra kateqoriyalar üzrə
80 manatdan) 160 manata çatdırılıb.
Minimum pensiya məbləğinin artırıl
ması ümumilikdə 233 min pensiyaçı
nı (o cümlədən, 140 min nəfər əlilliyə
görə pensiya alan şəxsi) əhatə edir.
Son sərəncamlarla minimum
əmək haqqı məbləğinin 50 manat ar

tırılaraq 180 manata çatdırılması, təq
ribən 100 minə yaxın tələbənin tə
qaüdünün artırılması, Əfqanıstan
veteranlarının müavinətinin 220 ma
natdan 300 manata qaldırılması, ali
təhsil müəssisələrində müvəffəqiy
yət göstəriciləri əsasında dövlət hesa
bına maliyyələşən təqaüd yerlərinin
sayının 16 min vahid artırılması,
problemli kreditlərlə bağlı məsələnin
öz həllini tapması ölkədə həyata ke
çirilən təkmil və ardıcıl sosial siyasə
tin ayrı-ayrı nümunələridir.
Dövlət başçısının fiziki şəxslərin
problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında fərmanı isə
sosial sahədə atılan addımların dava
mı kimi ictimaiyyət tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanır. Bu, onu göstərir
ki, respublikada makroiqtisadi sabit
liyin təmin olunması, iqtisadi inkişaf
templərinin bərpa edilərək artması
və maliyyə imkanlarının genişlən
məsi digər sahələr kimi, əhalinin xa

rici valyutada olan ödəmə vaxtı keç
miş kredit borclarının qaytarılmasına
da dövlət dəstəyi göstərilməsi üçün
şərait yaratmışdır.
Bütövlükdə, bütün bunlar təsdiq
ləyir ki, dövlət öz vətəndaşının sosial
rifahı üçün bütün lazımı addımlar
atır. Təbii ki, maliyyə imkanlarımız
artdıqca bu sahədə növbəti addımla
rın da şahidi olacağıq.
Hazırda bizim əsas vacib prob
lemlərimizdən biri qaçqın və məcbu
ri köçkünlərin məsələləri ilə bağlıdır
ki, onlara daim diqqət yetirilir və la
zım olduğu qədər vəsait ayrılır. Ötən
dövr ərzində də qaçqınların və məc
buri köçkünlərin problemlərinin həl
li istiqamətində mühüm addım atıl
mışdır. Məcburi köçkünlər və onlara
bərabər tutulan şəxslər üçün vahid
aylıq müavinətin məbləği 50% artı
rılmışdır. Dövlətimiz çətin şəraitdə
yaşayan qaçqın və məcburi köçkün
lərin yeni mənzillərlə təmin olunma

mart-aprel 2019

47

RİFAH

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunan hərbçilərlə görüşü

sı üçün müntəzəm işlər görür. Təkcə
2018-ci ildə 5903 məcburi köçkün
ailəsi yeni mənzillərə köçürülmüş
dür. Həmin il şəhid ailələri və Qara
bağ müharibəsi əlilləri 626 mənzillə
təmin edilmiş, 2019-cu ildə isə onlara
800-ə yaxın mənzilin verilməsi nəzər
də tutulmuşdur. Ölkədə 100-dən ar
tıq yeni qəsəbə salınıb və bu iş da
vam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev şimal böl
gəsində baş verən zəlzələdən sonra
çətin vəziyyətdə olan insanlara da
yaq olub, Şamaxıda, Beyləqanda,
Sumqayıtda vətəndaşlarla səmimi
görüşlər keçirib, problemlərini din
ləyib. Bütün bunlar Prezidentin xal
qın rifahının yüksəlməsinə yönələn
siyasətinin konkret gözlə görünən
təzahürüdür.
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İlham Əliyevin müsahibələrinin
və çıxışlarının əsas mahiyyətini də
məhz bu islahatların gedişinin təhlili
kimi səciyyələndirmək olar. Mət
buatın durumundan sosial-iqtisadi
vəziyyətə, lokal planlardan qlobal
layihələrə, dövlət-vətəndaş münasi
bətlərindən hərbi quruculuğa qədər,
bir sözlə, cəmiyyətin və dövlətin bü
tün sahələri üzrə yığcam, amma mü
fəssəl baxışlarını açıqlayan ölkə rəh
bərinin bir fikri bu mülahizələri
konkretləşdirdi: Azərbaycanda apa
rılan islahatlar hansısa istiqamətlər
üzrə və müəyyən mərhələ üçün de
yil, əksinə, onlar davamlı sistem isla
hatlarıdır.
Dövlət başçısının “daha güclü, da
ha inkişaf edən Azərbaycan, daha ri
fahlı vətəndaş” konsepsiyasını həya

ta keçirməli olan hakimiyyət institut
ları da məhz bu yeni situasiyaya uy
ğun təkmilləşdirilir, struktur islahat
larının tərkib hissəsinə çevrilir.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 7 fevral 2019-cu il tarixli
“Əmək pensiyalarının sığorta hissə
sinin indeksləşdirilməsi haqqında”
Sərəncamı ilə 2019-cu ildə bütün növ
əmək pensiyalarının sığorta hissəsi
nin artırılması təmin edilib. Mini
mum əmək haqqı məbləğinin 50 ma
nat artırılaraq 130 manatdan 180 ma
nata çatdırılması 600 minədək insanı
əhatə edəcək və bununla bağlı dövlət
büdcəsindən illik 400 milyon manat
vəsait yönəldiləcəkdir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 14 fevral
2019-cu il tarixli sərəncamı ilə dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına dokto

rantlara, ali təhsil, orta ixtisas və peşə
təhsili müəssisələrində, həmçinin
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi
yasının magistratura səviyyəsində
təhsil alan tələbələrə təqaüdlər orta
hesabla 20% artırılıb. Bu sərəncam
600-ə yaxın doktorantı və 110 min
dən artıq tələbəni əhatə edəcəkdir.
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son
bir ildə ölkədə turizm sənayesinin
formalaşdırılması, yüksək keyfiy
yətli və rəqabətə davamlı turizm
xidmətlərinin təmin edilməsi məq
sədi ilə əsaslı islahatlar və mühüm
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Tu
rizm və dövlət qoruqlarının ərazilə
rində yerləşən tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması sahəsində
dövlət siyasətinin həyata keçirilmə
si məqsədi ilə 2018-ci ilin sentyabr
ayında Azərbaycan Respublikası
nın Dövlət Turizm Agentliyi yara
dılmışdır. Əlverişli biznes və inves
tisiya mühiti nəticəsində Bakıda və
regionlarda yüksək standartlara ca
vab verən turizm müəssisələri
fəaliyyətə başlamışdır.
2018-ci ildə Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti yanında Vətən
daşlara Xidmət və Sosial İnnovasiya
lar Agentliyinin İmişli rayonunda və

Şəki şəhərində yeni mərkəzləri istifa
dəyə verilmiş, 2019-cu ildə isə re
gionlarda bu cür 5 mərkəzin fəaliy
yətə başlaması nəzərdə tutulmuşdur.
Ölkə başçısı 2018-ci ilin avqustunda
əhalinin məşğulluğu, əmək və sosial
müdafiəsi ilə bağlı çevik və innovativ
xidmətlər göstərilməsi üçün Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli
yinin nəzdində Dayanıqlı və Opera
tiv Sosial Təminat Agentliyini (DOST)
yaratmışdır.
Dövlətimizin imkanları genişlən
dikcə daxili siyasətin əsas istiqamət
lərindən olan sosial siyasət, eləcə də
əhalinin rifah halının yaxşılaşdırıl
masına yönələn tədbirlər özünü da
ha qabarıq şəkildə, günün tələblərin
dən irəli gələn forma və məzmunda
göstərməyə başlayır.
İlham Əliyevin “Əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahə
sində əlavə tədbirlər haqqında” 25
fevral 2019-cu il tarixli Sərəncamı isə
əhali qruplarının, qayğıya ehtiyacı
olan şəxslərin maraq və mənafeləri
nin təminatına kompleks yanaşma
baxımından son dərəcə dolğun və
əhatəli dövlət sənədidir.
Cənab Prezidentin 2019-cu il isla
hatlarının genişliyini göstərən ən

müxtəlif məqamları vurğulamaq
mümkündür. Yuxarıda qeyd etdiklə
rim sosial təminat paketinin ayrı-ayrı
hissələri kimi diqqət çəkməkdədir.
Ancaq islahat vətəndaşlarımızın yal
nız maddi rifah halının yaxşılaşdırıl
masını, yəni əmək haqqı, təqaüd və
müavinətlərin artırılmasını yox, on
ların sıxıntılarının aradan qaldırılma
sını nəzərdə tutur.
Heç şübhəsiz, ölkə başçısının fər
man və sərəncamları ümumən və
təndaş məmnunluğunun daha da
artırılmasına hesablanıb. Bəli, Pre
zident üçün vətəndaş məmnunluğu
son dərəcə vacibdir. Bunu istər döv
lət siyasətinin ayrı-ayrı məqamları
na aydınlıq gətirərkən, istərsə də
dövlət idarəçiliyinin həyata keçiril
məsinə cavabdeh şəxslərin məsu
liyyətliliyi ilə bağlı çağırışlar edər
kən xüsusi vurğulayıb. Nəzərə alaq
ki, ölkə rəhbəri sosial islahatlarla
paralel şəkildə struktur islahatları
da aparmaqdadır. Bunlar bir-birini
tamamlayan addımlardır. Möhtə
rəm Prezidentimizin belə yanaşma
tərzi onun siyasi lider xarakterini
vurğulamaqda, yeritdiyi kursun al
ternativsizliyini bir daha təsdiqlə
məkdədir.

Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri üçün inşa edilən yeni yaşayış kompleksi
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Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatlar dərinləşir
Azərbaycanın dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən islahatların nəticəsidir ki, ölkəmiz bütün sa
hələrdə sürətlə inkişaf edərək, misilsiz uğurlar qazanır.

Əli Hüseynli
Milli Məclisin Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitəsinin sədri
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Qeyd etmək istərdim ki, son il
lərdə aparılan əhatəli iqtisadi isla
hatlar məhz hüquqi islahatlarla
müşayiət olunmuşdur. İlk növbə
də həmin islahatları reallaşdırma
ğa imkan verən hüquqi baza həm
yeni normativ hüquqi aktların qə
bul edilməsi, həm də mövcud qa
nunvericiliyə dəyişikliklər olun
ması yolu ilə mümkündür. Belə ki,
yüksək iqtisadi inkişafı şərtləndi
rən amillərdən biri hüquq sistemi
nin təkmilləşdirilməsidir. Yəni iqti
sadi inkişafı hüquqi islahatlarla
paralel həyata keçirən, birbirini ta
mamlayan yanaşma ortaya qoyul
duqda həmin dövlətlərdə həm iqti
sadi inkişaf, həm də insanların rifa
hı dayanıqlı olur.
Təsadüfi deyil ki, Dünya Bankı
nın “Duin Biznes2019” (“Doing
Business2019”) hesabatında Azər
baycan dünyanın 10 ən islahatçı
dövləti siyahısına daxil edilərək ən
çox islahat aparan ölkə elan edil
mişdir.
Son illər tətbiq olunan məhkə
məhüquq islahatları İlham Əliyev

tərəfindən həyata keçirilən islahat
lar konsepsiyasının ayrılmaz tərkib
hissəsini təşkil edir. Bununla əlaqə
dar cənab Prezidentin son illərdə
hüquq islahatları ilə bağlı imzala
dığı fərman və sərəncamlar olduq
ca mütərəqqidir. Belə ki, həmin sə
nədlərdə hər hansı bir sahədə möv
cud olan çatışmazlıqlar, onların
aradan qaldırılması üçün konkret
tədbirlərin görülməsi barədə tapşı
rıqlar, tövsiyələr və qarşıya qoyu
lan yeni məqsədlər olduqca əhə
miyyətlidir.
2014cü ildə dövlət başçısının fər
manı ilə yaradılan “Elektron məh
kəmə” informasiya sistemi belə təd
birlərin nümunələrindən biridir. Bu
sistem məhkəmələrdə şəffaflığın ar
tırılmasını, prosessual hərəkətlərin
izlənilməsini, məlumatların sistem
ləşdirilmiş şəkildə saxlanılmasını,
ərizə, şikayət və digər sənədlərin
elektron formada qəbulunu və
ümumi olaraq məhkəmələrin fəaliy
yətində informasiya texnologiyala
rının tətbiqini və səmərəliliyin artı
rılmasını təmin etdi.

Xüsusi olaraq İlham Əliyev tərə
f indən 10 fevral 2017-ci il tarixdə
cəza siyasətinin humanistləşdiril
məsi ilə bağlı verilmiş sərəncamı
qeyd etmək istərdim. Həmin sə
rəncam cənab Prezidentin huma
nist siyasətinin növbəti təzahürü
idi və eyni zamanda, öz konsep
tuallığına görə hüquqi islahatların
həyata keçirilməsi sahəsində, de
mək olar ki, yeni bir mərhələnin
başlanğıcını qoydu. Bu sərəncam
da həm qanunvericilik, həm də
praktik sahədə bir çox tapşırıqlar
və tövsiyələr verilmişdi ki, bu töv
siyələrin də icrası çərçivəsində
Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi
ni ehtiva edən böyük həcmdə bir
layihə hazırlanmış və Milli Məcli
sin 2017-ci ilin payız sessiyasının

plenar iclasında qəbul olunmuş
dur.
Həmçinin iqtisadi fəaliyyət sa
həsinə xüsusi diqqət ayrılmışdır.
Bu sahədə bir sıra cinayətlərin dek
riminallaşdırılması - zərərçəkmiş
şəxslə barışmaqla və ziyanın ödə
nilməsi şərti ilə cinayət məsuliyyə
tindən azadetməni nəzərdə tutan
dəyişikliklər edilmişdir. Bu dəyi
şikliklərin mahiyyətinə görə, mü
bahisələrin məhkəmədən kənar
həllini nəzərdə tutan mexanizm
qanunvericilikdə öz əksini tapmış
dır.
Prezidentin qanunvericilik tə
şəbbüsü qaydasında təqdim edil
miş və Milli Məclisin 29 mart 2019cu il tarixli iclasında qəbul olun
muş “Mediasiya haqqında” Qanun
da öz növbəsində sahibkarlıq sahə

sində yaranmış mübahisələrin, o
cümlədən ailə, əmək və inzibati
hüquq münasibətlərindən irəli gə
lən mübahisələrin beynəlxalq təc
rübəyə uyğun olaraq məhkəmədən
kənar alternativ həllini mediato
run, yəni vasitəçinin köməyi ilə
həyata keçirilməsini tənzimləyə
cək.
Bütün qeyd edilənlərin davamı
olaraq cənab Prezident tərəfindən
imzalanmış “Məhkəmə-hüquq sis
temində islahatların dərinləşdiril
məsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il
tarixli Fərman isə islahatların artıq
keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçmə
sini şərtləndirmiş, məhkəmə-hü
quq orqanlarının fəaliyyətində şəf
faflığın, effektivliyin artırılması,
neqativ halların aradan qaldırılma
sı və bu fəaliyyətin müasir tələblər
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Prezident İlham Əliyevin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haq
qında” Fərmanından irəli gələn vəzifələrin təxirə salınmadan icrasını təmin etmək məqsədi
ilə Baş prokuror Zakir Qaralovun sədrliyi ilə geniş əməliyyat müşavirəsi. 9 aprel 2019-cu il

Ədliyyə Nazirliyinin və Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Bakı şəhəri Nərimanov
Rayon Məhkəməsində “Məhkəmə islahatlarında yeni mərhələ” mövzusunda brifinq.
11 aprel 2019-cu il
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səviyyəsində qurulması üçün “yol
xəritəsi” olmuşdur. Həmin fərma
nın giriş hissəsində məhkəmə-hü
quq orqanlarının fəaliyyətinə dair
qarşıya qoyulan məqsədlər sistemli
şəkildə göstərilir və buna uyğun
olaraq həyata keçirilməli olan təd
birlər müəyyən edilir.
Fərmanda ədalət mühakiməsi
nin səmərəliliyinin artırılması və
məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləş
dirilməsi üzrə çoxsaylı mütərəqqi
tədbirlərlə yanaşı, məhkəmələrin
fəaliyyətinə müdaxilənin qarşısının
alınması mexanizmlərinin təkmil
ləşdirilməsi və belə müdaxiləyə gö
rə məsuliyyətin artırılması barədə
konkret tapşırıq və tövsiyələr
müəyyən edilmişdir.
Eyni zamanda, əvvəlki fərman
və sərəncamlarda öz əksini tapmış
cəza siyasətinin humanistləşdiril
məsi və cinayətlərin dekriminallaş
dırılması üzrə tədbirləri davam et
dirmək, fiziki və hüquqi şəxslərin
“Elektron məhkəmə” informasiya
sistemindən istifadəsinin təşviqi
üçün tədbirlərin görülməsi də bu
fərmanda əksini tapmışdır. Həmçi
nin mediasiya prosesinin tətbiqi ilə
bağlı maarifləndirmə və təşviqat
tədbirlərinin həyata keçirilməsi ba
rədə də tapşırıq verilmişdir.
Fərmanda məhkəmə-hüquq sis
temində islahatların dərinləşdiril
məsi, xüsusən sahibkarlıqla bağlı
məsələlərin məhkəmələrdə daha
sürətli və səmərəli həllinin təmin
edilməsi cənab Prezidentin diqqə
tində olub. Belə ki, sahibkarların
məhkəməyə müraciət imkanlarının
asanlaşdırılmasını və onlarla bağlı
mübahisələrə müvafiq sahədə daha
dərin hüquqi bilik və təcrübəsi olan
hakimlər tərəfindən baxılmasını tə
min etmək məqsədi ilə vergi və
gömrük ödənişləri, məcburi dövlət
sosial sığorta haqlarının ödənilməsi

Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsinin elmi-nəzəri təhlilinə dair dəyirmi masa. 18 aprel 2019-cu il

ilə bağlı yaranan mübahisələrə, ha
belə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əla
qədar digər məsələlərə dair işlər
üzrə ixtisaslaşmış məhkəmənin ya
radılması barədə tapşırıqlar veri
lib. Hesab edirik ki, bu, məhkəməhüquq sahəsində çox böyük müs
bət dəyişikliklərə səbəb olacaq.
Biz təhlil etsək, görə bilərik ki,
nə MDB-yə üzv olan dövlətlərdə,
nə də digər dövlətlərdə ölkə başçı
sının fərman və sərəncamlarında
birbaşa öz narahatlığını ifadə et
məsi, hər bir sahəyə ayrılıqda bu
qədər diqqət yetirməsi praktikası
mövcud deyil.
Bütün bunlar onu göstərir ki,
həqiqətən, möhtərəm Prezident İl
ham Əliyev sadə insana - bu ölkə
də fəaliyyət göstərən, onun iqtisa
diyyatında zəhmət çəkən və müəy
yən problemlərlə üzləşən şəxslərə
çox böyük diqqətlə yanaşır.
Son 15 ildə dövlətimiz tərəfin
dən qazanılmış nailiyyətlər ölkə
rəhbərinin həm məhkəmə-hüquq
sahəsində, həm də bütövlükdə

dövlət idarəçiliyində tətbiq etdiyi
yanaşmanın səmərəli və düzgün
olmasını bir daha təsdiq edir. Əmi
nik ki, aparılan islahatlar gələcək

də də bu sahənin inkişafını, iqtisa
diyyatın daha da güclənməsini və
vətəndaş rifahının artmasını təmin
edəcəkdir.
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Aqrar sığorta haqqında
yeni qanun layihəsi hazırlanıb

Elçin Quliyev
Milli Məclisin deputatı

İlham Əliyev cənablarının təşəb
büsü ilə həyata keçirilən kənd tə
sərrüfatı məhsulu istehsalçılarına
müxtəlif istiqamətlər üzrə subsidi
yaların verilməsi, onların torpaq
vergisi istisna olmaqla digər bütün
vergilərdən azad edilməsi, fermer
lərə güzəştli şərtlərlə kreditlər ay
rılması, kənd təsərrüfatı texnikası
nın və malqaranın lizinq yolu ilə
satılması kimi stimullaşdırıcı təd
birlər öz bəhrəsini verməkdədir.
Bunun nəticəsidir ki, 2018ci ildə
ölkəmizdə ilk dəfə 7 milyard ma
natdan çox kənd təsərrüfatı məh
sulu istehsal olunmuşdur. Bir çox
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Əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan aq
rar siyasət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və zamanın ça
ğırışlarına uyğun olaraq daim təkmilləşdirilir. Pezident
liyinin ilk illərindən başlayaraq aqrar sahəni qeyrineft
sektorunun prioritet sahəsi adlandıran ölkə başçısı əha
linin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, res
publikamızda sosial və siyasi sabitliyin bərqərar edilmə
sində, habelə yüngül, yeyinti, maşınqayırma, kimya sə
nayesinin və digər sahələrin inkişafında mühüm əhə
miyyət daşıdığını düzgün qiymətləndirərək bu sahənin
inkişafına daim diqqət və qayğı ilə yanaşmış və bu gün
də həmin münasibət davam edir.

əsas ərzaq məhsullarına olan tələ
bat yerli istehsal hesabına təmin
edilir və həmin məhsulların ixracı
ildənilə artmaqdadır.
Hörmətli Prezidentimizin imza
ladığı fərman və sərəncamlara, ha
belə verdiyi tapşırıqlara uyğun
olaraq son illər respublikamızda
kənd təsərrüfatında məhsuldarlı
ğın artırılması, rəqabətə davamlı,
yüksək keyfiyyətli məhsullar isteh
salı istiqamətində əsaslı işlər görü
lür. Belə ki, hazırda ölkəmizin 31
rayonunun ərazisində 193 min
hektar torpaq sahəsində dəyəri 1,4
milyard manat olan 46 aqroparkın

və iri təsərrüfatın, o cümlədən 45,3
min hektar ərazidə 18 müasir cins
heyvandarlıq kompleksinin və
147,9 min hektar sahədə 28 iri bit
kiçilik təsərrüfatının yaradılması
üzrə işlər davam edir. Kənd təsər
rüfatını yüksək texnoloji sahəyə
çevirmək üçün 18 aqroparka 114,3
milyon manat həcmində güzəştli
kredit verilmiş, 17 aqroparkda bi
rinci mərhələ üzrə nəzərdə tutul
muş işlər başa çatdırılmaqla onlar
fəaliyyətə başlamışlar. İstifadəyə
verilmiş bu təsərrüfatlarda hər
hektardan 5560 sentner buğda,
110115 sentner qarğıdalı dəni gö

türülür və hər inəkdən 60007000
litr süd sağılır. Bu göstəricilər res
publikamız üçün rekord hesab olu
nur və qabaqcıl dünya ölkələri ilə
rəqabət aparmağa imkan verir.
Azərbaycanda aqrar sahədə hə
yata keçirilən sistemli tədbirlər sı
rasında fermerlərin risklərinin
azaldılmasında, istehsalın səmərə
liliyinin artırılmasında, aqrar sahə
yə investisiya cəlb edilməsində,
habelə yeni texnika və texnologiya
ların tətbiqində aqrar sığortanın
genişləndirilməsinin xüsusi əhə
miyyəti vardır. Aqrar sığortanın
tətbiqi və inkişaf etdirilməsi Azər
baycan Respublikası Prezidentinin
2016cı il 6 dekabr tarixli (1138
nömrəli) Fərmanı ilə təsdiq olunan
“Azər bay can
Res pub li ka sın da
kənd təsərrüfatı məhsullarının is
tehsalına və emalına dair Strateji
Yol Xəritəsi”ndə və “Azərbaycan
Respublikasında maliyyə xidmət
lərinin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi”ndə də öz əksini tapmış
dır. Eyni zamanda, “Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatı
nın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin 11 aprel 2017ci
il tarixli (2806 nömrəli) Sərəncamı

nın icrasının təmin edilməsi məq
sədi ilə nəzərdə tutulan tədbirlər
dən biri də effektiv, dayanıqlı və
sağlam kənd təsərrüfatı sığortası
mexanizminin yaradılmasıdır.
Bununla əlaqədar qeyd etmək
lazımdır ki, qüvvədə olan “Kənd
təsərrüfatında sığortanın stimul
laşdırılması haqqında” Qanunun
kənd təsərrüfatında sığortanı tam
şəkildə əhatə etməməsi, səmərəlili
yin aşağı səviyyədə olması bu sa
hədə sığorta mexanizminin işləmə
məsinə gətirib çıxarmışdır. Belə ki,
ölkəmizdə riskləri yüksək olan
kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisas
laşmış sığorta şirkətinin olmaması
və fermer təsərrüfatlarının əksəriy
yətinin kiçik olması sığortalanma
ilə bağlı xərcləri artırır. Sığorta
haqqının bir hissəsinin dövlət büd
cəsi hesabına ödənilən məhsullar
siyahısında yalnız buğda, arpa,
qarğıdalı, dən üçün günəbaxan,
kartof, şəkər çuğunduru, tərəvəz
(göyərti istisna olmaqla), meyvə,
sitrus və üzüm bağlarının məhsul
larını əhatə etməklə sığorta hadisə
lərini yanğın, dolu, sel, daşqın, şax
ta vurması təşkil edir ki, bu da aq
rar sığorta fəaliyyətini tam əhatə
etmir. Bu və digər səbəblərdən

mövcud qanun demək olar ki, işlə
mir və hər il dövlət büdcəsindən
bu məqsəd üçün ayrılan vəsait çox
az həcmdə istifadə olunur. Ona gö
rə də aqrar sığorta ilə bağlı işlək
mexanizmi təmin edən yeni qanun
layihəsinin hazırlanmasına ehtiyac
yaranmışdır. Bu məqsədlə və Stra
teji Yol Xəritəsinin icrası ilə əlaqə
dar olaraq, Kənd Təsərrüfatı Na
zirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatası və di
gər dövlət orqanlarının nümayən
dələrindən ibarət yaradılmış birgə
işçi qrupunun fəaliyyəti nəticəsin
də dünyada mövcud olan aqrar sı
ğorta modelləri araşdırılmış, mütə
rəqqi kənd təsərrüfatı sığortası sis
teminə malik olan ABŞ, Kanada,
İspaniya, Türkiyə və İsrailin bu sa
hədə təcrübəsi öyrənilmişdir. Kənd
təsərrüfatı sığorta mexanizmi sa
həsində kifayət qədər müvəffəqiy
yət əldə etmiş Türkiyənin “Tarsim”
aqrar sığorta modelinin yerində
öyrənilməsi üçün həmin ölkəyə sə
fər təşkil edilmişdir. Həyata keçiri
lən araşdırmalar və təhlillər nəticə
sində Türkiyə Respublikasının
mövcud kənd təsərrüfatı sığortası
modelinin Azərbaycanda uyğun
laşdırılaraq tətbiqi nəzərdə tutul
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muş və “Aqrar sığorta haqqında”
yeni qanunun layihəsi hazırlan
mışdır.
Qanun layihəsi 4 fəsil 21 maddə
dən ibarətdir. I fəsil ümumi müd
dəalara həsr olunmaqla qanunda
istifadə olunan anlayışlar, aqrar sı
ğorta sahəsində dövlətin vəzifələri,
sığortanın predmeti, sığorta üzrə
təminat verilən risklər, sığortanın
tənzimlənməsi və sığorta haqqı ba
rədə maddəalardan ibarətdir.
Layihədə aqrar sığortanın pred
meti kimi kənd təsərrüfatı bitkiləri
və bitkiçilik məhsulları, kənd tə
sərrüfatı heyvanları, ev quşları, arı
ailələri, kənd təsərrüfatı məqsədlə
ri ilə yetişdirilən dovşanlar, su hey
vanları, dəvə, lama və dəvəquşular
müəyyən edilmişdir. Kənd təsər
rüfatı məhsullarının istehsalçıları
bu aqrar sığorta predmetləri üzrə
təbiət hadisələri, o cümlədən təbii
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fəlakətlər, yanğın, qəzalar, yoluxu
cu xəstəliklər və zəhərlənmələr,
vəhşi heyvanların hücumu və xü
susi təhlükəli ziyanvericilərin ya
yılması və hücumu, üçüncü şəxslə
rin hərəkətləri risklərinin bir və ya
bir neçəsindən sığorta qaydalarına
əsasən sığortalanır. Göründüyü ki
mi, mövcud qanundan fərqli ola
raq bu layihədə həm aqrar sığorta
nın predmeti, həm də risklərin
dairəsi daha geniş və əhatəlidir.
Eyni zamanda, qeyd olunur ki,
aqrar sığorta haqqı aqrar sığortalı
tərəfindən ödənilməli olan hissə
dən və dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına ödənilən hissədən ibarət
dir. Aqrar sığorta haqqının hər bir
sığorta məhsulu üzrə dövlət büd
cəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli
olan hissəsi müvafiq icra hakimiy
yəti orqanının müəyyən etdiyi or
qan (qurum) tərəfindən təsdiq edi

lir. Bu da o deməkdir ki, aqrar sı
ğortanın dövlət büdcəsi vəsaiti he
sabına ödəniləcək hissəsi aqrar sı
ğorta predmetlərini bütünlükdə
əhatə edəcəkdir.
Layihənin II fəsli aqrar sığorta
sisteminin subyektlərinə  aqrar sı
ğorta orqanına, idarəedici quruma,
müstəqil ekspertlərə, üzv aqrar sı
ğortaçılara və aqrar sığortalıya həsr
olunmuşdur.
Qeyd edilir ki, aqrar sığorta or
qanı müvafiq icra hakimiyyəti or
qanının müəyyən etdiyi orqan (qu
rum) tərəfindən yaradılır. Yəni aq
rar sığorta sisteminin təşkilini, in
kişafını və dayanıqlılığını təmin
etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstə
rən təşkilat qüvvədə olan qanunda
göstərildiyi kimi, özəl sığorta təş
kilatı yox, dövlət orqanıdır. Bu isə
çox önəmlı faktdır və ölkəmizdə
aqrar sığorta sisteminin formalaş

masında həlledici əhəmiyyət kəsb
edir. Bununla da dövlət aqrar sı
ğorta fəaliyyəti ilə bağlı əsas risklə
ri öz üzərinə götürür və fermerlə
rin riskini azaldır.
Ölkəmizdə iqtisadiyyatın ən çox
riskli sahəsi olan kənd təsərrüfatın
da sığortanın təşəkkül tapmaması
nın səbəblərindən biri də özəl sığor
ta təşkilatlarının bu fəaliyyətə çox
az hallarda meyil göstərməsidir.
Qanun layihəsində aqrar sığor
tanın inkişafına təkan verən amil

saiti fermerdən almaq şərti ilə aq
rar sığorta orqanı ödəsin. Belə olan
halda fermerlərin sığorta müqavi
ləsi bağlamaqdan imtina etmələri
nə də əsas qalmır və bu faktın özü
aqrar sığortanın formalaşmasında
böyük rol oynayır. Aqrar sığorta
orqanının aktivləri və təkrar sığor
ta təminatı onun öhdəliklərinin ye
rinə yetirilməsi üçün kifayət etmə
dikdə əlavə maliyyə vəsaitinin cəlb
edilməsi məqsədi ilə ona müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəy

Aqrar siyasət komitəsinin iclasla
rında, Milli Məclisin plenar iclasla
rında müzakirəsi zamanı deputat
həmkarlarım tərəfindən dəqiqləşə
cək. Təbii ki, qeyd edilənləri komi
tənin işçi qrupu növbəti müzakirə
lərdə nəzərə alaraq müvafiq düzə
lişlər etməklə sonda daha təkmil
qanun qəbul edəcəyik.
Qanunun qəbul edilməsi mahiy
yət etibarı ilə mütərəqqi təcrübəyə
əsaslanan kənd təsərrüfatı sığorta
sisteminin formalaşması prosesi

lərdən biri də aqrar sığorta orqanı
nın öz mənfəətini uzunmüddətli
sığorta ehtiyatlarının formalaşdı
rılmasına, nizamnamə kapitalının
artırılmasına, sığortalı tərəfindən
ödənilməli olan növbəti sığorta
haqlarının bir hissəsinin ödənilmə
sinə və dövlət büdcəsi vəsaiti hesa
bına ödənilməli olan növbəti sığor
ta haqlarının bir hissəsinin ödənil
məsinə yönəltməsi barədə müd
dəaların əks olunmasıdır. Bu, im
kan verəcəkdir ki, müqavilə bağla
nan vaxt fermerin vəsaiti olmadıq
da, sığorta haqqının bir hissəsini
onun əvəzinə sonradan həmin və

yən etdiyi orqana (quruma) müra
ciət etmək hüququnun verilməsi
də böyük önəm daşıyır.
Qanun layihəsində aqrar sığorta
sisteminin subyektləri olan aqrar
sığorta orqanı, idarəedici qurum,
müstəqil ekspertlər, üzv aqrar sı
ğortaçılar, aqrar sığortalı, aqrar sı
ğorta informasiya sistemi, aqrar
sığortanın araşdırılması və aqrar
sığorta ilə bağlı digər məsələlərə
dair müvafiq maddələr və müd
dəalar da əks olunmuşdur.
Layihədə bəzi uyğunsuzluqlar
və çatışmazlıqlar da vardır və bun
lar ehtimal ki, qanun layihəsinin

nin sürətləndirilməsinə və kənd
təsərrüfatı istehsalının davamlılığı
nın təmin edilməsinə səbəb olacaq
dır. Bu, eyni zamanda, kənd təsər
rüfatı sığortası fəaliyyətinin tən
zimlənməsinin hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi və bu sahədə
infrastrukturun yaradılması üçün
hüquqi zəmin yaradacaqdır. Belə
bir qanunun qəbul edilməsi Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin aqrar sahə
nin inkişafına və kənd təsərrüfatı
məhsulu istehsalçılarına yüksək
diqqət və qayğısının növbəti əyani
sübutudur.
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ERMƏNİ SOYQIRIM ƏFSANƏSİ VƏ

TARİXİ HƏQİQƏT

Fəzail İbrahimli
Milli Məclisin deputatı,
tarix elmləri doktoru,
professor

Hadisələrə qiymət vermək üçün
1915ci ilin reallıqlarına diqqət ye
tirək:
Birinci Dünya müharibəsi ərəfə
sində Osmanlı dövlətinin üçüncü
ordusuna rəhbərlik edən Ənvər
paşa Ərzurumda erməni liderləri
ilə görüşündə yəqin etdi ki, ermə
nilər Osmanlı dövlətini müdafiə
etmək istəmir. Çünki çar Rusiyası
gələcəkdə, müharibənin nəticəsin
dən asılı olaraq, Osmanlı ərazisin
də erməni dövlətinin yaradılması
na söz vermiş və bununla da ermə
niləri Türkiyəyə qarşı müharibəyə
cəlb edə bilmişdilər.
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Sovetlər imperiyasının süqutundan sonra “ermə
ni soyqırımı” ilə bağlı Avropa və digər ölkələrin
parlamentlərinin qəbul etdiyi saxta qərarları tək
cə bir xalqın tarixinə olan münasibət kimi qiy
mətləndirmək olmaz. Həmin qərarlar həqiqət ki
mi qələmə verilməyə cəhd olunan yanlışı “tarixi
həqiqət” kimi müdafiə etmək istəyindən irəli gəl
mir. Bu, Türkiyəyə qarşı təzyiq və siyasi məqsəd
daşıyan addımdır. Burada əsas məqsəd türkün
vəhşi obrazını yaratmaq, Türkiyəni ərazi güzəşt
lərinə məcbur etmək və uydurma genosid adı
altında erməni mənafelərini güdməkdir.
Müharibə ərəfəsində çar II Ni
kolayın Qafqaza gəlişi və Osmanlı
lara qarşı ermənilərə əməkdaşlıq
təklif etməsi məsələni daha da cid
diləşdirdi. Çarın öz nitqini “qoy
rus bayrağı Bosfor və Dardanel bo
ğazlarında sərbəst hərəkət etsin.
Qoy erməni xalqı Rusiyanın kömə
yi ilə Osmanlı dövləti ərazisində
öz müstəqilliyini qursun” fikri ilə
bitirməsi ermənilərin Rusiya tərə
findən Türkiyəyə qarşı müharibə
də iştirakını təmin etdi.
Məlum olduğu kimi, 1914cü il
noyabrın 1də rus ordusu Qafqaz
da Türkiyə sərhədinə hücum etdi.

Qars, Ərdahan və Batum uğrunda
döyüşlərdə hər iki tərəf böyük itki
verdi. Lakin Sarıqamış yaxınlığın
da döyüşlərdə ruslar böyük mü
vəffəqiyyət qazanaraq Türkiyə tə
rəfini ağır məğlubiyyətə uğratdı
lar. Məhz rus ordusunun Şərqi
Anadoluya daxil olması ermənilə
rin yerli türklərə qarşı soyqırımı
üçün imkan yaratdı. Təbii ki, ermə
nilərin belə bir xəyanətkar mövqe
yi Osmanlı dövlətini müəyyən mü
dafiə tədbirləri görməyə məcbur
etdi. Belə ki, 1915ci il mayın orta
larında Van, Bitlis və Ərzurumdakı
erməni əhalisi döyüş meydanın

dan köçürüldü. Bununla da türklə
rin rus və ingilislərə qarşı döyüşlə
rində ermənilərin neytrallığı təmin
edildi.
1919-cu il yanvarın 30-da Lon
donda çıxan “Tayms” qəzeti ermə
nilərin köçürülməsi ilə bağlı yazır
dı: “Köçürüləcək əhalinin gələcək
də öz evlərinə qayıtması və əmla
kına olduğu kimi sahib durması
üçün xüsusi komissiya yaradıldı.
Komissiyanın işi əhalinin əmlakı
nın siyahıya alınmasından ibarət
idi. Komissiyanın sənədlərində
müharibə başa çatandan sonra er
məni əhalisinin öz evlərinə qayta
rılması xüsusilə vurğulanırdı”.
Antantanın təbliğat maşını və
erməni millətçiləri sübut etməyə
çalışırlar ki, müharibə dövründə
bir milyondan artıq erməni öldü
rülmüşdür. Halbuki Osmanlı döv
lətinin rəsmi siyahıya alınmasına
görə, müharibəyə qədər bu ərazidə
bir milyon üç yüz min erməni var
idi. Bu əhalinin yarısı müharibənin

getdiyi ərazidə yaşayırdı. Bu illər
də yarım milyon erməni Türkiyə
dən Qafqaza və başqa yerlərə, 150200 min erməni isə Qərbi Avropa
və ABŞ-a mühacirət etdi. Bu rə
qəmlər ölənlərin sayı haqqında
doğru fikir söyləməyə tam imkan
verir. Deməli, qalan əhalinin sayı
100 min nəfər olur. Ölən əhalinin
sayının 200 min nəfər olduğunu
ehtimal etmək olar. Təbii ki, bu rə
qəmin içərisində təkcə köçürmə
nəticəsində ölənlər yox, aclıqdan,
soyuqdan ölənlər və itkin düşənlər
də vardır. Amma bu dövrdə 2 mil
yon müsəlmanın həyatına son qo
yulduğu ehtimal yox, danılmaz
həqiqətdir (“Tayms” qəzeti, 30 yan
var 1919-cu il).
1915-ci ilin aprelində Osmanlı
sultanlığının həyata keçirdiyi təh
lükəsizlik tədbirləri tarixi həqiqət
kimi məlum hadisədir. Bu dövrdə
ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər
hətta türkləri sevməyən yunanları
belə dəhşətə gətirmişdi. Onlar ya

zırdılar ki, türk ordusu qarşısında
geri çəkilən silahlı ermənilər ətraf
dakı müsəlman kəndlərini yer
üzündən silərək hər bir şeyi atəş və
qılıncdan keçirir, təsəvvürəgəlməz
dəhşət və fəlakət törədirdilər. “Qa
lib” erməni ordusu keçdikləri yol
ların ətrafına süngü ucuna taxılmış
südəmər uşaqlarla çılpaq soyun
durulmuş müsəlman qadınlarını
düzürdülər. Səksən iki kənddən
ibarət bir sancaq bu təsvir edilən
fəlakətə düçar olmuşdu. İndi bü
tün Qars vilayəti nəhəng bir qəbi
ristanlığı xatırladır ki, onun hər bir
daşı həmişəlik insan simasını itir
miş erməni quldurlarının vəhşilik
ləri, əxlaqsızlıqları və həyasızlıqla
rı barədə şahidlik edə bilər.
Yunanların bu dediklərini ermə
nilərin özləri belə təsdiqləyir. Zori
Balayanın “Ruhumuzun salnamə
si” kitabındakı bir məqama diqqət
çəkək. O yazır: “Biz Xaçaturla ələ
keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlə
rimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pən

mart-aprel 2019

59

TARİX
cərəyə mismarlamışdılar. Türk
uşağı çox hay-küy salmasın deyə,
Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş
döşünü onun ağzına soxdu. Daha
sonra 13 yaşındakı türkün başın
dan, sinəsindən və qarnından dəri
sini soydum. Saata baxdım, türk
uşağı yeddi dəqiqə sonra qan itir
məkdən öldü. İlk sənətim həkimlik
olduğuna görə, humanist idim
(“əhsən” bu erməniliyə - F.İ.), buna
görə də türk uşağına etdiklərimə
görə ruhum sevincdən qürurlanır
dı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk
uşağının cəsədini hissə-hissə doğ
radı və türklə eyni kökdən olan it
lərə atdı. Axşam eyni şeyi daha üç
türk uşağına etdik”.
Bu fikir və fikrin yer aldığı yu
xarıda adını çəkdiyim kitab bütün
dünyaya məlum olduğu halda bəs
erməni təəssübkeşliyi nədən qay
naqlanır? Bu suala ən dürüst cavab
20-ci illərdə İtaliyanın Baş naziri
işləmiş Françesko Nittinin söylədi
yi fikirdir. O yazırdı: “Türkiyə mü
haribədə məğlub olduqdan sonra
hamı onun cinayətləri barədə da
nışmağa başladı. Həmişə olduğu
kimi, kim məğlub olubsa, o da gü
nahkardır. Türkləri Avropadan
qovmaq üçün olmayan şeyləri uy
durdular, guya onlar sivilizasiyaya
uyğun deyillər. Türklərin bədbəxt
likləri ondadır ki, onlar yunanlar
və ermənilər kimi sələmçilik və al
verçilik hesabına yaşayan qəddar
xalqlarla əhatə olunublar. Avropa
isə nə vaxt Türkiyəni cəzalandır
maq fikrinə düşür, həmin vaxt “er
məni” və ya “yunan” kartını ortaya
atır. Türk vəhşilikləri barədə o za
man qışqırırlar ki, onu vəziyyət
tələb edir. O zaman bu məsələlər
yada düşür ki, ya Türkiyədən nə
isə qoparmaq istəyirlər, yaxud ona
nəyisə vermək istəmirlər. Budur
tarixin nimdaş sifəti”.
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Ümumiyyətlə, Avropa dövləti
nin uydurma “genosid”ə münasi
bətini şərti olaraq üç mərhələyə
bölmək olar:
Birinci mərhələ. Birinci Dünya
müharibəsindən sonra dünyanın si
yasi sükanı arxasında oturan Ame
rika Prezidenti Vilson Şərqi Anado
luya bir missiya göndərdi ki, ölən
ermənilərin sayı aşkar edilsin. Bu
məsələyə general Harbord rəhbər
lik etdiyi üçün bu missiya tarixdə
Harbord missiyası adlanır. Missiya
nın qarşısında duran əsas məqsəd
ölən ermənilərin sayını müəyyən
etməklə Türkiyə ilə bağlı verilmiş
siyasi qərarlara bəraət qazandırmaq
idi. Ancaq Harbord missiyası öz is
təyinə nail ola bilmədi. Belə ki, bu
missiyanın üzvləri Emori Nayez və
Artur Saterlandın aşkar etdikləri
faktlar nəzərdə tutulanların əksinə
oldu. Çünki onlar ölmüş ermənilər
axtardıqları halda, qətlə yetirilmiş
müsəlmanlar aşkar edildi.

Təbii ki, bu faktların üzə çıxarıl
ması Türkiyəyə qarşı yeridilən si
yasətin əksinə olduğu üçün 1920-ci
ildə onlar dünya ictimaiyyətindən
gizlədildi. Beləliklə, uydurma “er
məni genosidi”nin tanınması yo
lunda edilən ilk cəhd uğursuz oldu
və tarixin arxivinə atıldı.
İkinci mərhələ. Məlumdur ki,
XX əsrin 50-ci illərindən etibarən
beynəlxalq aləmdə siyasi hadisələ
rin etnik dəyərlər müstəvisində
müzakirəsi önə çəkildi. Məhz bu
məqamdan yararlanmaq üçün er
məni diasporu bütün qüvvəsini
səfərbər etdi. XX əsrin əvvəllərin
dən etibarən qondarma erməni
soyqırımını tanıtmaq məqsədi ilə
diasporun etdiyi bütün cəhdlər heç
bir uğur qazanmamışdı. 1945-ci
ilin iyun ayında Eçmiədzin patriar
xının seçilməsində dünyanın müx
təlif ölkələrindən gələn erməni təş
kilatlarının liderləri Qars və Ərda
hanın Türkiyədən geri alınmasını

Erməni iğtişaşlarından sonra xarabaya dönən Van. Aprel 1915-ci il

tələb etdilər. Bu tələblər BMT-nin
qurulduğu San-Fransisko konfran
sı (aprel 1945-ci il) zamanı SSRİ,
ABŞ və İngiltərə dövlət başçılarına
göndərildi. Eyni zamanda, dünya
ermənilərinin patriarxı VI Gevork
1945-ci il oktyabrın 29-da SSRİ,
ABŞ və İngiltərə hökumətlərindən
Türkiyənin “erməni vilayətləri”nin
sovet Ermənistanına birləşdirilmə
sini tələb etdi. Təbii ki, Sovet İttifa
qının sərhədlərinin genişlənəcəyini
istəməyən ABŞ və İngiltərə bu tə
ləbləri qəbul etmədi. SSRİ tərəfi isə
bu məsələyə çox böyük iştaha ilə
girişdi. Hətta Türkiyənin Şərq vila
yətindən alınacaq 26 min km2 əra
zinin 20.500 km2-nin Ermənistana
verilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu
istək Stalinin ölümünə qədər da
vam etmiş, yalnız 1953-cü il mayın
30-da guya “yaxın qonşuluq mü
nasibətinin qorunması, sülh və
təhlükəsizliyin təmin edilməsi
üçün Ermənistan Türkiyəyə qarşı
ərazi iddialarından əl çəkir”.
Moskva qondarma “erməni soy
qırımı” və torpaq iddialarından əl

çəksə də, ermənilər öz təbliğat
fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
1965-ci ildə Ermənistanın 24 ap
rel tarixini rəsmən qondarma “er
məni soyqırımı” günü olaraq qəbul
edib anım mərasimi keçirməsi er
məni ictimaiyyətində türk düş
mənçiliyinin yeni bir mərhələsinin
başlanğıcı oldu. Bu tarixdən etiba
rən “erməni soyqırımı” Ermənista
nın dövlət siyasətinə çevrildi.
ABŞ, Avropa və digər dövlətlə
rin tutduqları ermənipərəst mövqe
bəhs etdiyimiz məsələ ilə əlaqədar
Ermənistanın arxasını möhkəm
ləndirdi. Məsələn, Avropa Parla
mentinin 1987-ci il 18 iyunda “Er
məni probleminin siyasi həlli haq
qında” qəbul etdiyi qərar Türkiyə
hökumətindən ermənilərə qarşı tö
rədilən “soyqırımı” tanımaq və er
məni nümayəndələri ilə dialoqa
başlamaq üçün bir tələb idi.
Üçüncü mərhələ. Qondarma
“erməni soyqırımı” ilə bağlı məsə
lə Sovetlər Birliyinin dağılmasın
dan sonra yeni mərhələyə daxil ol
du. Əvvəla, SSRİ-nin dağılmasın

Qubadakı kütləvi məzarlıqda tapılan sümüklərin ermənilərin
1918-ci ildə törətdiyi soyqırım qurbanlarına aid olduğu təsdiqlənib

dan sonra Türkiyənin öz müttəfiq
ləri üçün xüsusi önəm kəsb etmə
məsi münasibətləri ermənilərin
xeyrinə xeyli dəyişdi. Digər tərəf
dən xristian təəssübkeşliyinin sü
rətlə güclənməsi də ermənilərin
xeyrinə oldu və Avropa Parlamen
tində unudulmuş “erməni genosi
di” gündəmə gəldi.
Qeyd edim ki, SSRİ-nin dağıl
ması ərəfəsində qondarma “ermə
ni soyqırımı” ilə bağlı iki fikir
hökm sürürdü.
Erməni Ümummilli Hərəkatı bu
məsələnin Türkiyə ilə münasibət
lərdə ön plana çıxarılmasının tərəf
darı deyildi. Qondarma “erməni
soyqırımı”nın tanınmasını Türkiyə
ilə əlaqələrin qurulmasında şərt
olaraq görən ənənəvi antitürk dü
şüncəli daşnaklar öz fəaliyyətlərin
də genosidi həmişə aparıcı xəttə
çevirmişlər. Bunların təzyiqi ilə
qondarma “erməni soyqırımı” mə
sələsi Ermənistanın “Müstəqillik
Bəyannaməsində” də öz yerini al
mışdı.
Göründüyü kimi, qondarma “er
məni soyqırımı” məsələsi Ermənis
tan xarici siyasətində müvəffəqiy
yətlə istifadə edilən vasitələrdən
biridir. Bu məsələ iqtidarda olan si
yasi qüvvələr tərəfindən heç bir za
man arxa plana atılmamış, yalnız
prioritet sırasında olmuşdur. Qeyd
etdiyimiz kimi, ABŞ və Avropa döv
lətlərinin bu məsələdən Türkiyəyə
qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə et
mələri Ermənistanın təbliğat fəaliy
yətini daha rahat həyata keçirmək
üçün şərait yaradır.
Türkiyəyə qarşı təzyiq vasitəsi
kimi istifadə edilən qondarma “er
məni soyqırımı” bu ölkənin nə iqti
sadi inkişafına, nə siyasi mövqeyi
nə, nə də beynəlxalq nüfuzuna zər
rə qədər də xələl gətirməmişdir.
Dünya dövlətlərinin boy sırasında
dəyanətlə dayanan Türkiyə bu gün
beynəlxalq münasibətlərdə söz sa
hibidir.
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Aprelin 21i Ukrayna əhalisinin
böyük bir hissəsi (73,22%) siyasi
təcrübəsi olmayan aktyor Vladimir
Zelenskini dəstəkləyərək, ölkə Pre
zidenti seçdi. Onun gələn ay vəzi
fəsinin icrasına başlayacağı gözlə
nilir. Zelenskinin inamlı qələbəsi
onu mandatla təmin etdi, ancaq
hələlik yeni Prezidentin məhz han
sı siyasəti həyata keçirəcəyi bəlli
deyil.
Analitiklərin fikrincə, Preziden
tin dəyişməsinə baxmayaraq, həll
edilməmiş Donbas münaqişəsinə
görə Ukraynada geosiyasi risklər

yüksək olaraq qalır. Onların proq
nozlarına əsasən, yeni seçilən Pre
zident çox güman əvvəlki siyasəti
davam etdirəcək. Yeni prezidentin
komandasına daxil olanların siyasi
keçmişi və açıqlamalarını şərh edən
müşahidəçilər ölkənin xarici və
müdafiə siyasətinin əsas istiqamət
lərində dəyişiklik olmayacağını
zənn edirlər. Bununla bərabər Ze
lenskinin məhdud siyasi platfor
ması və sürgündə olan oliqarx İqor
Kolomoyski ilə əlaqələrinin müəy
yən siyasi qeyrimüəyyənliyi ön
plana çıxardığını deyənlər də var.

Hadisələrininkişafı
iləbağlıproqnozlar
2014cü ildə Ukrayna vətəndaş
larının çoxu Poroşenkonu Prezident
seçəndə ondan Maydanın, “ləyaqət
inqilabı”nın tələblərini yerinə yeti
rəcəyini gözləyirdilər. Sabiq Prezi
dent “Ordu, İman, Dil” şüarı ilə is
lahata başlayıb bir çox şeyə nail olsa
da, məhkəmə sahəsində kifayət qə
dər dəyişikliyin olmaması, korrup
siya ilə ciddi mübarizənin müşahi
də edilməməsi, ən başlıcası sadə
insanların həyatının yaxşılaşmama
sı, əksinə çoxları üçün daha da pis
ləşməsinə görə Poroşenko prezi
dent seçkilərində nümayiş etdirdiyi
nəticələrlə cavab verməli oldu. BVF
tərəfindən tələb edilən sərt iqtisadi
tədbirlər, xüsusilə kommunal xid
mətlərin qiymətlərinin artırılması
nın Poroşenkonu “öldürdüyü” qə
naətində olan təhlilçilər “ağlı başın
da olan heç bir hökumət”in bundan
sonra sərt iqtisadi tədbirlərə getmə
yəcəyini ehtimal edirlər.
Ukraynanın yeni seçilmiş Prezi
denti iki vədinə əsasən iqtidara gə
lib: ölkənin şərqindəki Donbas böl
gəsində sülhün bərqərar olunması
və korrupsiyaya son qoyulması.
Əksər təhlilçilər yeni Prezidentin
siyasətdə istədiyi dəyişikliklərin hə
ləlik aydın olmadığına istinad edə
rək proqnozlaşdırmaq, təhlil etmək
üçün nəyəsə əsaslanmağın müm
kün olmadığını qeyd edirlər. Ze
lenski prezident seçkisində rəqibini
aşkar şəkildə üstələsə də, Ukrayna
parlamentində  Ali Radada heç bir
nümayəndəliyi yoxdur. Buna görə
də ən azı oktyabr ayında keçiriləcək
parlament seçkilərinə qədər işi asan
olmayacaq. Deməli, o, seçki vədləri
nin həyata keçirilməsi üçün ən azı
bir partiya ilə müttəfiq olmalıdır.
Zelenski hələlik hansı partiyalarla
işləməyə hazır olduğunu açıqlama
yıb. Parlament seçkisinə qədər Pre
zident komandasının qanunverici
orqanda müxtəlif fraksiyaların dəs

təyini təmin etməsinin çətin olaca
ğını qabardan ekspertlər siyasi eli
tanın bir hissəsinin Zelenskinin pre
zidentliyini iflic etməyə cəhd göstə
rəcəyini istisna etmirlər. Belə demək
mümkündürsə, Ukrayna müxalifə
tinin kifayət qədər təcrübəli liderlə
ri Zelenskinin iş bacarığının olma
masını, bacarıqsız müzakirəçi oldu
ğunu, uduzmalı nə varsa hamısını
uduzmasını göstərməyə çalışacaq
lar və yıxılmasını gözləyəcəklər.
Ukrayna siyasi sistemi nəzərə
alınarsa, kimlərin nazir kreslosu
alacağının sadə proses olmadığı ay
dındır. Xüsusilə ona görə ki, təyi
natlar Nazirlər Kabineti və Ali Rada
ilə razılaşdırılmalı, bundan öncə isə
köhnə nazirlərin özlərinin istefa
verməsinə nail olmaq lazımdır.
Köhnə nazirlərin istefası və yeni na
zirlərin təyin olunması üçün isə
parlamentin dəstəyi vacib şərtdir.
Prezidentin növbəti altı ayda Ali
Radanın dəstəyi olmadan ölkəyə
başçılıq etməsinin “onun əlqolunu
bağlayacağını” qabardan təhlilçilər
bunun müəyyən mənada məyuslu
ğa gətirib çıxara biləcəyini istisna
etmirlər. Hesab edənlər də var ki,
parlament seçkilərinədək narazıla
rın sayı artacaq və 100 gündən son
ra seçicilər artıq öz namizədlərinə
görə məyus olacaqlar. Bu mərhələ
nin yay dövrünə təsadüf etməsinin

müəyyən mənada Zelenskiyə rey
tinqini bir qədər qorumağa imkan
verəcəyi bildirilsə də, parlamentdə
təmsilçiliyin olmamasının onun tə
sirli siyasət yürütməsi imkanlarını
xeyli məhdudlaşdıracağı ehtimal
edilir.
Bəzi skeptiklər diqqəti ölkə və
təndaşlarının virtual fiquru seçmə
sinə çəkərək, Ukrayna cəmiyyətinin
infantilliyindən bəhs edirlər. Onla
rın fikrincə, Ukrayna əhalisi səs ver
dikləri şəxsi tanımır, sadəcə onlar
dan biri olan sadə vətəndaş  Qolo
borodkonun hər şeyi başqa cür edə
cəyinə ümid bəsləyirlər.
Bu iddialara cavab olaraq Ze
lenskinin komandası söz verib ki,
yeni dövr başlayacaq, həmin dövr
də korrupsiya hallarına yol veril
məyəcək, siyasi və işgüzar maraqlar
məhkəmə sisteminə təsir göstərə
bilməyəcək. Təhlilçilər xatırladır ki,
vəzifəsinin icrasına başlayanda Po
roşenko da bu cür vədlər verib, an
caq sonradan onları yerinə yetirə
bilməyib. Bundan başqa, Zelenski
nin hazırda sürgündə yaşayan oli
qarx İqor Kolomoyski ilə əlaqələri
çoxlarını narahat edir. Zelenski
“Kolomoyskinin marioneti” olma
dığını deyir. Lakin onun oliqarxla
çoxsaylı əlaqələri var və əksəriyyət
yeni Prezidentin öz himayədarına
borclu olmasından qorxur. Kolo
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moyskinin adı seçkiqabağı kampa
niya zamanı Zelenskinin adı qədər
tez-tez hallanıb. Artıq çoxları biz
nesmeni əsl qalib adlandırıb.
Zelenskinin prezidentlik döv
ründə ölkənin xarici siyasət kursun
da baş verə biləcək dəyişikliklərə
toxunan ekspertlər ciddi dəyişiklik
gözləmədiklərini bildirirlər. O, seç
kiqabağı kampaniyada özünü avro
payönlü siyasətçi kimi təqdim edib,
Aİ və NATO-ya qoşulmaq kursun
da heç bir dəyişiklik olmadığını
bəyan edib, hərçənd bu məsələlərlə
bağlı referendumun keçirilməsinin
lazım gəldiyini bildirib. Yeganə is
tisna hal səhiyyə islahatıdır ki, Av
ropa ilə assosiasiya baxımından son
dərəcə zəruri tədbir olan bu ağrılı
islahat çoxlarının xoşuna gəlmir.
Zelenskinin bəzi bəyanatları göstə
rir ki, o, sırf populist fikirlərdən
dolayı, sadəcə əksəriyyətin bu isla
hatdan narazı olduğu üçün onu
dayandıra bilər.
Ukraynanın yeni dövlət başçısı
na “həsəd aparmayan” ekspertlə
rin böyük çoxluğunun fikrincə,
Prezidentin seçimi qabaqcadan
məhduddur: bir addım sola, bir
addım sağa - Maydan.

Rusiya ilə münasibətlərin
perspektivi: reallıq
və gözləntilər
Seçkilər ərəfəsində media və so
sial şəbəkələrdə Zelenskinin seçil
məsi əleyhinə ən populyar arqu
mentlərdən biri onun Rusiya ilə
əlaqələrinə dair şübhələr idi.
Rəsmi Moskva Zelenskinin seçil
məsinə şad deyil, hərçənd Prezi
dentin dəyişməsini alqışlayır, çünki
Petro Poroşenko Rusiya ilə münasi
bətlərdə barışmaz mövqeyi ilə seçi
lirdi və “müharibə partiyasını”
təmsil edirdi. Bu kontekstdə Rusiya
rəsmiləri Ukraynadakı seçki nəticə
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lərini sevinclə qarşılayıb, ehtiyatla
bu ölkə ilə münasibətlərin bərpası
na ümid etdiklərini bildiriblər.
P.Poroşenko Moskvanın ehtiyat
lı sevincində aşkar təhlükə əlamət
ləri görür, yeni təcrübəsiz Prezi
dentlə Ukraynanın Rusiyanın təsir
orbitinə qayıdacağına Kremlin
ümid etdiyini fikirləşir. Zelenski
Kremlin ünvanına tənqidi münasi
bətini gizlətmir. Eyni zamanda, o,
dialoq imkanlarının yaradılması
nın zəruri olduğunu da etiraf edir.
Seçki gecəsi Zelenskinin söz verdi
yi “sülh prosesini yenidən başla
ma” imkanı ilə bağlı açıqlaması
fonunda belə Kreml hələlik gözlə
mə mövqeyi tutur. Rusiya Prezi
dentinin sözçüsü Dmitri Peskov
bildirib ki, komediyaçını təbrik et
mək “hələ çox tezdir” və Kreml
Kiyevdə hakimiyyət dəyişikliyini
“konkret hərəkətlərlə” görmək is
təyir. Dünyanın aparıcı düşüncə
mərkəzlərinin qənaətinə görə,
Kreml öz həll istəyini yeritmək
niyyətindədir.
Kreml yeni Prezidentdən Rusi
yaya qarşı yumşalma və Poroşen
konun istifadə etdiyi üsluba son
qoyulmasını istəyir. Bununla yana
şı, Moskva Ukraynada rus dilinin
istifadə edilməsini məhdudlaşdı
ran qanunların, o cümlədən televi
ziya proqramlarına qoyulan kvota
ların ləğvi arzusundadır. Kremlin
problemi yalnız Ukraynadakı sül
hə nail olmaq çətinliyi deyil, Uk
raynanı NATO-dan imtinaya məc
bur etmək, ən azı Kiyevin tərəfsiz
liyini bəyan etməsi və Rusiyanın
regiondakı maraqlarına hörmət
bəsləməsidir.
Poroşenko ilə müqayisədə Ze
lenskinin Kreml üçün daha üzüyola
həmsöhbət olub-olmayacağını de
mək çətindir. Zelenski müəyyən
dərəcədə Poroşenkonun millətçi ri

torikasından imtina etsə də, onun
improvizasiyaya meyli Kremli ehti
yatlı davranmağa məcbur edə bilər.
Belə ki, Kreml ən azından Poroşen
konu yaxşı tanıyırdı və ondan nə
gözləməli olduğunu da yaxşı bilir
di. Bəs Zelenski həqiqətən yeni bir
şeyə nail ola biləcəkmi? Rus eks
pertlər buna inanmır. Kremlə yaxın
Rusiya Siyasi Konyunktur Mərkəzi
nin hesabatında ən çox ehtimal edi
lən variant kimi status-kvo qeyd
olunur.
Sorğuların nəticələri göstərir ki,
Ukrayna əhalisi əvvəlki kimi Rusi
yaya düşmən münasibət bəsləyir
və bu göstərici yüksək olaraq qalır.
Ukraynanın Rusiyaya qarşı müha
ribədə 13 minə yaxın vətəndaşını
itirdiyini nəzərə alaraq, əksər təh
lilçilər Rusiya ilə razılığın müm
kün olmayacağı ehtimalını bölü
şür, Moskvanın münaqişə zonasın
da yaşayan insanlara Rusiya pas
portlarının verilməsinin sadələş
dirməsini isə gərginliyi daha da
artıracağını bildirirlər. Kampaniya
zamanı Zelenski Poroşenko ilə mü
qayisədə separatçı regionlarla bağ
lı kompromisə daha meyilli oldu
ğuna eyham vurub. Onun kampa
niyası qismən ölkə vətəndaşlarının
müharibədən təngə gəlməsi üzə
rində qurulub. İndi Rusiyanın bu
hərəkəti onu daha sərt mövqe tut
mağa məcbur edə bilər. Zelenski
nin komandası bəyanatla çıxış
edib, Rusiyanın atdığı bu addımın
onun Ukraynaya qarşı müharibə
aparan təcavüzkar dövlət olmasın
dan xəbər verdiyini bildirib, Qərbi
Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləş
dirməyə çağırıb. Bəyanatda qeyd
edilib ki, rus pasportları ilə bağlı
təklif Kiyevdə Donetsk və Luqansk
ərazilərinin Rusiyanın tərkibinə in
teqrasiyasının davam etdirilmə və
danışıqlar masası arxasına oturma

sı üçün yeni Prezidentə təzyiq gös
t ərmə cəhdi kimi qiymətləndirilə
cək. Rusiya Prezidentinin imzala
dığı sərəncamın nə qədər Ukrayna
vətəndaşını əhatə edəcəyi hələlik
məlum olmasa da, Ukraynanın nə
zarət etmədiyi ərazilərdə ən azı 2,5
milyon insanın yaşadığı bildirilir.
Ukraynada yeni Prezidentin se
çilməsindən 3 gün sonra V.Putinin
belə bir sərəncam imzalaması yeni
Prezident üçün kompromis axtarı
şını siyasi cəhətdən daha da çətin
ləşdirə bilər. Qeyd edək ki, seçkilər
dən əvvəl yeni Prezidentin kampa
niyasına başçılıq edən İvan Bakanov
Vaşinqtondakı görüşlərdə Zelenski
nin komandasının separatçı dövlət
lərin rəhbərləri ilə birbaşa danışıq
lar aparmağa hazır olduğunu bildi
rib. Qərbli diplomatlar Zelenskinin
komandasını bu kursdan çəkindi
rib, belə olduğu təqdirdə, onun Ru
siyanın daxili münaqişə ilə bağlı
yanaşmasına sərf edəcək şəkildə
fəaliyyət göstərəcəyi barədə xəbər
dar ediblər.
Ukraynalı müşahidəçilərin fik
rincə, Kreml ultimatum ritorikası
ilə elə ilk günlərdən yeni Preziden
ti və komandasını “küncə sıxma
ğa” çalışır, Moskvanın tələblərinə
reaksiya verməyə məcbur edir. Bu
taktiki gedişin ilkin olaraq təzyiq
etmək, daha sonra isə kursun yum
şaldılması ehtimallarını nəzərdən
keçirmək elementlərini daşıdığı,
nəticədə regiondakı mövcud sta
tus-kvonun güclənməsi məqsədinə
hesablandığı qeyd olunur. Təhlilçi
lər pasportlarla bağlı qərarı Rusi
yanın “lazım olduğu anda vətən
daşlarımı qoruya bilərəm” çəkindi
rici faktoru kimi şərh edirlər.
Kremlin son addımları yeni Prezi
dentlə danışıqların güc amili möv
qeyindən davam etdiriləcəyini de
məyə əsas verir. Müşahidə olunan
proseslər Rusiyanın “sülh istəyirsi
nizsə, razılaşa bilərik, amma bizim
şərtlərlə” prinsipi ilə davrandığını
nümayiş etdirir.

Ukraynalı ekspertlər Donbasda
Rusiya nüfuzunun azaldılması
üçün regionda yaşayan əhaliyə mü
nasibətdə Poroşenko hakimiyyəti
tərəfindən yürüdülən siyasətin də
yişməsi vacibliyinə də diqqəti çəkir,
Kiyevin son illərdəki sərt ritorikası
ilə küsdürülmüş vətəndaşların rəğ
bətini qazanmaq üçün humanitar
tədbirləri intensivləşdirməyi təklif
edirlər. İşğal olunmuş ərazilərdə
aparılan sorğuların nəticəsinə görə,
əhalinin böyük əksəriyyətinin Uk
raynanın tərkibində qalmağa üs
tünlük verməsi də Kiyevi Donbas
siyasətində düzəlişlər aparmağa
sövq edə bilər.

Kreml “xalq respublikalarının” aqi
bətini təyin edir və lazım olduğu
təqdirdə oradakı vəziyyəti gərgin
ləşdirə bilir.
Qərb mediası hesab edir ki, qə
bul olunan qərarlar Kremlin müna
qişəni sona çatdırmağa tələsmədi
yini göstərir. Donbas və Luqansk
kimi separatçı bölgələrin mövcud
olduğu müddətcə Ukraynanın NA
TO-ya üzvlüyünün mümkün olma
yacağı reallığı da rəsmi Moskva
üçün sirr deyil. Bu faktlar fonunda
Rusiya Ukraynadakı münaqişənin
dondurulmasında maraqlı ola bilər.
Bundan əlavə, oktyabr seçkilərində
Rusiya tərəfdarı olan siyasi partiya

Bəzi təhlilçilər Cənubi Osetiya və
Abxaziya nümunələri ilə paralellər
aparıb, Donbasda da proseslərin
oxşar ssenari üzrə inkişaf etmə ehti
malını istisna etməsələr də, çoxluq
Krım presedentindən fərqli olaraq
Ukraynanın ərazisinə birbaşa mü
daxilənin beynəlxalq planda tama
milə fərqli nəticələr doğura biləcəyi
və hazırkı şərtlərdə bunun Putinə
lazım olmadığı qənaətini bölüşür
lər.
Ekspertlər eyni zamanda vurğu
layırlar ki, gərginliyi zəiflətmək
üçün açar Kiyevin deyil, Moskva
nın əlindədir. Nəticə etibarilə məhz

ların irəli çıxması mümkünlüyü də
istisna olunmur. Rusiya yönümlü
blokun hökuməti formalaşdırmaq
üçün kifayət qədər səs qazana bilə
cəyi ehtimalı yoxdur, amma güclü
rusiyapərəst müxalifət ən azı Kreml
lə müzakirəni formalaşdırmaq üçün
yeni yollar aça bilər.
Kimin nə deməsindən asılı olma
yaraq, seçicilərin önəmli sayı Prezi
dentə səs verirsə, reytinq isə yük
səkdirsə, bu, çox yüksək dəstəkdən
xəbər verir və Prezident buna - xal
qın iradəsinə və hər şeydən əvvəl
həll etmək istədiyi vəzifələrə söykə
nərək qətiyyətlə hərəkət edə bilər.
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