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Prezident İlham Əliyev:

“Mən tam əminəm ki, əgər Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı
görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edərdilər”
Mayın 28-də Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyi münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi qəbulda iştirak ediblər.
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Azərbaycanın Dövlət himninin
səsləndirilməsindən sonra dövləti
mizin başçısı rəsmi qəbulda nitq
söyləyib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin yaradılmasının tarixi hadisə
olduğunu deyən Prezident İlham
Əliyev diqqətə çatdırıb ki, bu, bir
daha onu göstərir ki, Azərbaycan
xalqı böyük xalqdır, Azərbaycan
xalqı azadlıqsevər, mütərəqqi xalq
dır: “Azərbaycan dövləti Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin quru
cularının xatirəsinə böyük hörmət
lə yanaşır. Bir neçə il bundan əvvəl
mənim sərəncamımla Bakının mər
kəzində Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin şərəfinə abidə ucaldıl
mışdır. Xalq Cümhuriyyətinin qu
rucularının adları əbədiləşdirildi.
Bu il isə Azərbaycanda “Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti İli” elan

olunmuşdur və həm ölkəmizdə,
həm də bir çox xarici ölkələrdə bu
yubileyi qeyd edərək biz böyük
tədbirlər keçirmişik, keçiririk və
ilin sonuna qədər bu tədbirlər keçi
riləcəkdir”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin 23 ay ərzində fəaliyyət göstər
diyini və bu müddət ərzində bö
yük işlər görə bildiyini qeyd edən
dövlətimizin başçısı deyib: “Azər
baycanın Dövlət bayrağı təsis edil
mişdir, Azərbaycan vətəndaşlığı
təsis edilmişdir, milli ordumuz ya
radılmışdır. Gələn ay biz ordumu
zun 100 illiyini qeyd edəcəyik.
Azərbaycanın milli ordusu 1918ci
ilin sentyabrında Qafqaz İslam Or
dusu ilə birlikdə Bakını erməni
bolşevik dəstələrindən, işğaldan
azad etmişdir və bizim qədim tari
xi şəhərimiz olan Bakını Azərbay

can xalqına qaytarmışdır. Xalq
Cümhuriyyəti tərəfindən sərhəd
dəstəsi yaradılmışdır. Gəncənin ta
rixi adı qaytarılmışdır. Qısa müd
dət ərzində 200dən çox qanun qə
bul edilmişdir. Əlbəttə ki, onların
arasında qadınlara səsvermə hüqu
qunun verilməsi qanunu xüsusi yer
tutur. Bakı Dövlət Universiteti yara
dılmışdır və bu, onu göstərir ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
kadrların yetişdirilməsi işində, təh
silin inkişafında böyük işlər görmək
əzmində idi. Azərbaycan dili  ana
dili bütün təhsil müəssisələrində
qəbul edilmişdir”.
“Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun
olmadı, 23 aydan sonra respublika
süqut etdi. Bu, bizim böyük fa
ciəmizdir. Mən tam əminəm ki,
əgər 1920ci ildə müstəqillik əldən
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verilməsəydi, bu gün Azərbaycan
dünyanın ən zəngin və ən inkişaf
etmiş ölkələrinin sırasında ola bi
lərdi. Çünki bizim təbii ehtiyatları
mız, coğrafi yerləşməyimiz imkan
verirdi ki, bu təbii resurslardan biz
səmərəli şəkildə istifadə edək. XIX
əsrin ikinci yarısında XX əsrin əv
vəllərində dünya neft hasilatının
böyük hissəsi məhz Azərbaycanda,
Bakıda təmin edilmişdir”,  deyən
Prezident İlham Əliyev əlavə edib
ki, əfsuslar olsun ki, biz müstəqilli
yi itirdik: “Bu, bir daha onu göstə
rir ki, müstəqilliyi qoruyub saxla
maq onu əldə etməkdən daha çətin
işdir. 1918ci ildə qaldırılmış bay
raq 1920ci ildə endirildi və onu bir
də o tarixdən 70 il sonra Naxçıvan
da  Naxçıvanın Ali Məclisinin ses
siyasında Ulu öndər Heydər Əli
yev qaldırmışdır. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin bayrağı Dövlət
bayrağı kimi Naxçıvan Ali Məclisi
nin sessiyasında qəbul edilmiş
dir”.
XX əsrdə Azərbaycanın iki dəfə
müstəqilliyə qovuşduğunu, müs
təqilliyimizin ilk illərinin ölkəmiz
üçün faciəli, çox ağır illər kimi ta
rixdə qaldığını vurğulayan dövlət
başçısı Azərbaycan rəhbərliyində
olan qüvvələrin 19911993cü illər
də ölkəmizi lazımi səviyyədə idarə
edə bilmədiklərini vurğulayıb. O
illərin bizim tariximizdə qara ləkə
və rüsvayçılıq illəri olduğunu diq
qətə çatdıran Prezident İlham Əli
yev Azərbaycan xalqının öz lideri
nə  Heydər Əliyevə müraciət edə
rək onu hakimiyyətə dəvət etməsi
ilə nə qədər müdrik xalq olduğunu
bir daha sübuta yetirdiyini deyib:
“Heydər Əliyevin hakimiyyətə də
vət edilməsinin bir çox səbəbləri
var idi. İlk növbədə, onun Azər
baycanın rəhbəri kimi 19701980ci
illərin əvvəllərində gördüyü işlər,
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Azərbaycanın inkişafı, quruculuq
və abadlıq işləri xalqın yaddaşında
əziz xatirə kimi qalmışdır. Məhz
onun rəhbərliyi ilə 1970ci illərdə
Azərbaycan sovet məkanında ən
geridə qalmış yerdən ən qabaqcıl
yerə yüksəlmişdir. Digər səbəblər
ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev
xalqımız üçün ən ağır məqamlarda
daim xalqla birlikdə olmuşdur, bö
yük müdriklik, cəsarət göstərmiş
dir. Qanlı Yanvar faciəsindən dər
hal sonra  1990cı il yanvarın 21də
Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələrək sovet ha
kimiyyətini, Kommunist Partiyası
nı törətdiyi cinayətə görə pisləmiş
dir, tənqid etmişdir, o qanlı faciəni
qınamışdır, Azərbaycan xalqının
ağrılarını bütün dünyaya çatdır
mışdır. O vaxt AXCMüsavat təşki
latı demək olar ki, qorxudan gö
rünmürdü, gizlənmişdi, fərarilik
etmişdi. Heydər Əliyev təkbaşına,
özü də Sovet İttifaqının mərkəzin
də öz haqq səsini ucaltmış, xalqla
həmrəyliyini göstərmiş və bu fa
ciəni bütün dünyaya çatdırmışdır.
Azərbaycan xalqı, əlbəttə ki, bu ta
rixi yaxşı bilir. Naxçıvanda fəaliy
yət göstərdiyi dövrdə Ulu öndər
Naxçıvanı erməni işğalından qoru
ya bilmişdir, o da çox çətin vəzifə
idi. Naxçıvan düşmənin əhatəsin
də idi və orada özünümüdafiə
qrupları təşkil edilmiş və düşmənə
layiqli cavab verilmiş, düşmən ye
rinə oturdulmuşdur”.
1993cü ilin tariximizdə dönüş
nöqtəsi olduğunu deyən dövləti
mizin başçısı Azərbaycan xalqının
haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azər
baycanın dövlət müstəqilliyinin
banisi, Azərbaycan dövlətinin qu
rucusu kimi tanıdığını və bunun
tarixi həqiqət olduğunu diqqətə
çatdırıb. 1993cü ildən başlayaraq
bu günə qədər Azərbaycanın, sö

zün əsl mənasında, müstəqil həyat
yaşadığını bildirən Prezident İl
ham Əliyev deyib: “1993cü ildən
başlayaraq Azərbaycan inkişaf yo
lu ilə inamla gedir və bu gün bu
inkişaf davam edir”.
“2003cü ildən sonra Azərbayca
nın dinamik inkişafı təmin edil
mişdir. Biz güclü, qüdrətli dövlət
qura bilmişik. Bu gün Azərbaycan,
sözün əsl mənasında, müstəqil si
yasət aparan ölkədir. Bu gün dün
ya xəritəsində belə ölkələrin sayı o
qədər də çox deyil. Xüsusilə biz
ərazisi, əhalisi o qədər də böyük
olmayan ölkələrə fikir versək görə
rik ki, müstəqil siyasət aparmaq
iqtidarında olan ölkələr o qədər də
çox deyil. Biz tam müstəqil siyasət
aparırıq. Bizim siyasətimiz milli
maraqlar üzərində qurulubdur.
Azərbaycan xalqının maraqları bi

zim siyasətimizin mənbəyidir,
onun əsasıdır. Kənardan bizim si
yasətimizə təsir etmə imkanları sı
fıra bərabərdir. Bunu yaxın tarix
göstərib. İndi deyə bilərəm ki, belə
cəhdlər də yoxdur. Ona görə ki, biz
prinsipial siyasət aparırıq. Bu siya
sət Azərbaycan xalqı tərəfindən
dəstəklənir və müdafiə olunur.
Xalq-iqtidar vəhdəti bizim uğurla
rımızın əsas səbəbidir”, - deyə döv
lət başçısı bildirib.
Prezident İlham Əliyev Azər
baycanın bu gün beynəlxalq arena
da öz mövqelərini gücləndirdiyini,
dünyanın siyasi xəritəsində ölkə
mizin yerinin çox möhkəm oldu
ğunu, görülən kompleks tədbirlər
nəticəsində Azərbaycanın bu mə
sələ ilə bağlı siyasi və diplomatik
üstünlüyü tam təmin etdiyini, res
publikamızda təhlükəsizliyin tam

təmin edildiyini, Azərbaycanın bu
gün müstəqil ölkə kimi dünya miq
yasında ən sabit ölkələrdən biri ol
duğunu da diqqətə çatdırıb: “Son
15 il ərzində iqtisadi inkişafımız
dünya miqyasında rekord səviyyə
dədir - Azərbaycan iqtisadiyyatı
3,2 dəfə artmışdır və bu, dünya
miqyasında analoqu olmayan inki
şafdır”, - deyən Prezident İlham
Əliyev bildirib ki, bu gün respub
likamız iqtisadi cəhətdən tam müs
təqil dövlətdir, heç kimdən asılı
deyil və məhz buna görə də inamla
öz müstəqil siyasətini aparır.
“Biz dənizləri neft-qaz kəmərlə
ri ilə birləşdirdik. Tarixdə ilk dəfə
olaraq Xəzər dənizi Qara dənizlə,
Aralıq dənizi ilə neft kəmərləri va
sitəsi ilə birləşdi. Bizim təşəbbüsü
müzlə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum, Bakı-Supsa neft

və qaz kəmərləri inşa edildi. Enerji
təhlükəsizliyi baxımından Azər
baycan nəinki regionda, dünya
miqyasında önəmli ölkəyə çevril
di”, - deyə dövlətimizin başçısı
əlavə edib.
Müstəqil dövlət kimi Azərbay
canın humanitar sahədə tarixi
nailiyyətlərə imza atdığını deyən
dövlətimizin başçısı bu gün ölkə
mizin dünyada multikulturalizmin
mərkəzlərindən biri kimi tanındı
ğını bildirib.
“Bu gün hansı sahəyə baxsan in
kişaf var, tərəqqi var və gələcək
dinamik inkişaf üçün aydın baxış
lar var. Bu gün müstəqil Azərbay
can hər bir Azərbaycan vətəndaşı
üçün qürur mənbəyidir. Biz Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin qu
rucularının arzularını reallığa çe
virdik. Biz elə bir dövlət qurduq ki,
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əminəm hər bir Azərbaycan vətən
daşı, hər bir azərbaycanlı bu döv
lətlə fəxr edir. Mən tam əminəm ki,
əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin qurucuları bugünkü Azər
baycanı görə bilsəydilər, onlar da
ölkəmizlə fəxr edərdilər”,  deyə
Prezident İlham Əliyev vurğula
yıb.
“1970ci illərdə Heydər Əliyevin
yorulmaz səyləri nəticəsində Azər
baycan çox böyük dərəcədə inkişaf
etmişdi. Ancaq yenə də müstəqil
deyildi. Müstəqilliyin ilk illərində
xalqımızın başına gələn bəlalar, iş
ğal, vətəndaş müharibəsi, AXC
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Müsavat cütlüyünün yarıtmaz
fəaliyyəti demək olar ki, ölkəmizi
məhv etmişdi. Ancaq biz dirçəldik.
Nəyə görə? Məhz müstəqilliyə gö
rə. Ona görə ki, bizim taleyimiz
indi bizim əlimizdədir. Bizim gələ
cəyimiz etibarlı əllərdədir”,  de
yən dövlətimizin başçısı əlavə edib
ki, bugünkü Azərbaycan bir daha
göstərir ki, müstəqillik ən böyük
sərvətimizdir. Bu, həqiqətən də,
belədir. Müstəqillik ən böyük sər
vətimizdir, ən böyük nemətimiz
dir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir.
Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi
dir.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisin Ulu öndər Heydər Əliyevin
anadan olmasının 95-ci ildönümünə
həsr olunmuş iclası keçirildi
Mayın 10-da Milli Məclisin Azər
baycan xalqının Ümummilli lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının
95 illik yubileyi ilə əlaqədar iclası ke
çirildi. İclası açan Sədr Oqtay Əsədov
Ulu öndərin Azərbaycan xalqının
dövlətçilik tarixində və taleyində
göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən bəhs
edən məruzə ilə çıxış etdi. Spiker de
di: “Filosoflardan birinin dediyinə
görə, xalqın yaradıcılıq qüvvəsinin
əsasını böyük şəxsiyyətlərin fəaliyyə
ti təşkil edir. Hər tarixi inkişaf dövrü
öz görkəmli şəxsiyyətlərini yaradır.
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Amma elə şəxsiyyətlər də var ki, za
manın hüdudlarını aşaraq, yaşadıq
ları dövrün simasını özləri müəyyən
edirlər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat
və fəaliyyəti vətəninin və millətinin
taleyində müstəsna rol oynayan nə
həng şəxsiyyətin zamanın fövqünə
yüksəlməsinə parlaq bir nümunədir.
Yalnız onun sayəsində xalqımız əv
vəlcə siyasi və dövlət müstəqilliyinin
möhkəm təməlini yaratmış, daha
sonra isə bu təməl üzərində qurulan
müstəqil dövlətini qoruyub saxlaya

bilmişdir.
Heydər Əliyev XX əsrin sonların
da və XXI əsrin əvvəllərində dövləti
mizin bütün sahələrdə əldə etdiyi
nailiyyətlərin ilhamvericisi və təşki
latçısı olmuşdur. 1960-cı illərin axır
larında və 1990-cı illərin əvvəllərində
Ulu öndərin hakimiyyətə hər iki gəli
şi ölkəmizin və xalqımızın çox ağır
sınaqlara çəkildiyi dövrlərə təsadüf
etmişdir. Hər dəfə də Heydər Əliyev
ona bəslənən ümidləri doğruldaraq
əsl milli lider olduğunu sübuta yetir
mişdir.

1969-1982-ci illərdə Ulu öndərin
dahiyanə idarəçilik qabiliyyəti və st
rateji təfəkkürü sayəsində Azərbay
can, sözün həqiqi mənasında, əsrə
bərabər inkişaf yolu keçdi. Sovet İtti
faqının ən geridə qalan respublikala
rından biri olan Azərbaycan qısa
müddət ərzində tənəzzüldən çıxaraq
yüksəliş yoluna qədəm qoydu. O,
Azərbaycanın müstəqillik yollarında
qarşılaşacağı problemləri qabaqca
dan görür və həll edirdi. Ulu öndər
bütün dövlət hakimiyyəti orqanları
nın, o cümlədən parlamentin işini
xalqın iqtisadi, sosial-mədəni tərəq
qisi və milli oyanış siyasətinin real
laşmasına yönəltdi.
Partiya lideri olmaqla yanaşı, o, də
fələrlə SSRİ və Azərbaycan SSR Ali
Sovetlərinin deputatı oldu. Onun tə
şəbbüsü ilə SSRİ rəhbərliyi Azərbay
canın iqtisadi inkişafı üçün olduqca
böyük əhəmiyyətə malik bir neçə mü
hüm qərar qəbul etdi. Heydər Əliye
vin rəhbərliyi ilə Konstitusiya komis
siyasının hazırladığı və 1978-ci ilin
aprelində qəbul edilmiş Azərbaycan
SSR-in yeni Konstitusiyası mövcud
olan məhdud imkanlar daxilində xal
qın mənəvi sərvətlərinin qorunması
və inkişaf etdirilməsi üçün hüquqi
əsasları genişləndirdi. Azərbaycan dili
respublikada dövlət dili statusu aldı.
Bir çox vacib sahələrdə, o cümlə
dən hərbi sahədə milli kadr poten
sialının yaradılması istiqamətində
zəruri tədbirlər görüldü. Azərbay
canda orta pillə hərbi kadrlar hazırla
yan tədris müəssisəsi - C.Naxçıvans
ki adına Hərbi Məktəb yaradıldı.
Hərbi məktəblərə yerli əhali nüma
yəndələrinin qəbulu artırıldı. Minlər
lə azərbaycanlı gənc Rusiyanın, digər
respublikaların hərbi məktəblərinə
təhsil almağa göndərildi. O dövrdə
hazırlanan kadrlar sonralar ordumu
zun özəyini təşkil etdilər.
Heydər Əliyevin respublikaya
rəhbərlik etdiyi illər siyasi, iqtisadi,
mədəni yüksəliş dövrü kimi tariximi
zə daxil olaraq xalqımızın milli mən
lik şüurunun oyanışına güclü təkan

verdi. Məhz həmin dövrdə imperiya
tərkibində olmağımıza baxmayaraq,
Azərbaycanın gələcək siyasi və döv
lət müstəqilliyi üçün əsaslı zəmin və
möhkəm bünövrə yaradıldı.
1982-1987-ci illərdə Sov. İKP Mər
kəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üz
vü, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin bi
rinci müavini vəzifəsində çalışarkən
Heydər Əliyev Azərbaycanın ardıcıl
inkişafı üçün əlindən gələni edirdi.
Onun Moskvada hakimiyyətin ən
yüksək zirvəsində olması Azərbayca
na qarşı düşmənçilik mövqeyi tutan
qüvvələrin qarşısında ən böyük ma
neə idi.
1987-ci ilin oktyabr ayında Heydər
Əliyevin Sovetlər Birliyinin rəhbərli
yində yüksək vəzifələrdən uzaqlaş
dırılması ilə Azərbaycanın faciələri
nin əsası qoyuldu. Məhz bu istefa
Azərbaycana qarşı hazırlanmış məkr
li planların həyata keçirilməsi yolun
da ilk addım oldu.
...Mən burada bir məsələnin üzə
rində dayanmaq istəyirəm. Heydər
Əliyevin Azərbaycana ilk rəhbərliyi
dövrünün təhlili göstərir ki, etibarlı
və səriştəli siyasi rəhbərlik amili cə
miyyətin və dövlətin inkişafında
müstəsna və həlledici rol oynayır. Bu
həqiqəti xalqımız 1988-1993-cü illərin
faciəli hadisələri zamanı bir daha yə
qin etmişdir. Respublika rəhbərliyin
də bir-birini əvəz edən şəxslərin sə
riştəsizliyi, müxtəlif qüvvələrin haki
miyyət uğrunda mübarizəsi, hərcmərclik, xaos Azərbaycanı uçurumun
bir addımlığına gətirib çıxarmışdı. O
vaxt çoxları inanmırdı ki, Azərbay
can bu qədər böyük təhlükələrdən
qurtula biləcək və müstəqilliyini qo
ruyub saxlayacaqdır. Amma tarixin
şahid olduğu vətəndaş fədakarlığı,
siyasətçi hünəri Azərbaycan üçün ya
zılmış ssenarilərin həyata keçməsinə
imkan vermədi”.
Sədr sonra çıxışında bildirdi ki, ən
böyük milli sərvət olan dövlət müstə
qilliyini xalqımız XX əsrdə iki dəfə
əldə etmişdir: “1918-1920-ci illərdə
mövcud olmuş, xalqımızın dövlətçi

lik şüurunun inkişafında müstəsna
rol oynamış Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətini qoruyub saxlamaq müm
kün olmasa da, əsrin sonlarına yaxın
nail olduğumuz dövlət müstəqilliyi
məhz Heydər Əliyev dühasının kö
məyi ilə xilas edilmişdir.
Azərbaycanın ikinci dövlət müstə
qilliyi 1991-ci il oktyabrın 18-də elan
olunsa da, onun əsl tarixi məhz 1993cü il iyunun 15-dən başlanır. Tama
milə məntiqlidir ki, sonralar ölkənin
ali qanunvericilik orqanı xalqın arzu
və istəklərini nəzərə alaraq Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı 15
iyun gününü Milli qurtuluş günü ki
mi dəyərləndirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Heydər
Əliyevin böyük siyasətə qayıdışı
onun Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri
seçilməsi ilə başlanmışdır. Ulu öndər
Prezident seçilənədək dörd ay parla
mentə rəhbərlik etmişdir. Xilaskarlıq
missiyasını həyata keçirmək yolunda
onun ilk addımları məhz bu dövrdə
və bu binada başlanmışdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycan par
lamentinin Sədri seçilməsi ölkəmizdə
qanunvericilik orqanının nüfuzunu
yüksək səviyyəyə qaldırdı. Müasir
peşəkar parlamentin formalaşması
istiqamətləri müəyyən edildi. Milli
Məclis müzakirələrin açıq və demok
ratik şəraitdə aparıldığı real hakimiy
yət orqanına çevrildi. Ölkənin icti
mai-siyasi həyatı üçün çox böyük
əhəmiyyətə malik bir sıra qərarlar
qəbul edildi.
Heydər Əliyevin siyasi və dövlət
çilik fəaliyyəti xalqa sədaqətlə xid
mət etmək, onun yolunda hər cür fə
dakarlığa hazır olmaq nümunəsidir.
1993-cü ildən 2003-cü ilədək olan on
il ərzində onun həyata keçirdiyi nə
həng işlər öz miqyasına görə insanı
heyrətə gətirir.
Ulu öndərin xilaskarlıq missiyasın
da ilk addımı ölkəni dağılmaq və par
çalanmaq həddinə gətirib çıxarmış
dövlət və hakimiyyət böhranını ara
dan qaldırmaq, vətəndaş müharibəsi
təhlükəsinin qarşısını almaq oldu.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
Torpaqlarımızı müdafiə etməyə
qadir olan milli ordunun yaradılması
ən mühüm vəzifələrdən biri kimi irə
li sürüldü. Bu istiqamətdə həyata ke
çirilən qəti tədbirlər döyüş əməliy
yatları zonasında dönüşün əsasını
qoydu.
Milli ordumuzdan aldığı qüvvətli
zərbələr Ermənistan Respublikasını
Azərbaycanla silah gücünə danışma
ğın mümkün olmadığına inandırdı.
Cəbhə xəttində atəşkəs elan olundu,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
nizama salınmasına dair danışıqlara
başlandı.
Ölkə daxilində möhkəm ictimaisiyasi sabitlik təmin edildi. Bu isə
Azərbaycan dövlətinin yeni neft stra
tegiyasının həyata keçirilməsinə im
kan yaratdı. Xəzər dənizinin Azər
baycan sektorundakı neft yataqları
nın işlənilməsinə dair xarici neft şir
kətləri ilə onlarca saziş imzalandı.
Azərbaycan iqtisadiyyatına milyard
larla dollar məbləğində investisiya
cəlb edildi.
Azərbaycanın karbohidrogen ehti
yatlarının dünya bazarlarına çıxarıl
ması üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri
nin çəkilişinə başlandı. Neft sənaye
sinin dirçəlməsi iqtisadiyyatın qeyrineft sektorunun inkişafına da şərait
yaratdı. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplə
ri tətbiq olundu, iqtisadi islahatlar, o
cümlədən torpaq islahatı, özəlləşdir
mə aparıldı. Həyatın bütün sahələ
rində tənəzzülə son qoyuldu, ölkə
miz ardıcıl inkişaf yoluna çıxdı.
Azərbaycan mötəbər beynəlxalq
təşkilatların bərabərhüquqlu üzvü
oldu, dünyanın əksər dövlətləri ilə
dostluq münasibətləri quruldu. Öl
kəmizdə hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğuna, qanunun
aliliyinə təminat verən yeni Konstitu
siya qəbul edildi, demokratik şərait
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də bir neçə dəfə prezident, parlament
və bələdiyyə seçkiləri keçirildi.
Ölkədə əsaslı siyasi, hüquqi və so
sial islahatlara başlanıldı. Şərq və
müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq
ölüm cəzasının ləğv edilməsi və bir
sıra digər tədbirlər dövlətimizin bey
nəlxalq aləmdə nüfuzunu xeyli artır
dı. Cəmiyyətdə siyasi plüralizm üçün
real şərait təmin edildi. Ən müxtəlif
baxışları təmsil edən siyasi partiyala
rın fəaliyyətinə əlverişli şərait yara
dıldı. Heydər Əliyevin banisi olduğu
Yeni Azərbaycan Partiyası hakim
partiya və cəmiyyətin aparıcı siyasi
qüvvəsi oldu.
Milli-mənəvi dəyərlərimizin qo
runması, mədəniyyətin, ədəbiyyatın
və incəsənətin inkişafı üçün lazımi
tədbirlər görüldü. Milli dövlətçilik
ideologiyası və idarəçilik fəlsəfəsi for
malaşdırıldı. Azərbaycançılıq, müstə
qillik və dövlətçilik amalları naminə
milli həmrəyliyin yaradılması istiqa
mətində əməli addımlar atıldı. Dün
yanın müxtəlif qitələrində yaşayan
soydaşlarımızla əlaqələrin inkişaf et
dirilməsi, diaspor təşkilatlarının ya
ranmasına kömək göstərilməsi dövlət
siyasətinin tərkib hissəsinə çevrildi.
Dünya azərbaycanlılarının qurultay
larının keçirilməsi ənənə halını aldı.
Bu möhtəşəm işlərin reallaşdırıl
masında Milli Məclis həmişə Ulu
öndərin yanında olmuş, onun uzaq
görən daxili və xarici siyasətini fəal
surətdə dəstəkləmişdir. Yeri gəlmiş
kən, qeyd edim ki, Heydər Əliyev
dövlət başçısı olduğu dövrdə də par
lamentə böyük diqqət və qayğı gös
tərmişdir. 1995-ci il noyabrın 24-də
Ulu öndər birinci çağırış Milli Məcli
sin ilk iclasında iştirak etmiş, qanun
vericilik orqanının üzvlərinə öz xe
yir-duasını vermişdir. Sonrakı dövr
də də Ulu öndər parlamentin müxtə
lif məsələlərə həsr olunan iclasların
da iştirak və çıxış etmişdir.

Azərbaycanda yeni siyasi və hüqu
qi sistemin yaradılması məqsədi ilə
Milli Məclis Ulu öndərin təşəbbüsü ilə
bir çox mühüm qanunvericilik aktları
qəbul etmişdir. Burada ilk növbədə
yeni məcəllələrin - Mülki, Mülki-Pro
sessual, Cinayət, Cinayət-Prosessual,
Seçki, Əmək, Ailə və digər məcəllələ
rin qəbulu xüsusi qeyd edilməlidir.
Ümumiyyətlə, ölkədə əsaslı islahatla
rın qanunvericilik mexanizminin ya
radılmasına və təkmilləşdirilməsinə
yönələn 1500-ə qədər qanun, qərar və
digər aktlar Ulu öndərin imzası ilə
parlamentə təqdim edilmiş və geniş
müzakirələrdən sonra qəbul edilmiş
dir. Beləliklə, Azərbaycanın demokra
tik yolla ardıcıl inkişafı, hüquqi dövlət
quruculuğu üçün bütün təminatlar
yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyev Ulu ön
dərin Azərbaycan xalqı və dövləti
qarşısında göstərdiyi xidmətlər barə
də belə demişdir: “1993-2003-cü illər
ərzində Azərbaycanın dövlətçiliyi
quruldu. Azərbaycanın inkişaf stra
tegiyası müəyyən olundu. Bütün öl
kələrlə xarici əlaqələrimiz qarşılıqlı
hörmət və maraqlar əsasında quru
lubdur və bu gün də bu belədir. 1993cü ildən başlanmış və bu günə qədər
davam edən iqtisadi və siyasi islahat
lar ölkəmizin dünya birliyinə layiqli
üzv kimi daxil edilməsində çox mü
hüm rol oynadı. Azərbaycanda güclü
sosial siyasətin əsasları da məhz o il
lərdə qoyulubdur. Ona görə Ulu ön
dər Heydər Əliyevin Azərbaycan xal
qı qarşısında xidmətləri unudulmaz
dır, əvəzolunmazdır və onlar tarixi
əhəmiyyət kəsb edir”.
Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki,
Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik
fəaliyyəti bu gün ciddi tədqiqatların
mövzusudur. Ulu öndərin zəngin ir
sinin öyrənilməsində və təbliğində
Azərbaycan parlamenti də yaxından

iştirak edir. Milli Məclisdə Heydər
Əliyevin adını daşıyan Xatirə zalı
fəaliyyət göstərir. İndiyədək parla
mentdə Ulu öndərin fəaliyyətinin
müxtəlif sahələrindən bəhs edən bir
neçə kitab hazırlanıb nəşr edilmiş
dir.
Heydər Əliyevin yaratdığı möh
kəm təməl üzərində inkişaf edən
Azərbaycan Respublikası bu gün ge
niş bir bölgədə söz sahibi olan güclü
bir dövlətdir. Ölkəmizin getdikcə ar
tan imkanları qarşıya qoyulan hər bir
mürəkkəb vəzifəni uğurla yerinə ye
tirməyə imkan yaradır. Azərbaycan
Avropa ilə Asiyanı, Şimalla Cənubu
bir-birinə sıx bağlayan nəhəng trans
milli layihələrin həyata keçirilməsin
də həlledici rol oynayır.
Möhtərəm İlham Əliyevin söylə
diyi kimi, “bu gün Azərbaycan tam
mənada müstəqil siyasət aparır, heç
kimdən asılı deyil, heç bir başqa öl
kədən asılı deyil və öz siyasətini yal
nız və yalnız Azərbaycan xalqı nami
nə aparır. Əminəm ki, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin daha da güc
lənməsinə yönəlmiş bu siyasət Azər
baycan xalqının maraqlarına tam ca
vab verir”.

Böyük siyasi və dövlət xadimi
Heydər Əliyev Azərbaycanın qanun
vericilik orqanını dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin parlamentləri sə
viyyəsində görməyi arzulayırdı və
bunun üçün çox böyük zəhmət sərf
etmişdi. Başqa sahələrdə olduğu ki
mi, bu sahədə də başlanmış işlər sis
temli və ardıcıl şəkildə davam etdiri
lir. Artıq indi qətiyyətlə söyləmək
olar ki, müasir Azərbaycanda parla
ment xalqın suveren iradəsini ifadə
edən, qanunları qəbul etmək yolu ilə
mühüm ictimai münasibətləri tən
zimləyən ali nümayəndəli orqandır.
Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əli
yevin uğurla davam etdirdiyi Hey
dər Əliyev siyasi xətti ilə bağlıdır.
Heydər Əliyevin qüdrətli zəkasından
güc almış inkişaf strategiyası İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
müstəqillik yollarında ardıcıl irəlilə
məsini, xalqımızın daha firavan gün
lərə qovuşmasını təmin edir”.
Sonra çıxış edən Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini Ziyafət Əsgərov,
Sədr müavini Bahar Muradova, depu
tatlar Fəzail Ağamalı, Gövhər Baxşəli
yeva, Zahid Oruc, Rafael Cəbrayılov,

Rafael Hüseynov, Jalə Əliyeva, Aqiyə
Naxçıvanlı, Elmira Axundova, Siya
vuş Novruzov, Əhliman Əmirasla
nov, Aydın Mirzəzadə, Şahin İsmayı
lov, Azay Quliyev, İsa Həbibbəyli,
Nizami Cəfərov, Nəsib Məhəməliyev,
Aydın Hüseynov, Məlahət İbrahimqı
zı Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz
xidmətlərindən danışdılar. Bildirildi
ki, müasir Azərbaycan dövlətinin qu
rulması və inkişaf etdirilməsi, azər
baycançılıq məfkurəsinin, ana dilimi
zin, milli-mənəvi dəyərlərimizin qo
runması və təbliği, ölkəmizin iqtisadi
tərəqqisi və digər sahələrdə həyata
keçirilən nəhəng işlərin bünövrəsi
məhz böyük siyasi xadim Heydər Əli
yev tərəfindən qoyulmuşdur. Bu xid
mətləri sayəsində Heydər Əliyev hər
bir azərbaycanlının qəlbində özünə
möhtəşəm abidə ucaltmışdır.
Sonra iclasda Ümummilli lider
Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə
həsr olunmuş sənədli film nümayiş
etdirildi.
Bununla da Milli Məclisin iclası öz
işini başa çatdırdı.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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SƏFƏR

PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİNİN ÇİN SƏFƏRİ

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun
rəhbərliyi ilə parlament nümayəndə he
yəti Ümumçin Xalq Nümayəndələri
Məclisinin Sədri Li Canşunun dəvəti ilə
iyunun 19-da Çin Xalq Respublikasına
rəsmi səfər etmişdir.
Nümayəndə heyətinə Milli Məclisin
Azərbaycan-Çin parlamentlərarası əla
qələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Siyavuş
Novruzov, deputatlar Əliağa Hüseynov,
Xanlar Fətiyev, Rauf Əliyev, Malik Həsə
nov, Hikmət Məmmədov, Milli Məclis
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və di
gər rəsmi şəxslər daxildir.
İyunun 20-də nümayəndə heyəti Çin
Kommunist Partiyasının Mərkəzi Parti
ya Məktəbində olub. Nümayəndə heyəti
əvvəlcə partiyanın muzeyi ilə tanış olub.
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Muzeylə tanışlıq zamanı bildirilib ki, bu
rada partiyanın tarixinə, onun ölkənin
siyasi həyatındakı roluna dair eksponat
lar saxlanılır.
Milli Məclis Sədrinin partiyanın rəh
bərliyi ilə görüşündə iki ölkənin tarixən
formalaşmış əlaqələrindən, müasir dövr
də müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqti
dar partiyaları arasında əməkdaşlığın
genişlənməsindən məmnunluq ifadə
olunub. Qeyd edilib ki, dövlət başçıları
İlham Əliyevin və Si Cinpinin siyasi ira
dəsi ilə ikitərəfli əlaqələrimiz qarşılıqlıfaydalı şəkildə inkişaf edir.
Azərbaycan nümayəndə heyəti səfər
çərçivəsində Pekindəki İmperator Sarayı
və muzeyi ilə də tanış olub. Bildirilib ki,
1420-1912-ci illərdə Çin imperatorlarının

iqamətgahı kimi fəaliyyət göstərmiş bu
tarixi abidə dünyada ən böyük saray
kompleksi hesab edilir. Ənənəvi Çin me
marlığı üslubunda inşa olunan, 990-a
yaxın tikilidən ibarət olan saray komp
leksi YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Mad
di İrs Siyahısına daxil edilib.
Azərbaycan parlamentinin nümayən
də heyəti İmperator Sarayını gəzib,
kompleksin müxtəlif hissələri ilə tanış
olub.
Həmin gün Milli Məclis Sədrinin rəh
bərlik etdiyi nümayəndə heyəti Ümum
çin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi
Komitəsinin Sədri Li Canşu ilə görüşüb.
Çin-Azərbaycan əlaqələrinin tarixi kök
lərinin olduğunu bildirən Li Canşu qə
dim İpək Yolunun hər iki xalqı sıx tellər
lə bir-birinə bağladığını deyib. O, ölkələ
rimiz arasında əlaqələrin hazırda yüksək
səviyyədə olduğunu bildirərək, bu mü
nasibətlərin xalqlarımızın maraqlarına
söykənərək qarşılıqlı-faydalı şəkildə ge
nişləndiyini diqqətə çatdırıb.
İki ölkə arasında münasibətlərin inki
şafında yüksək səviyyəli səfərlərin əhə
miyyətini vurğulayan Ümumçin Xalq
Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsi
nin Sədri Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 2015-ci ildə Çinə səfəri zamanı
dövlət başçılarının ikitərəfli əlaqələrin
müxtəlif sahələrdə inkişafı ilə bağlı mü
hüm qərarlar qəbul etdiklərini məmnun
luqla xatırladıb.
Li Canşu bu yaxınlarda ölkəmizdə
keçirilmiş prezident seçkilərində İlham
Əliyevin inamlı qələbə qazanmasını ya
da salaraq, bu qələbənin Azərbaycan
xalqının dövlət başçısına olan böyük eti

 adının göstəricisi olduğunu deyib.
m
Əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
daha da inkişaf edəcək.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyi münasibəti ilə təbriklərini çatdı
ran Li Canşu ölkəsinin Azərbaycanın
inkişafına sevindiyini və bu inkişafı dəs
təklədiyini vurğulayıb.
Çin rəsmisi Milli Məclisin Sədri Oq
tay Əsədovun Çinə səfərinin ikitərəfli
əlaqələrimizin, o cümlədən parlament
lərarası münasibətlərin inkişafına töhfə
verəcəyinə əminliyini bildirib.
Li Canşu ölkəsinin Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu
qeyd edib.
Çinə rəsmi səfərə dəvətə görə təşək
kürünü bildirən Milli Məclisin Sədri
Azərbaycanın Çin ilə münasibətlərin
hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət
verdiyini deyib. Oqtay Əsədov Prezident
İlham Əliyevin ölkələrimizi xoş ənənələ
rə malik dostluq və əməkdaşlıq münasi
bətlərinin birləşdirməsi ilə bağlı fikrini
yada salaraq, hazırda əlaqələrimizin
müxtəlif sahələrdə yüksək inkişaf dina
mikası ilə seçildiyini diqqətə çatdırıb.
İkitərəfli əlaqələrin inkişafında yük
sək səviyyəli rəsmi səfərlər zamanı əldə
olunmuş razılaşmaların müstəsna əhə
miyyət kəsb etdiyini bildirən Sədr döv

lət başçıları İlham Əliyev və Si Cinpin
arasında mövcud olan qarşılıqlı hörmət
və etimada əsaslanan münasibətlərin öl
kələrimiz arasında fəal siyasi dialoqun
əsasını təşkil etdiyini deyib. Bu siyasi
dialoq, öz növbəsində, iki ölkə arasında
iqtisadi, hərbi, nəqliyyat, turizm, huma
nitar və başqa sahələrdə əlaqələrin ge
nişlənməsində mühüm rol oynayır.
Milli Məclisin Sədri Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyevin Çinə 2015-ci ildə
dövlət səfərindən sonra münasibətləri
mizin keyfiyyətcə daha yüksək səviyyə
yə qalxdığını deyib. Ölkələrimizin apa
rıcı siyasi qüvvələri olan Yeni Azərbay
can Partiyası və Çin Kommunist Partiya
sı arasında sıx əməkdaşlıq münasibətlə
rinin mövcud olduğunu qeyd edən Oq
tay Əsədov bu əlaqələrin, öz növbəsin
də, bütün sahələrdə əməkdaşlığın geniş
lənməsinə mühüm töhfələr verdiyini
vurğulayıb. “Sevindirici haldır ki, parti
yalararası qarşılıqlı səfərlər intensiv xa
rakter alıb”, - deyən Milli Məclisin Sədri
Çin Kommunist Partiyasının 19-cu qu
rultayında qəbul olunmuş qərarların
Azərbaycanda da yaxından izlənildiyini
diqqətə çatdırıb.
Milli Məclisin Sədri dövlətlərarası
münasibətlərin inkişafında parlamentlə
rin böyük rolundan bəhs edərək, Azər
baycan nümayəndə heyətinin Çinə ha
zırkı səfərinin qanunverici orqanlar ara

sında əməkdaşlığın genişlənməsinə də
töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib.
Oqtay Əsədov Çinin Azərbaycanın
müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə hörmətini yüksək qiymət
ləndirərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında
qəbul olunan qətnamələrə Çinin verdiyi
dəstəyi xatırladıb. O, iki ölkə arasında
əlaqələrin inkişafı üçün etibarlı hüquqi
bazanın yaradıldığını qeyd edərək, qar
şılıqlı ticarət dövriyyəsinin daha da ge
nişləndirilməsi məqsədilə böyük imkan
ların olduğunu deyib.
Azərbaycanın Çinin “Bir kəmər, bir
yol” təşəbbüsünü ilk dəstəkləyən ölkə
lərdən biri olduğunu xatırladan Oqtay
Əsədov bunun ölkələri və xalqları birbirinə yaxınlaşdıran, əməkdaşlığı təş
viq etməklə dövlətlərin iqtisadi inkişa
fına təkan verən bir strategiya olduğu
nu bildirib. O, Azərbaycanın sahib ol
duğu tranzit-logistika imkanlarının
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün
reallaşmasına əməli töhfələr verdiyini
diqqətə çatdırıb.
Səfər çərçivəsində nümayəndə he
yətimiz Şərq aləminin nadir tarixi-me
marlıq və maddi-mədəniyyət abidələ
rindən hesab olunan Böyük Çin səddi
ni də ziyarət edib.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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Oqtay Əsədov:

“Azərbaycan
və gürcü
xalqları tarixi
talelərinə
görə bir-birinə
çox oxşayırlar”
Mayın 26da Tbilisidə Gürcüstan
Demokratik Respublikasının yaranma
sının 100 illik yubiley tədbiri keçirilib.
Bayram münasibəti ilə Tbilisinin mər
kəzi küçə və meydanları al bayraqlarla
bəzədilib, Rustaveli prospektində yar
marka və əyləncəli proqramlar təşkil
olunub.
Bayram tədbirləri paytaxt Tbilisi ilə
yanaşı, Batumi, Kutaisi, Rustavi, habelə
azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları
Marneuli rayonunda və digər rayonlar
da da qeyd edilib.
Yubiley tədbirində iştirak etmək
üçün 6 ölkənin prezidentləri, 20 ölkənin
yüksək vəzifəli şəxsləri, eləcə də Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin
Sədri Oqtay Əsədov, Avropa Komissi
yasının prezidenti Jan Klod Yunker
Gürcüstana gəliblər.
Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marq
velaşvili səhər saatlarında yubiley təd
birində iştirak etmək üçün bu ölkəyə
gələn nümayəndə heyətlərinin rəhbər
ləri ilə görüşüb.
Sonra qonaqlar Tbilisinin mərkəzin
dəki Azadlıq meydanında gənc əsgərlə
rin andiçmə mərasimində iştirak edib
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lər. Burada Gürcüstan Prezidenti Giorgi
Marqvelaşvili, Baş nazir Georgi Kviri
kaşvili, parlamentin Sədri İrakli Koba
xidze, müdafiə naziri Levan İzoria, Av
ropa Komissiyasının prezidenti Jan
Klod Yunker çıxış edib, gürcü xalqını
bayram münasibəti ilə təbrik ediblər.
26 may Müstəqillik günü Gürcüstan
da 1991ci ildən qeyd olunur. Gürcüs
tan Demokratik Respublikası ilk dəfə
1918ci il mayın 26da Noe Jordaniya
tərəfindən elan edilib.
***
Yubiley tədbirləri çərçivəsində Gür
cüstan parlamentində Gürcüstan De
mokratik Respublikasının yaranması
nın 100 illiyi münasibəti ilə “İnkişaf
üçün əməkdaşlıq: gələcək 100 il üçün
strategiya” mövzusunda dəyirmi masa
keçirilib. Ölkə Prezidenti Giorgi Marq
velaşvili qonaqları salamladıqdan sonra
ölkəsinin son illər əldə etdiyi uğurlar
dan, regional əməkdaşlıq və regional
təhlükəsizlik məsələlərindən danışıb.
Dəyirmi masada Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov çıxış edib.
Parlamentin Sədri Gürcüstanın ilk
Demokratik Respublikasının 100 illik

yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyevin təbriklərini və
xoş arzularını ölkə rəhbərliyinə və gür
cü xalqına çatdırıb, qardaş gürcü xalqı
na və dövlətinə müstəqil inkişaf yolun
da yeniyeni uğurlar arzulayıb.
Oqtay Əsədov çıxışında deyib ki,
Azərbaycan və gürcü xalqları tarixi ta
lelərinə görə birbirinə çox oxşayırlar.
Son 100 ildə biz təqribən eyni inkişaf
yolu keçmişik. Biz xalqlarımız arasında
dostluq münasibətlərini möhkəmləndi
rərək, indiki yüksək səviyyəyə gətirib
çıxarmışıq. Bu gün Azərbaycan və Gür
cüstan strateji tərəfdaşlar kimi hər sahə
də birbirinə dəstək verir. Ölkələrimizin
fəal iştirakı ilə həyata keçirilən transmil
li layihələr Avropanın enerji təhlükəsiz
liyinin təmin edilməsində mühüm rol
oynayır, xalqlarımızın bugünkü və gə
ləcək rifahına töhfə verir. Əsrlər boyu
Qərblə Şərqi birləşdirən tarixi İpək yolu
bu yaxınlarda açılışını etdiyimiz Bakı
TbilisiQars dəmir yolunun sayəsində
“Dəmir İpək yolu”na çevrilməkdədir.
Milli Məclisin Sədri vurğulayıb ki,
müstəqillik bizim ən böyük sərvətimiz
dir. Azərbaycan da, Gürcüstan da müs

t əqilliyin verdiyi imkanlardan səmərəli
istifadə edir, öz xalqlarının layiqli və fi
ravan həyatını, təhlükəsizliyini təmin
edən güclü dövlətlər qurmağa çalışır
lar. Cənubi Qafqazda yerləşən dövlətlə
rin müstəqilliyi üçün ən böyük təhlükə
davakar millətçiliyin, etnik separatiz
min, işğalçılıq və etnik təmizləmə siya
sətinin törətdiyi problemlərdir. Bunlar
bizim dövlət müstəqilliyimizin başı
üzərində asılmış Damokl qılıncıdır. Bu
məsələdə bizim bir-birimizə göstərdiyi
miz köməyi heç nə əvəz edə bilməz.
Məmnunluqla qeyd edirəm ki, ölkə
lərimiz bir-birinin ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyir və bu problemin beynəlxalq
hüquq normaları və prinsipləri, xüsu
sən onların arasında başlıca prinsip
olan dövlətlərin sərhədlərinin toxunul
mazlığı və ərazi bütövlüyü prinsipi
əsasında həll olunması uğrunda çıxış
edirlər. Bu mövqe beynəlxalq hüquqa
tam uyğundur və bütün mötəbər bey
nəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMTnin, ATƏT-in və digər təşkilatların
mövqeləri ilə üst-üstə düşür. Əminəm
ki, Cənubi Qafqazda mövcud olan mü
naqişələrin nizama salınması burada

yaşayan bütün xalqların mənafelərinə
cavab verəcəkdir.
Oqtay Əsədov daha sonra deyib:
“Əvvəllər biz fikirləşirdik ki, Yer kürəsi
çox böyükdür. Amma texnoloji inkişaf
baş verdikcə biz gördük ki, əslində
dünya çox kiçikdir. Dünyanın bir yerin
də kiçik bir münaqişə baş verəndə və
onun həllinə diqqət yetirilməyəndə bu,
bir xəstəlik kimi çox yerə yayılır. Dağlıq
Qarabağ problemi baş verəndə buna
çox az diqqət yetirildi, buna görə də ar
dından Moldovada Dnestryanı sahə,
Gürcüstanda Osetiya-Abxaziya, Ukray
nada yeni münaqişə zonaları yarandı.
Bunların da hamısına səbəb odur ki, ar
tıq dünyada beynəlxalq institutların,
beynəlxalq hüququn gücü yoxdur, yal
nız gücün hüququ var. Nə qədər ki,
beynəlxalq hüquq və beynəlxalq insti
tutlar normal fəaliyyət göstərmir, bu
problemlərin həllinə nail olmaq çətin
olacaq”.
Tədbirdə Gürcüstanın Baş naziri
Giorgi Kvirikaşvili, parlamentin Sədri
İrakli Kobaxidze, eləcə də yubiley təd
birlərində iştirak etmək üçün Tbilisiyə
gələn xarici nümayəndə heyətlərinin

başçıları çıxış edib, gündəlikdəki məsə
lələrlə bağlı fikirlərini bölüşüblər.
***
Mayın 27-də Gürcüstanda səfərdə
olan Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
və digər rəsmi şəxslər Tbilisinin mərkə
zindəki Heydər Əliyev parkında Ulu
öndərin büstünü ziyarət ediblər. Nü
mayəndə heyətinin üzvləri büstün önü
nə gül dəstələri düzüb, Ulu öndərin
xatirəsini ehtiramla anıblar.
Oqtay Əsədova parkda aparılan
abadlıq-quruculuq işləri barədə məlu
mat verilib. Bildirilib ki, ümumi sahəsi 1
hektar olan park 2004-cü il iyunun 15-də
açılıb. Burada insanların mədəni istira
həti üçün hər cür şərait yaradılıb, çoxlu
oturacaqlar quraşdırılıb, müxtəlif ting
lər, ağaclar və gül kolları əkilib.
2007-ci il mayın 12-də “Caspian Ser
vice” şirkəti tərəfindən yenidən qurul
muş parkın və Azərbaycan xalqının
Ümummilli liderinin büstünün rəsmi
açılış mərasimi olub. Büstün postament
lə birlikdə hündürlüyü dörd metrdir.
Gürcüstanda keçirilən tədbirlərdə
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavi
ni Ramiz Həsənov da iştirak edib.
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Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov:

“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi nəinki ölkəmizin inkişafını ləngidir,
həm də regionda və ümumən dünyada sülh
və sabitlik üçün ciddi təhlükə törədir”

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti mayın 16-da İstanbulda ke
çirilən spikerlərin Qara Dəniz İqti
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parla
ment Məclisinin (QDİƏT PM) 25-ci
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ildönümünə həsr olunmuş sam
mitində iştirak etdi. Nümayəndə
heyətinə Azərbaycanın QDİƏT
PM-də nümayəndə heyətinin baş
çısı, deputat Eldar Quliyev, parla
ment Aparatının rəhbəri Səfa Mir

zəyev və digər rəsmi şəxslər daxil
idi.
Yubiley sammitinin rəsmi açılı
şında Qara Dəniz İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatı Parlament Məclisi
nin baş katibi Asəf Hacıyev, QDİƏT

Parlament Məclisinin Sədri, Albani
 a parlamentinin Sədri Gramoz Ru
y
çi və Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin Sədri İsmayil Kahraman çıxış
etdilər. Onlar qurumun ötən dövr
dəki fəaliyyətinə nəzər salaraq, gə
ləcək perspektivlərdən, qarşıda du
ran vəzifələrdən söz açdılar.
Sonra sammit iştirakçıları üçün
QDİƏT PM-in 25 illiyinə həsr edi
lən film nümayiş olundu.
Tədbirdə təşkilata üzv ölkələrin
parlament rəhbərləri çıxış edərək
qurumun fəaliyyətinə və qarşıda
duran vəzifələrinə dair fikirlərini
söylədilər. Gürcüstan parlamenti
nin Sədri İrakli Kobaxidze, Bolqa
rıstan Xalq Məclisinin Sədri Tsveta
Karayançeva, Moldova parlamenti
nin Sədri Andrian Kandu və başqa
ları Qara dəniz bölgəsində əmək
daşlıq əlaqələrinin genişləndirilmə
si üçün mövcud imkanlar və şərtlər,
üzv ölkələr arasında qarşılıqlı mü
nasibətlərin əməkdaşlığa təsiri və s.
məsələlər ətrafında fikir və mülahi
zələrini bölüşdülər. Çıxışlarda qeyd
olundu ki, təşkilatın daha məhsul

dar çalışmasına regionda mövcud
olan münaqişələr ciddi maneələr
törədir. Vurğulandı ki, tranzit daşı
malar üçün yeni beynəlxalq nəqliy
yat dəhlizlərinin yaradılması, tica
rət əlaqələrinin genişləndirilməsi və
enerji təhlükəsizliyi üzv ölkələrin
maraqlarını təmin edir. Bu mənada
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun is
tifadəyə verilməsi və açılışına hazır
lıq görülən TANAP layihəsi xüsusi
lə təqdirəlayiq işlər sırasındadır.
Yubiley tədbirində çıxış edən
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
quruma üzv olan həmkarlarını bu
əlamətdar hadisə münasibəti ilə
təbrik etdi. Azərbaycan parlamenti
nin Sədri öz çıxışında dedi: “Qara
dəniz regionu qitələrin və sivilizasi
yaların qovşağında yerləşən coğrafi
məkan, Avropa ilə Xəzər dənizi
hövzəsini, Mərkəzi Asiyanı və Ya
xın Şərqi birləşdirən strateji körpü
kimi həmişə dünya birliyinin diq
qətini cəlb etmişdir. Beynəlxalq mü
nasibətlər sistemində qütbləşmə
prosesinin gücləndiyi bir şəraitdə
bu bölgənin geosiyasi və geostrateji

əhəmiyyəti getdikcə daha da artır.
Bütün bunlar Qara dəniz ailəsinin
bütün üzvləri arasında iş birliyinin
vacibliyini ön sıraya çıxarır. Son il
lərdə təşkilatımızın üzvü olan ölkə
lərin siyasi, iqtisadi, mədəni və di
gər sahələrdə ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələrinin dərinləşməsi göstərir
ki, onlar Qara dəniz bölgəsində
əməkdaşlıq üçün mövcud olan im
kanlardan səmərəli istifadə etməyə
çalışırlar.
Məmnunluqla qeyd etmək istə
yirəm ki, 25 il öncə yaradılmış Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkila
tının Parlament Məclisi özünü par
lamentlərarası dialoqun demokra
tik forumu və xalqlar arasında
möhkəm əlaqələr yaratmağın səmə
rəli vasitəsi kimi təsdiqləmişdir. 12
dövlətin parlamentlərini birləşdi
rən məclisimiz Qara dəniz bölgəsi
nin əmin-amanlıq və çiçəklənmə
zonasına çevrilməsi məqsədi ilə
müxtəlif təşəbbüslərin irəli sürül
məsi baxımından böyük potensiala
malik olduğunu sübuta yetirmiş
dir.
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SƏFƏR
Beynəlxalq siyasətin mühüm bir
amilinə çevrilmiş parlament diplo
matiyasının səmərəliliyi və dəyişən
şəraitin tələblərinə uyğunlaşma qa
biliyyəti parlament məclisinin
fəaliyyətində bir daha sınaqdan
keçmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki,
beynəlxalq həyatda parlament dip
lomatiyasının əhəmiyyətinin artma
sı müasir dünya siyasətinin önəmli
cəhətlərindən biridir. Hökumətlə
rin xarici siyasət qərarlarına təsir
göstərmək imkanına malik olan və
bundan ötrü spesifik siyasi mexa
nizm və alətlərdən istifadə edən
parlament diplomatiyası dövlətlər
arasında əməkdaşlığın inkişafına
kömək göstərir. Qloballaşma şə
raitində dövlətlər və xalqlar arasın
da iş birliyi zərurətinin gücləndiyi
bir şəraitdə parlament diplomatiya
sının əhəmiyyətinin getdikcə art
ması tamamilə məntiqlidir.
Azərbaycan Respublikası Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latı və onun Parlament Məclisi çər
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ç ivəsində tərəfdaşlıq münasibətlə
rinin dərinləşməsinə böyük əhə
miyyət verir. Ölkələrimizin birgə
səyləri ilə həyata keçirilən trans
milli iqtisadi layihələr regionun
zəngin təbii ehtiyatlarından, nəq

liyyat imkanlarından və intellek
tual potensialından səmərəli istifa
də etməyə imkan yaradır, ölkələri
miz üçün ümumi olan bir çox
problemlərin həllinə yol açır.
Təşkilatın üzvü olan 3 ölkənin -

Azərbaycanın, Gürcüstanın və Tür
kiyənin iştirakı ilə regionda bir sıra
transmilli layihələr həyata keçiril
mişdir, bəzi layihələr isə icra mər
hələsindədir. Xəzər dənizinin kar
bohidrogen ehtiyatlarını dünya ba
zarlarına çıxaran Bakı-Tbilisi-Cey
han əsas neft ixrac kəməri, BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Azər
baycanın enerji potensialının dün
yaya təqdim edilməsinə yönələn
başqa nəhəng layihələr, Bakı-Tbili
si-Qars dəmir yolu, bölgənin tranzit
potensialını inkişaf etdirən digər
beynəlxalq nəqliyyat layihələri
xalqlarımızın firavan gələcəyinin
təmin edilməsinə yönəlmişdir.
Bütün bunlar sübut edir ki, böl
gəmizin dinamik inkişafı üçün hər
cür şərait vardır. Lakin təəssüf ki,
bir sıra münaqişələrin mövcudluğu
regionun çiçəklənməsi yolunda bö
yük maneə olaraq qalır. Bizim zorla
cəlb edildiyimiz Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin indiyədək həll olunmaması
nəinki ölkəmizin inkişafını ləngidir,
həm də regionda və ümumən dün

yada sülh və sabitlik üçün ciddi
təhlükə törədir”.
Daha sonra Milli Məclisin Sədri
əminliyini bildirdi ki, münaqişə bey
nəlxalq hüquq normaları və prinsip
ləri, xüsusən onların arasında başlı
ca prinsip olan dövlətlərin sərhədlə
rinin toxunulmazlığı və ərazi bütöv
lüyü prinsipi əsasında yaxın gələ
cəkdə həll ediləcəkdir. Oqtay Əsə
dov qeyd etdi ki, ölkəmizə qarşı tə
cavüzün nəticələrinin aradan qaldı
rılması regional əməkdaşlığın inki
şafı üçün yeni perspektivlər açaraq
burada yaşayan bütün xalqların mə
nafelərinə cavab verərdi.
Rəsmi hissədən sonra təşkilatın
ən fəal üzvlərinın spikerlərinə Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Məclisinin 25 illik yubi
leyi münasibəti ilə təsis olunan “Şə
rəf” medalı təqdim edildi. Azərbay
can Respublikası Milli Məclisinin
Sədri Oqtay Əsədov və Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin Sədri İsmayil
Kahraman “Şərəf” medalı ilə təltif
olundular.
Yekun olaraq təşkilatın 25 illiyi

ilə əlaqədar Birgə Bəyanat qəbul
edildi.
Sammit çərçivəsində Azərbay
can Respublikası Milli Məclisinin
Sədri Oqtay Əsədov Gürcüstan
parlamentinin Sədri İrakli Koba
xidze ilə görüşdü. AzərbaycanGürcüstan münasibətlərinin tarixi
köklərə bağlı olduğunu vurğula
yan spiker İrakli Kobaxidze iki
qonşu ölkə arasındakı əlaqələrin
dinamik inkişafından, o cümlədən
həyata keçirilən birgə layihələrin
tarixi əhəmiyyətindən danışdı.
İ.Kobaxidze azərbaycanlı həmkarı
nı Gürcüstana səfərə dəvət etdi.
Ölkələrimiz arasındakı mövcud
səmimi dostluq və mehriban qon
şuluq münasibətlərindən söz açan
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
bildirdi ki, Azərbaycan-Gürcüstan
əməkdaşlığı nümunəvi olmaqla bə
rabər xalqlarımızın maraqlarını da
tam şəkildə ifadə edir.
Gürcüstana dəvəti qəbul edən
Oqtay Əsədov, öz növbəsində, İrak
li Kobaxidzeni də ölkəmizə səfərə
dəvət etdi.

may-iyun 2018

19

RƏSMİ XRONİKA

Mayın 22də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan Serbiya Respublikasının
Prezidenti Aleksandr Vuçiçin baş
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Qonaqları səmimi salamlayan
Sədr qeyd etdi ki, ali qonaq bunun
la ikinci dəfədir ki, Milli Məclisdə
olur və bu, özlüyündə parlament
lərarası əlaqələrin inkişafına göstə
rilən diqqətin bariz nümunəsidir.
Spiker bildirdi ki, dövlət başçıla
rının mütəmadi görüşləri, aparılan
danışıqlar münasibətlərimizi key
fiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırmış
dır. Siyasi dialoqun yüksək səviy
yəsi gələcəkdə iqtisadi münasibət
lərimizə də öz müsbət təsirini gös
tərəcəkdir. Bizim Hökumətlərarası
Birgə Komissiyadan və keçiriləcək
biznes forumlardan gözləntiləri
miz böyükdür.
Humanitarmədəni sahələrdə
əməkdaşlığımız təqdirəlayiqdir.
Serbiyanın Novı Sad şəhərindəki
“Müqəddəs Petka” kilsəsinin və
Belqraddakı Bayraqlı Camenin
Azərbaycan Prezidentinin təşəbbü
sü ilə təmir və bərpasını, Belqrad
şəhərinin Taş Maydan parkında
Azərbaycan xalqının Ümummilli li
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deri Heydər Əliyevin, görkəmli
Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacı
bəylinin heykəllərinin ucaldılması
nı humanitar əməkdaşlığımızın nü
munəsi kimi göstərmək olar.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Serbiya Prezidenti
Aleksandr Vuçiç bildirdi ki, hər
dəfə Bakıya gəlişində ölkə paytax
tının necə dəyişdiyinin şahidi olur.
Bütün bunlar dövlət başçısının
apardığı siyasətin, görülən işlərin
nəticəsidir. Vurğulandı ki, Serbiya
və Azərbaycan arasında iqtisadi,
ticari münasibətləri dərinləşdir
mək günün tələbidir. Beynəlxalq
forumlarda və nüfuzlu təşkilatlar
çər çi və sin də
de pu tat la rı mı zın
dostluq münasibətlərini gələcəkdə
də inkişaf etdirmək ümumi məna
felərə xidmət edir.
Söhbətdə ali qonaq Milli Məcli
sin Sədrini öz ölkəsinə səfərə dəvət
etdi. Dəvət məmnunluqla qəbul
olundu. Qəbulda tərəfləri maraq
landıran məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

İyunun 21də Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini, Müdafiə təh

lükəsizlik və korrupsiya ilə müba
rizə komitəsinin sədri Ziyafət
Əsgərov ölkəmizdə səfərdə olan
Əlcəzairin ədliyyə naziri Tayeb
Louh ilə görüşdü.
Qonağı salamlayan Ziyafət
Əsgərov bildirdi ki, Azərbaycanla
Əlcəzairin tarixi dostluq münasi
bətləri ölkələrimizin müxtəlif sahə
lərdə əməkdaşlığı üçün yaxşı im
kanlar yaradır. Azərbaycan Əlcə
zairlə münasibətlərin dərinləşmə
sində maraqlıdır. Vitsespiker qeyd
etdi ki, Əlcazair Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması mə
sələsində hər zaman Azərbaycanın
haqlı mövqeyini dəstəkləyir.
Əlcazairin ədliyyə naziri Tayeb
Louh bildirdi ki, münasibətlərin
dərinləşməsi hər iki ölkənin mara
ğındadır. Dövlət başçıları səviyyə
sində bu məsələyə yüksək diqqət
ayrılır. Qonaq qeyd etdi ki, son za
manlar ölkələrimiz arasında məh
kəməhüquq sahəsində imzalanan
sənədlər bu əməkdaşlığın faydalı
olacağından xəbər verir. O, parla
mentlərarası münasibətlərin inki
şafı üçün parlamentlərarası dost
luq qruplarının yaradılmasının
əhəmiyyətini vurğuladı.
Söhbətdə mövcud münaqişələ

rin həlli məsələsindən danışan qo
naq diqqətə çatdırdı ki, ölkəsi bu
cür problemlərin beynəlxalq hüqu
qun norma və prinsipləri əsasında
həllinin tərəfdarıdır və bu mövqe
dəyişməz olaraq qalır.

Mayın 21də Milli Məclisdə vit
sespiker Bahar Muradova Laos
Xalq İnqilabı Partiyası Mərkəzi Ko
mitəsinin (XİP MK) Xarici əlaqələr
komitəsinin sədri xanım Sounton
Sayaçakın rəhbərlik etdiyi nüma
yəndə heyəti ilə görüşdü.
Milli Məclis Sədrinin müavini
ölkəmizdə səfərdə olan Laos nü
mayəndə heyətinə Azərbaycanın
beynəlxalq aləmə inteqrasiyada
maraqlı olduğunu, Avropa ilə
əməkdaşlığa ciddi əhəmiyyət ve
rildiyi kimi Asiya ölkələri ilə də
əməkdaşlığın genişlənməsinə ma
raq göstərdiyini qeyd etdi.
Vitsespiker bu gün Yeni Azər
baycan Partiyasının qərargahında
YAPla Laosun Xalq İnqilabı Parti
yası arasında əməkdaşlığa dair
Memorandumun imzalanmasını
yüksək dəyərləndirdi. Azərbay
canLaos əlaqələrinin genişləndi
rilməsi baxımından hər iki ölkənin
parlamentində dostluq qruplarının
yaradılmasını vacib saydı.
Görüşdə nümayəndə heyətinin
başçısı Sounton Sayaçak Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin və
Azərbaycan parlamentinin 100 il
lik yubileyi, həmçinin bu yaxınlar
da keçirilmiş prezident seçkilərinin
uğurla nəticələnməsi münasibəti
ilə təbriklərini çatdırdı. Təmsil et
dikləri qurum barədə ətraflı məlu
mat verdi. Bildirdi ki, vaxtilə Bakı
da təhsil almış laoslular LaosAzər
baycan Dostluq Cəmiyyəti yaradır
lar. Həmin cəmiyyət də münasi
bətlərimizin inkişafına öz töhfəsini
verəcək. Xanım Sounton Sayaçak
Milli Məclisin deputatlarını ölkəsi
nə dəvət etdi.

Mayın 17də Milli Məclisin spi
keri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Rusiya Federasiyası
SanktPeterburq Qanunvericilik
Məclisinin Sədri Vyaçeslav Maka
rovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşdü.
Sədr qonaqları Milli Məclisdə
görməyindən məmnun olduğunu
söyləyərək belə bir inamı ifadə etdi
ki, səfər çərçivəsində qonaqların
Rus Mədəniyyət Mərkəzinin açılı
şında, “Rus icması  yeni Azərbay
canın xalqları ailəsində 25 il” möv
zusunda keçiriləcək konfransda iş
tirakları əlaqələrimizin daha da
dərinləşməsinə xidmət edəcəkdir.
Parlamentin Sədri Azərbaycanla
Rusiya arasında siyasi dialoqun
yüksək səviyyədə olduğuna diqqət
çəkərək bildirdi ki, ölkə başçıları
nın qarşılıqlı səfərləri, dövlətləri
miz arasında imzalanmış sənədlər
əməkdaşlığımızın keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə yüksəlməsində mühüm
rol oynamışdır. Milli Məclislə Ru
siya Federal Şurası və Dövlət Du
ması arasında əlaqələrin yüksələn
xətlə inkişaf etdiyini bildirən spi
ker Rusiyanın subyektlərinin qa
nunvericilik orqanları ilə də müna
sibətlərdə bu dinamikanın saxla
nıldığını söylədi.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Rusiya Federasiyası
SanktPeterburq Qanunvericilik
Məclisinin Sədri Vyaçeslav Maka
rov ölkəmizə səfərlərindən və bu
rada gördüklərindən məmnun qal
dıqlarını söylədi. Bildirildi ki,
SanktPeterburq və onun qanunve
ricilik orqanı Azərbaycanla əlaqə
lərin inkişafına böyük maraq gös
tərir.

Mayın 7də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə

olan Avropa İttifaqıAzərbaycan
Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi
nin həmsədri, Avropa Mühafizə
karlar və İslahatçılar Qrupunun
üzvü, Böyük Britaniyadan olan de
putat Sayyad Kərimin başçılıq et
diyi nümayəndə heyəti ilə görüş
dü.
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
Azərbaycan bütün beynəlxalq təş
kilatlarla, o cümlədən Avropa İtti
faqı ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi
əhəmiyyət verir. Ölkəmiz bu təşki
latla 1999cu ildə qüvvəyə minmiş
əməkdaşlıq və tərəfdaşlığa dair sa
ziş çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq
edir. 2017ci ildən başlayaraq isə
yeni saziş üzərində iş gedir və ya
xın vaxtlarda yekunlaşacaq.
Sədr Milli Məclisdə keçirilən
Avropa İttifaqıAzərbaycan Parla
ment Əməkdaşlıq Komitəsinin XV
iclasının münasibətlərimizin daha
da möhkəmlənməsinə və inkişafı
na xidmət edəcəyinə inam ifadə
etdi və bildirdi ki, Avropa İttifaqı
nın əsas ticarət tərəfdaşlarından
biri olan Azərbaycan Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin olun
masında böyük rol oynayır. Bu sa
hədə ölkəmizin təşəbbüsü ilə həya
ta keçirilən BakıTbilisiCeyhan,
BakıTbilisiƏrzurum, TANAP və
TAP layihələri mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Sayyad Kərim bu görüşə və qo
naqpərvərliyə görə Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədova dərin minnət
darlığını bildirdi. Qonaq Azərbay
canın müstəqilliyinin qarşıdan gə
lən 100 illik yubileyi münasibəti ilə
təbriklərini çatdırdı, Azərbaycan
xalqına sülh və əminamanlıq arzu
ladı. Qonaq Avropa İttifaqı ilə Milli
Məclisin əməkdaşlığının inkişafın
dan məmnunluğunu ifadə etdi.
Sonra görüşdə qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlər ətrafında
geniş fikir mübadiləsi aparıldı,
Azərbaycanla Avropa İttifaqı ara
sında əməkdaşlığın müxtəlif as
pektləri müzakirə olundu.
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Azərbaycanın xilası və
qurtuluşu Ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır

Xatirə Əliyeva
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
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Demokratik dəyərlərə sadiq olan Azər
baycan dünya miqyasında sabitlik adası və
yüksək beynəlxalq nüfuza malik ölkə kimi
səciyyələndirilir. Müstəqillik illərində Azər
baycanın əldə etdiyi bütün uğurların təmə
lində ictimaisiyasi sabitlik və iqtisadi inki
şaf amili dayanıb. Bunu təmin edən amil isə
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu siyasətin Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilməsidir.

Məlum olduğu kimi, Azərbay
can 1991ci ildə müstəqillik əldə
etdikdən sonra ciddi siyasi, iqtisa
di böhran və tənəzzül ilə qarşıqar
şıya idi. Ölkə daxilində müxtəlif
silahlı qruplaşmaların hakimiyyət
və səlahiyyət savaşına çıxması həm
siyasi böhrana səbəb olmuş, həm
Azərbaycanı müxtəlif xarici kəşfiy
yat orqanlarının mübarizə meyda
nına çevirmiş, həm də vətəndaşlar
la siyasi yetkililər arasında kəskin
qarşıdurmaların meydana çıxması
nı şərtləndirmişdi. Məhz bütün
bunların nəticəsi kimi, mövcud ic
timaisiyasi xaos daha da dərinlə
şərək idarəolunmaz həddə çatmış
dı. Öz şəxsi maraqları və siyasi
ambisiyaları əsasında hərəkət edən
o zamankı hakimiyyət yanlış siyasi
addımlar atmaqla torpaqların iti
rilməsinə xüsusi şərait yaratdı. Bu
şəraitdən istifadə edən təcavüzkar
Ermənistan isə həmin dövrdə coğ
rafi baxımdan ən əlverişli əraziləri

mizi işğal etdi. Hələ bu, son deyil
di. Xalqımızın bir sıra ictimaisiya
si xadimlərinin terror aktlarına
məruz qalmaları, dövlət struktur
ları arasında ziddiyyətlər və qarşı
durmalara start verilməsi Azərbay
canın bir dövlət kimi varlığını sual
altına almışdı. Formal qaydada əl
də edilən müstəqilliyin itirilməsi
təhlükəsi “SOS” çağırışlarını daha
da artırmışdı. Daxili çəkişmələr
özünün pik nöqtəsinə çatdı. Haki
miyyət strukturlarına, o cümlədən
silahlı birləşmələrə nəzarəti itirən
o zamankı Azərbaycan iqtidarı
1993cü ilin yayında ölkəni vətən
daş müharibəsi təhlükəsi ilə üzüzə
qoydu.
Həmin ərəfədə güclü siyasi lide
rin nüfuzuna söykənən mütəşəkkil
siyasi qüvvələr lazım idi ki, Azər
baycanı düşdüyü mürəkkəb vəziy
yətdən xilas etsin. Məhz belə bir
lider zəngin dövlətçilik təcrübəsi
nə malik olan Heydər Əliyev idi.

Tariximizə Milli Qurtuluş Günü ki
mi daxil olan 15 iyun 1993cü il ta
rixi  Azərbaycan xalqının Ümum
milli lideri Heydər Əliyevin Ali
Sovetin Sədri seçilməsi Azərbayca
nın siyasi tarixində mühüm hadisə
oldu, ölkəmizin qurtuluşu və dir
çəlişinin əsası qoyuldu. Ümummil
li lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlı olan Milli Qurtuluş Günü
Azərbaycan tarixinin qürur səhifə
sinə çevrildi.
İnkaredilməz reallıqdır ki, Azər
baycan dərin ictimaisiyasi böhran
la qarşıqarşıya olduğu ərəfədə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Sovetinin Sədri kimi fəaliyyət
göstərən Ümummilli lider Heydər
Əliyev xalqımız və dövlətimiz qar
şısında misilsiz xidmətlər göstər
miş, xalqımızın düşdüyü gərgin
durumun aradan qaldırılması na
minə əzm və inamla davam etdiri
lən çalışmaların məntiqi nəticəsi
kimi, tarixi nailiyyətlər əldə edil

Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi
münasibəti ilə Milli Məclisin təntənəli iclasında. 26 may 1998-ci il
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mişdi. Əminliklə söyləmək olar ki,
bu günədək əldə etdiyimiz nailiy
yətlərin kökündə məhz qurtuluş
məfkurəsi dayanır.
Bütün bunların məntiqi nəticəsi
kimi, 1993cü il oktyabr ayının 3də
keçirilən prezident seçkilərinin nə
ticələrinə müvafiq olaraq xalqın
dərin etimadı ilə ikinci dəfə haki
miyyətə gələn Ümummilli lider
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hə
yata keçirilən siyasət sayəsində
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi
və separatizm təhlükəsindən, müs
təqilliyinə qarşı yönəlmiş təhdid
lərdən xilas oldu, tərəqqi və dirçə
liş yoluna çıxdı. Ulu öndərin rəh
bərliyi ilə həyata keçirilən inkişaf
siyasəti fonunda dövlətin hüquqi
bazasının möhkəmləndirilməsi is
tiqamətində də əhəmiyyətli ad
dımlar atıldı. 1995ci il noyabrın
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“Biz bu çətin günləri keçib gedəcəyik, müstəqil
Azərbaycan Respublikası dünya birliyində öz
layiqliyerinitutacaq,hərbirAzərbaycanvətən
daşı özünün bu müstəqil dövlətə mənsub oldu
ğunuböyükqürurhissiiləbəyanedəcəkdir”
HeydərƏliyev

12də ümumxalq səsverməsi  refe
rendum əsasında qəbul olunmuş
müstəqil Azərbaycan Respublika
sının Konstitusiyası ölkəmizdə
müasir dövlətçilik sisteminin bər
qərar edilməsi üçün möhkəm hü
quqi baza yaratdı. Məhz bunun
ardınca məhkəmə islahatlarının
həyata keçirilməsi, Konstitusiya
Məhkəməsinin və digər mühüm

təsisatların yaradılması ölkədə de
mokratikləşmə prosesinin irəliyə
aparılmasında mühüm rol oynadı.
Azərbaycanda hüquqi, demokratik
və dünyəvi dövlət quruldu, vətən
daş cəmiyyətinin bərqərar edilmə
si istiqamətində ciddi addımlar
atıldı.
Bunlarla yanaşı, 1994cü il sent
yabrın 20də Bakıda “Gülüstan”

sarayında dünyanın 8 ölkəsindən
11 iri neft şirkəti ilə “Əsrin müqa
viləsi” adlanan beynəlxalq saziş
imzalandı. Bununla da Azərbayca
nın dünya iqtisadi sisteminə inteq
rasiyasının və ölkənin enerji təhlü
kəsizliyinin möhkəm təməli qoyul
du. Həmin saziş respublikamızın
iqtisadi, siyasi, sosial, humanitar,
ictimai həyatında böyük dəyişik
liklərə səbəb oldu. Digər tərəfdən,
Azərbaycanın ikitərəfli və çoxtə
rəfli əlaqələri genişləndi, yeni
əməkdaşlıq platformalarının təmə
linin qoyulması üçün etibarlı və
əlverişli zəmin yarandı.
Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əli
yevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi
19932003cü illəri əhatə edən mər
hələ sabitlik və inkişaf dövrü kimi
yadda qaldı. Prezident İlham Əli
yev Ümummilli lider Heydər Əli
yevin 95 illik yubileyinə həsr olun
muş təntənəli mərasimdə çıxışı za
manı qeyd edib ki, 1993cü ildən
başlayaraq Azərbaycan bu günə
qədər uğurlu inkişaf yolu ilə gedir:
“Baxmayaraq, 1994cü və 1995ci
illərdə iki dəfə dövlət çevrilişinə
cəhd göstərilmişdir, ancaq Azər
baycan xalqı imkan vermədi ki, ci
nayətkar ünsürlər hakimiyyəti bir
daha qanunsuz zəbt etsinlər. Əl
bəttə ki, Heydər Əliyevin nüfuzu,
onun cəsarəti, onun siyasəti imkan
vermədi ki, kimsə hakimiyyəti qa
nunsuz yollarla zəbt etsin”.
Bu gün müasir müstəqil Azər
baycan əmin əllərdədir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin şah əsəri olan
müstəqil Azərbaycan dinamik inki
şaf yolunda qətiyyətlə irəliləyir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
həyata keçirilən uğurlu daxili və xa
rici siyasət kursu Heydər Əliyev
ideyalarına söykənir və əldə edilən
dinamik inkişaf göstərir ki, müstə
qil Azərbaycanın seçdiyi yol milli
maraqlara və xalqın iradəsinə əsas
lanır. Siyasi, sosialiqtisadi, hüquqi
və digər sahələrdə həyata keçirilən
islahatlar və tədbirlər Azərbaycanın

“Ənçətinanlarda,ənmürəkkəbvəziyyətlərdəyalnız
vəyalnızxalqımaarxalanmışam.Budamənədözüm,
iradəveribvəbütünuğurlarımıtəminedib”
HeydərƏliyev

qüdrətini artırmaqla yanaşı, ölkə
mizin beynəlxalq mövqeyini möh
kəmləndirir, dinamik tərəqqinin
davamlı olmasını təmin edir. Bu
nunla yanaşı, həyata keçirilən uğur
lu xarici siyasət ölkəmizin beynəl
xalq mövqeyinin daha da möhkəm
lənməsini təmin edib. Təsadüfi de
yil ki, bu gün Azərbaycan beynəl
xalq müstəvidə etibarlı tərəfdaş ki
mi tanınır, ölkəmizlə dostluq və tə
rəfdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin
sayı mütəmadi olaraq artır. Prezi
dent İlham Əliyevin qeyd etdiyi ki
mi: “Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
böyük nüfuza malik olan bir ölkə
dir. Bizim bir çox ölkələrlə bərabər
hüquqlu, gözəl, konstruktiv müna
sibətlərimiz vardır. Biz prinsipial
mövqeyimizdən heç vaxt bir addım
geri atmırıq. Tərəfdaşlarımızla qar
şılıqlı maraqlar üzərində qurduğu
muz münasibətlər, düzgün xarici
siyasət bizə imkan verir ki, həm

beynəlxalq arenada öz gücümüzü,
təsir imkanlarımızı artıraq, eyni za
manda, daxili problemləri, xüsusilə
iqtisadi inkişafla bağlı olan prob
lemləri həll edək”.
Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əli
yevin əsasını qoyduğu inkişaf siya
sətinin uğurla davam etdirilməsi
sayəsində Azərbaycan qarşıya qoy
duğu bir çox məqsədlərə nail olub.
Respublikamız Ümummilli lider
Heydər Əliyevin ideyaları əsasın
da inkişaf edir. Ümummilli lideri
mizin layiqli davamçısı olan Prezi
dent İlham Əliyev tərəfindən həya
ta keçirilən uğurlu daxili və xarici
siyasət kursu Heydər Əliyev ide
yalarına söykənir: “Biz bütün isti
qamətlərdə uğurla inkişaf edirik.
Bizim inkişafımızın təməlində Ulu
öndər Heydər Əliyev siyasəti da
yanır. Biz bu siyasətə sadiqik, biz
tutduğumuz yoldan dönməyəcə
yik, daim irəli gedəcəyik”.
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Azərbaycan ordusu Ali Baş
Komandanın hər bir əmrini yerinə
yetirməyə hazırdır və qadirdir

İyunun 26-da Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
yaradılmasının 100-cü ildönümü
qeyd olunur. Bu münasibətlə
Azərbaycan Respublikasının
müdafiə naziri general-polkovnik
Zakir Həsənov ordumuzun əsas
prioritetləri, aparılan uğurlu
islahatlar, əldə olunan nailiyyətlər
və qarşıda duran vəzifələr barədə
fikirlərini “Milli Məclis”
jurnalı ilə bölüşüb.
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Bu gün 100 yaşını qeyd etdiyimiz
milli ordumuzun yaradılması, forma
laşması və döyüşlərdə bərkiməsi hələ
keçən əsrin əvvəllərinə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti döv
rünə təsadüf edir.
Tarixi ənənələrin, varislik prinsip
lərinin yaşadılması baxımından
Ümummilli liderimiz Heydər Əliye
vin 1998ci il mayın 22də imzaladığı
fərmanla 26 iyun tarixi  ilk ordu his
səsi “Əlahiddə Azərbaycan korpu
su”nun təşkil olunduğu gün əsas tu
tularaq Azərbaycan Respublikasının
Silahlı Qüvvələr Günü elan edilmiş
dir. Bu tarixin Silahlı Qüvvələr Günü
elan edilməsi milli ordu quruculu
ğunda varislik ənənələrinin bərpası
və tarixilik baxımından böyük əhə
miyyətə malikdir.
Qeyd etdiyimiz bayram təkcə
hərbçilərin deyil, ümumiyyətlə, bü
tün Azərbaycan xalqının bayramı
dır. Bu səbəbdən də xalqımızı əla
mətdar gün münasibəti ilə təbrik
edirəm. Xüsusilə qeyd etmək istəyi
rəm ki, ordumuz bu yubileyi konk
ret uğurlar, qələbələr və böyük yeni
liklərlə qarşılayır.
Əsası Ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan hərbi quruculuq
prosesi ölkəmizdə bu gün də uğurla
davam etdirilir və ordumuz inkişaf,
təkmilləşmə dövrünü yaşayır. Azər
baycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komanda

nı cənab İlham Əliyevin dəfələrlə
vurğuladığı kimi, ordu quruculuğu
dövlətimiz üçün ən başlıca məsələdir.
Azərbaycan ordusunun müdafiə
qüdrətinin və döyüş qabiliyyətinin
artırılması, madditexniki təchizatı
nın yaxşılaşdırılması, o cümlədən
hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsi
nin gücləndirilməsi bu siyasətin
prioritet istiqamətlərindəndir.
İslahatların kompleks şəkildə hə
yata keçirilməsi ordumuzun aparıcı
dövlətlərin orduları səviyyəsinədək
yüksəlməsinə şərait yaradıb. Ölkə
rəhbərliyinin həyata keçirdiyi uğurlu
iqtisadi islahatlar ölkəmizin bütün sa
hələrdə inkişafına təkan verdiyi kimi,
hərbi büdcəmizin qısa müddətdə də
fələrlə artmasına da imkan yaradıb.
Fəaliyyətimizi Azərbaycan Res
publikasının Konstitusiyasını, qanun
larını, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko
mandanının fərman, sərəncam, əmr
və göstərişlərini, habelə digər norma
tiv hüquqi aktlarını rəhbər tutaraq
həyata keçiririk. Əməliyyat və döyüş
hazırlığı tədbirləri, hərbi qulluqçula
rın mənəvipsixoloji hazırlığı, hərbi
təhsilin inkişafı, kadrların hazırlan
ması, madditexniki təminat məsələ
ləri və hərbi qanunvericilik aktlarının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində zəru
ri tədbirlər planlı şəkildə davam etdi
rilir.
2018ci il orduda “Komandir hazır
lığı və bütün səviyyədə olan koman

dirlərin real döyüş şəraitində qoşun
ların və silahların idarəedilməsi üzrə
bacarıq və vərdişlərinin təkmilləşdi
rilməsi ili” elan olunub.
Ölkəmizin təcavüzdən, silahlı hü
cumdan müdafiəsinin təmin edilməsi
üçün Azərbaycan ordusunda əsas
diqqət qoşunların döyüşə hazırlıq və
səfərbərlik tədbirlərinə yönəldilib.
Müasir təhdidlərə, risklərə və çağırış
lara cavab vermək məqsədi ilə qoşun
ların döyüş qabiliyyətinin artırılması
istiqamətində hərtərəfli kompleks
tədbirlər icra edilir.
Ərazinin real şəraiti nəzərə alın
maqla qoşunların müasir döyüşün
aparılması tələblərinə cavab verən
qüvvə və vasitələrlə hərtərəfli təmin
olunması məqsədi ilə əsas tədbirlər
həyata keçirilir. Döyüş qabiliyyətinin
yüksəldilməsi üçün onların hazırlıq
səviyyəsi planlı şəkildə və müxtəlif
vaxtlarda qəfil yoxlamalarla hərtərəfli
təftiş edilir.
Müdafiənin ön xəttində bütün isti
qamətlər üzrə zəruri fortifikasiya işlə

r i yerinə yetirilib, mühəndis-istehkam
təminatı təkmilləşdirilərək mövqelər
möhkəmləndirilib, yeni istehkam şə
bəkələri, uzunmüddətli dəmir-beton
atəş nöqtələri tikilib, əlavə torpaq si
pərlər, qovşaqlar çəkilib, səngərlər və
yeraltı əlaqə şəbəkələri hazırlanıb.
Görülən bu işlər şəxsi heyətin təhlü
kəsizliyinin təmin edilməsi imkanla
rını xeyli dərəcədə artırıb.
Çətin və dağlıq şəraitdə yerləşən
döyüş mövqelərinə, o cümlədən ko
lonların maneəsiz və təhlükəsiz hərə
kəti üçün yolların çəkilişi davam etdi
rilib, müasir tələblərə cavab verən ra
bitə və digər kommunikasiya vasitə
ləri quraşdırılıb və yenilənib. Bu
fəaliyyətlər əməliyyat şəraiti nəzərə
alınmaqla bu gün də davam etdirilir.
Eyni zamanda, bölmələrin döyüş
qabiliyyətinin artırılması və müasir
tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədi
ilə onların təşkilat-ştat strukturu opti
mallaşdırılıb. Hərbi qulluqçuların sırf
döyüş hazırlığı ilə məşğul olmaları
üçün hər bir şərait yaradılıb, lazım

olan bütün tədbirlər həyata keçirilib.
Azərbaycan ordusunun inkişaf proq
ramı döyüş hazırlığını, hərbi təhsili,
tərbiyəvi işi, şəxsi heyətin sosialməişət şəraitinin daha da yaxşılaşdı
rılmasını və digər sahələri əhatə edib.
Ordunun inkişafını müəyyən
edən əsas amillərdən biri də şəxsi
heyətin 70 faizinin müqavilə əsasın
da xidmət edən hərbi qulluqçularla
komplektləşdirilməsi olub. Əsas dö
yüş təminatını müəyyən edən vəzi
fələrə ixtisaslı mütəxəssislərin və pe
şəkar hərbi qulluqçuların təyin edil
məsi ordumuzun döyüş hazırlığının
yüksəlməsinə müsbət təsir göstərib.
Şəxsi heyətin təsərrüfat işlərindən
azad olunmasını təmin etmək məq
sədi ilə yardımçı təminat sahələrinə
21 min nəfərədək mülki işçi qəbul
edilib. Bu, döyüş hazırlığının opti
mallaşdırılması istiqamətində atılan
ən vacib addımlardandır.
Hazırlıq planına əsasən qoşun
növlərinin, qərargahların, komandirrəis heyətinin və şəxsi heyətin döyüş
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vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, pe
şəkarlığının yüksəldilməsi, döyüş və
xüsusi texnikanın bacarıqla tətbiqi,
bölmələrin uyarlığının təmin edilmə
si məqsədi ilə hər il poliqonlarda, tə
lim mərkəzlərində irimiqyaslı strateji,
stratejiəməliyyat, əməliyyattaktiki,
taktiki, xüsusi taktiki, komandaqə
rargah təlimləri və komandaqərar
gah hərbi oyunları keçirilir.
Əməliyyat və döyüş hazırlığının
təşkili və keçirilməsində əsas diqqət
müasir müharibə və lokal silahlı mü
naqişələrdə tətbiq olunan müsbət dö
yüş təcrübəsinin öyrənilməsinə, qo
şunların döyüş tapşırıqlarına uyğun
fəaliyyətlərinin praktiki icrası üzrə
bacarıq və səriştələrinin artırılmasına,
komandirlərin və qərargah zabitləri
nin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəl
dilməsinə yönəldilib.
Təkcə 2017ci il ərzində qoşunların
hazırlıq planına uyğun olaraq ümu
milikdə 40dan artıq komandaqərar
gah hərbi oyunu, komandaqərargah
təlimi və komandaqərargah səfər
bərlik təlimi, eləcə də 20dən çox tak
tiki təlim keçirilib.
Keçirilən təlimlərə maksimal say
da şəxsi heyət, zirehli texnika, raket
və artilleriya qurğuları, Hərbi Hava
Qüvvələrinin aviasiya vasitələri və
hava hücumundan müdafiə bölmə
ləri və müasir hava hücumundan
müdafiə kompleksləri ilə silahlan
mış zenitraket birləşmələri, Hərbi
Dəniz Qüvvələrinin gəmi və katerlə
ri, eləcə də Xüsusi Təyinatlı Qüvvə
lər cəlb edilib.
Cari ilin mart ayında Silahlı Qüv
vələrin Ali Baş Komandanının təs
diq etdiyi plana əsasən müxtəlif qo
şun növləri, qisimləri, birlik və bir
ləşmələrin iştirakı ilə cəbhə bölgə
sində yerləşən müxtəlif poliqonlarda
genişmiqyaslı döyüş atışlı təlimlər
keçirilib. Təlimlərdə 25.000 nəfərə
dək şəxsi heyət, 250dək tank və di
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gər zirehli texnika, 1000dək müxtə
lif çaplı raket və artilleriya qurğusu,
reaktiv yaylım atəş sistemi və mi
naatan, 50dək müxtəlif təyinatlı or
du və cəbhə aviasiyası iştirak edib.
Döyüş şəraitinin modelləşdirilmə
si və real atışların icrası ilə keçirilən
təlimlərdə məqsəd idarəetmə orqan
larının və qoşunların öz peşəkarlıqla
rını və döyüş bacarıqlarını nümayiş
etdirməsi, gələcək müharibəyə hazır
laşması olub.
İl ərzində ikitərəfli əməkdaşlıq
planları və “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramları çərçivəsində, xarici ölkə
lərdə keçirilmiş 200dək tədbirdə 1300
nəfərədək, Azərbaycanda keçirilmiş
140dək tədbirdə isə 2000 nəfərədək
hərbi qulluqçumuz və mülki heyət
iştirak edib.
Hərbçilərimiz regional və beynəl
xalq səviyyədə keçirilən müxtəlif tə
yinatlı taktiki və kompüter dəstəkli
irimiqyaslı təlimlərdə mütəmadi ola
raq iştirak edirlər. Ötən il ərzində
Türkiyə, Almaniya, Rumıniya, Bolqa
rıstan, Gürcüstan, İordaniya və digər
ölkələrdə təşkil olunan təlimlərdə
yüzlərlə hərbi qulluqçumuzun iştira
kı təmin edilib.
Cari ilin may ayında İzmir şəhə
rində keçirilən “Efes2018” beynəl
xalq təlimində və iyun ayında Qars
şəhərində keçirilən TürkiyəAzər
baycan birgə taktiki təlimində də
hərbçilərimiz yüksək nəticələr əldə
ediblər. Azərbaycan əsgərinin hazır
lıq səviyyəsini xarici ölkələrin yük
sək rütbəli hərbçiləri, mütəxəssisləri,
müstəqil ekspertləri yüksək qiymət
ləndirir, müxtəlif ölkələrin orduları
nın reytinqlərini müəyyən edən bey
nəlxalq araşdırma mərkəzləri isə öz
sənədlərində dərc edirlər.
2018ci il ərzində Almaniya, Böyük
Britaniya, Türkiyə, Gürcüstan, Serbi
ya, Bolqarıstan, İrlandiya, Yunanıs
tan, Norveç və digər ölkələrdə keçiri

ləcək müxtəlif təlimlərdə hərbi qul
luqçularımız qüvvə qismində və qə
rargah zabitləri səviyyəsində təmsil
olunacaqlar.
Yubiley ərəfəsində bir daha qeyd
etmək istərdim ki, ordumuzun silah
lanmasına yüksək texnologiyaların
tətbiqi ilə hazırlanmış ən müasir, ge
niş ərazidə dəqiq məhvetmə qabiliy
yətinə malik silahsursat və döyüş
texnikası qəbul edilib. Bu da ordumu
zun qüdrətinin artmasına əvəzsiz töh
fələr verib. Ali Baş Komandanın tapşı
rığına əsasən bu proses mərhələlərlə,
davamlı surətdə həyata keçirilir.
Son illər ərzində hərbi potensialı
mız xeyli dərəcə artaraq Ermənistan
ilə Azərbaycan arasında hərbi balansı
bizim xeyrimizə əhəmiyyətli dərəcə
də dəyişib.
Məhz 2016cı ilin aprel ayında
Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl istiqa
mətlərində və cari ilin may ayın
da Naxçıvanda həyata keçirilən
əkshəmlə əməliyyatlarında qa
zanılan uğurlar Ali Baş Koman

danın diqqət və qayğısı ilə orduda
həyata keçirilən kompleks islahatlar
nəticəsində mümkün olub. Qeyd et
diyim hər iki tarixi məqam Azərbay
can ordusunun döyüş hazırlığı, ruh
yüksəkliyi, mənəvi-psixoloji duru
mu və peşəkarlıq baxımından Ermə
nistan ordusundan qat-qat üstün ol
duğunu əyani şəkildə sübut etdi.
Regionun xüsusiyyətləri, cəbhəbo
yu zonadakı şərait və vəziyyət nəzərə
alınmaqla, o cümlədən düşmən üzə
rində daim hərbi üstünlüyü saxlamaq
məqsədi ilə silahlanmaya inkişaf et
miş müxtəlif ölkələrdə istehsal olu
nan yeni, müasir və keyfiyyətli döyüş
texnikası, eləcə də digər hərbi təyinat
lı məhsullar daxil edilir.
Biz müxtəlif ölkələrdən müasir tip
li döyüş təyyarələri, döyüş və hərbi
nəqliyyat helikopterləri, artilleriya
qurğuları, zirehli texnika, rabitə vasi
tələri, pilotsuz uçuş aparatları alırıq.
Eyni zamanda, ordumuz Müdafiə Sə
nayesi Nazirliyinin müəssisələri tə
rəfindən istehsal edilən hərbi təyi
natlı məhsullarla da təchiz olunur.
Rusiya, Belarus, Ukrayna kimi
tərəfdaşlarımızla yanaşı, NATO üz
vü olan qardaş Türkiyə, o cümlədən

İran, Pakistan, İsrail, Cənubi Afrika
Respublikası və digər inkişaf etmiş
dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıqda
hərbi imkanlarımızı genişləndiririk.
Ordumuzun arsenalında olan ək
sər döyüş texnikası, silah və sursatın
Rusiya istehsalı olduğunu nəzərə ala
raq, iki ölkənin müdafiə qurumları
nümayəndələrinin birgə işçi qrupları
daim qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.
Ordunun silahlanmasına yeni da
xil edilən silah və texnikanın öyrənil
məsi və düzgün istismarını təmin et
mək məqsədi ilə kadrların hazırlığına
xüsusi diqqət yetirilir, təşkil edilən
kurslarda hərbi qulluqçularımız mü
vafiq təhsil alır və öz bacarıqlarını
təkmilləşdirirlər.
Ordunun zabit, gizir, miçman və
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçuları ilə komplektləşdi
rilməsi Müdafiə Nazirliyinin tabeli
yində olan xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisələri və kadr orqanları tərə
findən həyata keçirilir.
Məzunlara olan yüksək tələblər nə
zərə alınaraq Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qə
bul imtahanlarında keçid balları xeyli
artırılıb. Eyni zamanda, prioritet yük

sək biliyə, intellektual səviyyəyə, o
cümlədən xarici dilləri bilən və kom
püter bacarıqlarına malik abituriyent
lərə verilir. Təhsil alan kursantların
çöl-səhra vərdişlərinə və taktiki bilik
lərinə üstünlük verildiyi üçün onlar
elə birinci kursdan cəbhə xəttində yer
ləşən hərbi hissələrə staj keçməyə
göndərilirlər. Məqsəd peşə praktikası
nın artırılması və gələcək xidməti və
zifələrinin icrası ilə əyani tanışlıqdır.
Hərbi təhsilin səviyyəsinin təkmil
ləşdirilməsi və ali təhsil müəssisələ
rində hazırlanan kadrlardan ölkənin
müdafiəsində daha səmərəli istifadə
olunması məqsədi ilə müxtəlif uni
versitetlərlə qarşılıqlı əlaqə yaradıla
raq əməkdaşlıq həyata keçirilir. Mü
təmadi olaraq xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisələrində tədris prosesinin
planlaşdırılmasının, həmçinin tədri
sin vəziyyətinin və dərslərin keçiril
məsinin yoxlanılması təşkil olunur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akade
miyası ilə birgə aparılan layihələr
əsasında bəzi müdafiə təyinatlı məh
sullar sınaqdan keçirilib və hazırda
təkmilləşdirmə işləri davam etdirilir.
Şəxsi heyətin döyüş, mənəvi-psi
xoloji hazırlığının təkmilləşdirilmə
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si, hərbi intizamın və hüquq qayda
larının möhkəmləndirilməsi də Mü
dafiə Nazirliyi rəhbərliyinin əsas
prioritetlərindəndir.
Müharibə şəraitində yaşayan bir
ölkə üçün ən vacib məqamlardan biri
ordunun şəxsi heyətinin və ümumiy
yətlə, vətəndaşların sağlam mənəvi
psixoloji duruma, ruh yüksəkliyinə,
özünəinama və vətənpərvərlik hisslə
rinə hakim olmalarıdır. Bu gün Azər
baycan cəmiyyətində, ordumuzda
məhz belə bir əhvalruhiyyə mövcud
dur. Bütün bunların nəticəsidir ki,
xalqımız ordumuza istənilən döyüş
tapşırığını yerinə yetirməyə qadir bir
qüvvə kimi böyük inam bəsləyir.
2016cı ilin aprel ayında cəbhədə
baş verən gərginlik zamanı yüzlərlə,
minlərlə gənc, eyni zamanda, xarici
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı və
təndaşlarımız Müdafiə Nazirliyinə
müraciət edərək erməni işğalçılarına
qarşı döyüşə hazır olduqlarını bil
dirdilər.
Bu döyüş ruhunu yüksək səviy
yədə saxlamaq məqsədi ilə ordu
muzda Ümummilli liderimiz Hey
dər Əliyevin zəngin həyat yolu və
fəaliyyəti, dövlət və ordu quruculu
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ğu, iqtisadi islahatlar, milli şüurun
dirçəlişi, milli ideologiyanın inkişafı,
gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbi
yəsi və digər sahələrdəki siyasi irsi
dərindən öyrənilir və hərbi qulluq
çular arasında təbliğ edilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko
mandanı cənab İlham Əliyevin dövlə
timizin müstəqilliyinin və suverenli
yinin qorunub saxlanması, qüdrətlən
məsi uğrunda apardığı daxili və xarici
siyasət, ordunun qüdrətli bir qüvvəyə
çevrilməsi üçün fəaliyyəti, öz xalqına,
torpağına məhəbbəti, ərazilərimizin
erməni işğalından azad olunması na
minə apardığı mübarizə daim təbliğ
olunur, Azərbaycan ordusunun qarşı
sında qoyduğu tapşırıqlar ordu rəh
bərliyi və şəxsi heyətə çatdırılır.
Müdafiə Nazirliyinin digər dövlət
orqanları ilə birgə tədbirlər planına
əsasən hərbi hissə və xüsusi təyinatlı
təhsil müəssisələrində hüquq qayda
larının və hərbi intizamın möhkəm
ləndirilməsi, cinayət hadisələrinin
qarşısının alınması və aradan qaldırıl
ması, insan hüquqları, o cümlədən
hərbi qulluqçuların hüquqlarının mü
dafiəsi, eləcə də millimənəvi dəyərlə

rin qorunub saxlanılması və inkişafı
nın istiqamətləri, qeyriənənəvi dini
cərəyanların təbliğatının qarşısının
alınması, dini radikalizmə qarşı mü
barizə və digər mövzularda yüzlərlə
tədbirlər həyata keçirilir.
Prioritet istiqamətlərdən biri də
hərbi qulluqçuların sosialməişət şə
raitlərinin yaxşılaşdırılmasıdır. Döv
lətimizin diqqəti və qayğısı nəticəsin
də son illərdə Bakı, Gəncə və Naxçı
vanda 1400dək hərbi qulluqçu daimi
mənzillə, ölkənin müxtəlif bölgələrin
də isə 2000dək hərbi qulluqçu xid
məti mənzillə təmin olunub. Silahlı
Qüvvələrimizin şəxsi heyətinin 85
faizi yeni inşa edilən müasir hərbi şə
hərciklərdə yerləşdirilib.
Qısa müddətdə, xüsusilə cəbhəbo
yu zonada 40dək yeni hərbi şəhərcik
inşa edilərək istifadəyə verilib, hazır
da 5 hərbi hissədə tamamlama işləri
davam etdirilir. İlin sonunadək daha
4 yeni hərbi şəhərciyin inşa edilərək
sona çatdırılması planlaşdırılır.
Bundan əlavə, Ali Baş Komanda
nın tapşırığına əsasən yaxın vaxtlar
da daha 400dək hərbi qulluqçunun
daimi mənzillə təmin olunması nə

zərdə tutulub.
Stasionar və çöl şəraitdə yerləşən
hərbi hissələrin, xüsusilə də ön xətdə
ki bölmələrin hərbi qulluqçularının
sosial-məişət, əşya-əmlak və ərzaq tə
minatının yaxşılaşdırılması məqsədi
ilə planlı surətdə müvafiq tədbirlər
həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının Na
zirlər Kabinetinin müvafiq qərarları
ilə təsdiq edilmiş normalara və təmi
nat planına əsasən hərbi hissələr
mövsümə uyğun əşya əmlakları ilə
tam təmin olunub.
Relyefinə görə çətin keçilən ərazi
lər və yüksək dağlıq şəraitində yerlə
şən hərbi hissələrin şəxsi heyəti kon
servləşdirilmiş milli yeməklərlə təmin
edilib. İçməli su mənbəyi olmayan
ərazilərdə yerləşən bölmələr və möv
qelər isə orada xidmət edən və döyüş
növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçula
rın sağlamlığının qorunması məqsədi
ilə gün ərzində bir nəfər üçün yemək
lərin hazırlanmasına 2,5 litr, içmək
üçün yay mövsümündə 2 litr, qış
mövsümündə isə 1 litr qablaşdırılmış
su ilə təmin edilib. Eyni zamanda, dö
yüş mövqelərindəki postlara su xətlə

rinin çəkilməsi həyata keçirilib.
Hərbi qulluqçuların və onların ailə
üzvlərinin sağlamlıq vəziyyətinin qo
runması, xüsusilə ön xətdə yerləşən
hərbi hissələrdə tibbi təminatın müa
sir tələblərə uyğun təşkili və yaxşılaş
dırılması sahəsində kompleks tədbir
lər icra edilib.
Qarnizonların ərazilərində polikli
nikalar inşa edilib, hərbi hissələrdə, o
cümlədən cəbhəboyu zonada müasir
tələblərə cavab verən yeni avadanlıq
larla təchiz olunmuş onlarla tibb mən
təqəsi tikilərək istifadəyə verilib.
Cəbhəboyu zonada müxtəlif istiqa
mətlərdə müasir tibbi avadanlıqla tam
təchiz edilmiş və müharibə şəraitində
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın gös
tərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş sta
sionar və mobil səhra hospitalları və
səhra tibb qrupları yaradılıb. Ön xətdə
yerləşən bütün hərbi hissələr zirehli
ambulanslar ilə təmin olunub.
Bir sözlə, ordumuzun hərbi poten
sialını gücləndirmək üçün nə lazım
dırsa, Azərbaycan dövləti onu edir.
Biz müharibə şəraitində yaşayırıq və
müharibə şəraitində yaşayan ölkə, ilk
növbədə, ordu quruculuğuna diqqət

göstərməlidir. Bu gün Azərbaycanın
dövlət büdcəsində hərbi xərclər bi
rinci yerdədir. Ordumuzun madditexniki bazasının möhkəmləndiril
məsi və silahların modernləşdirilmə
si üçün 2014-cü ildən başlayaraq hər
il bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər
həyata keçirilir və bundan sonra da
dövlətimizin dəstəyi ilə bu addımlar
davam etdiriləcəkdir.
Məhz bu səbəbdən bu gün tam
əminliklə deyə bilərik ki, ən müasir
silah-sursat və döyüş vasitələri ilə təc
hiz edilmiş, yüksək vətənpərvərlik
ruhuna malik, mənəvi-psixoloji cəhət
dən hazırlıqlı Azərbaycan ordusu Pre
zident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko
mandanı cənab İlham Əliyevin hər bir
əmrini dərhal və yüksək peşəkarlıqla
yerinə yetirməyə hazırdır və qadirdir.
Bu əlamətdar bayramda mən bir
daha şəhidlərimizin xatirəsini hörmət
və ehtiramla yad edir, onların vali
deynlərini, ailələrini, Vətən uğrunda
sağlamlığını itirən döyüşçülərimizi,
veteranları, hazırda düşmənlə təmas
xəttində, döyüş növbətçiliyində, qa
rovul xidmətində, sülhməramlı qüv
vələrin tərkibində, ölkəmizin xarici
dövlətlərdəki nümayəndəliklərində
xidmət edən şəxsi heyəti təbrik edir,
onlara möhkəm can sağlığı, xoşbəxt
lik, ailə səadəti və xidmətlərində
uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi
uğurların arxasında, heç şübhəsiz, öl
kə Prezidenti, Ali Baş Komandanın
gərgin əməyi və davamlı qayğısı da
yanır. Bu münasibəti daim öz üzərin
də hiss edən Azərbaycan ordusunun
şəxsi heyəti və öz adımdan cənab Ali
Baş Komandanı yubiley münasibəti
ilə təbrik edirəm.
Əmin edirəm ki, Azərbaycan or
dusunun bütün şəxsi heyəti göstəri
lən etimadı daim doğrultmağa, tor
paqlarımızı işğaldan azad edərək əra
zi bütövlüyümüzü təmin etməyə tam
hazırdır. Qələbə əzmi ilə xidmət edən
ordumuz xalqımızı gələcəkdə də əldə
edilən uğurlar və nailiyyətləri ilə
daim sevindirəcək.
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Vilayət Eyvazov:

“Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə
üzrə milli fəaliyyət planında təsbit edilmiş bütün
tədbirlər 2017-ci ildə tam yerinə yetirilib”
Milli Məclisin mayın 4-də keçirilən plenar iclasında Azər
baycanın insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordina
toru, daxili işlər nazirinin birinci müavini, polis general-ley
tenantı Vilayət Eyvazov illik məlumatı təqdim edib.

V.Eyvazov diqqətə çatdırıb ki,
XXI əsrin təhdidlərindən hesab edi
lən insan alveri ilə mübarizədə dün
ya birliyinin səyləri problemin qlo
ballığı baxımından ötən il daha da
gücləndirilib və əvvəlki illərlə mü
qayisədə daha çox - 14897 min fakt
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və 66520 qurban müəyyən edilərək
məhkəmələr tərəfindən təqsirkar
şəxslər barəsində 9071 ittiham hök
mü çıxarılıb. Ümumbəşəri dəyərlərə
sadiqlik nümayiş etdirən Azərbay
can Respublikasında insan alverinə
qarşı mübarizədə milli fəaliyyət pla

 ında təsbit edilmiş bütün tədbirlə
n
rin mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının, Azərbaycan Respubli
kasının Ali Məhkəməsinin, Baş Pro
kurorluğun, Ombudsman təsisatı
nın və Mətbuat Şurasının iştirakı ilə
2017-ci ildə tam yerinə yetirildiyini
diqqətə çatdıran V.Eyvazov əlavə
edib ki, qlobal çağırışlara cavab ve
rən qanunvericilik bazasının forma
laşdırılması üzrə hesabat ilində da
vam etdirilən işlər sözügedən cina
yətlərlə mübarizədə əhəmiyyətli ol
muşdur:“Azərbaycan Respublikası
nın qanunu ilə ratifikasiya edilmiş

cinayət fəaliyyətindən əldə edilən
gəlirlərin leqallaşdırılmasına, axtarı
şına, həbsinə, müsadirəsinə və ter
rorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
dair Avropa Şurasının konvensiyası
digər hüquqazidd əməllərlə bərabər
insan alverinə qarşı mübarizədə də
tərəfdaş ölkələrlə birgə fəaliyyət gös
tərmək üçün yeni imkanlar açır. Öl
kə başçısının sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 20172021-ci illərdə” Dövlət Proqramında
gənclərin insan alverinə qarşı müba
rizədə məlumatlılıq səviyyəsinin ar
tırılması ilə bağlı nəzərdə tutulmuş
silsilə tədbirlərin icrasına başlanıl
mışdır. Sosial şəbəkələrdə ictimai
mənəviyyata zidd, yeniyetmələrin
tərbiyəsini və psixoloji durumunu
pozan materialların yayılmasının
qarşısının alınması gənclərin mənə
vi cəhətdən sağlam inkişafı, hüquq
və mənafelərinin təmin edilməsi sa
həsində izahat və tərbiyəvi işlərin
gücləndirilməsinin ictimai təsir və
hüquqi məsuliyyət tədbirlərinin gö
rülməsini ehtiva edən normativ akt
ların layihələri hazırlanaraq aidiyyə
ti üzrə artıq təqdim edilmişdir”.
Azərbaycanın insan alverinə qarşı
mübarizə üzrə milli koordinatoru
diqqətə çatdırıb ki, insan alverinin
qurbanlarını gözləyən təhlükə, kri
minal şəbəkənin istifadə etdiyi me
todlar, dövlət tərəfindən təmin edi
lən müdafiə üsulları, bütövlükdə
əhalinin insan alverinin riskinin
azaldılmasına yönəldilmiş məlumat
landırma işi də davam etdirilmişdir.
Orta ümumtəhsil məktəblərinin yu
xarı siniflərinin 80 mindən çox şagir
di və valideynlərlə uşaqların insan
alverindən müdafiə məsələləri mü
zakirə olunmuş, bu tədbirlərdə Hey
dər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və
maliyyə dəstəyi ilə bir neçə film çə
kilib nümayiş etdirilmişdir:“Analoji
görüşlər həmçinin bir sıra universi
tetlərin ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin tələbələri ilə də keçi
rilmişdir. Əvvəlki illərdə olduğu ki
mi, təbliğat işinin təşkilində özündə

45 ictimai qurumu birləşdirən qeyrihökumət təşkilatının kolliziyasının,
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və
kütləvi informasiya vasitələrinin bö
yük rolu olmuş və bu sahədə təşəb
büskarlığı ilə fərqlənən 15 ictimai
qurum Daxili İşlər Nazirliyi tərəfin
dən mükafatlandırılmışdır. Onların
təqdim etdiyi ümumi dəyəri 104
min manat olan 16 layihə isə Azər
baycan Respublikası Prezidenti ya
nında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən
maliyyələşdirilmişdir. Eyni zaman
da, hüquq-mühafizə orqanları əmək
daşlarının professional hazırlığı işi
nə yeni meyarlarla yanaşılmasının,
təlim-təhsil sisteminin effektivliyi
nin artırılmasının zəruriliyi nəzərə
alınaraq insan alverinə qarşı müba
rizəni və sosial reabilitasiyanı həyata
keçirən dövlət orqanları işçiləri və
vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndə
ləri üçün xüsusi tədbir kursları təşkil
olunmuşdur”.
Müvafiq polis qurumunun əmək
daşlarının 11 xarici dövlətdə və ölkə
mizdə keçirilən 48 konfrans, seminar
və təlimlərdə iştirak etdiyini, bir sıra
beynəlxalq treninqlərə cəlb edildiyi
ni deyən V.Eyvazov vurğulayıb ki,
insan alveri ilə bağlı mövzuların təd
risi Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət
Gömrük Komitəsinin, Dövlət Sər
həd Xidmətinin, Dövlət Miqrasiya
Xidmətinin təlim-tədris mərkəzlə
rində də davam etdirilərək həmin
qurumlarda təhsil alanlar və işlə
yənlər üçün xüsusi kurslar da təşkil
edilmişdir.
Səhiyyə, sosial müdafiə sahələri
nin və orta ümumtəhsil müəssisələ
rinin işçilərinin insan alverinin qur
banlarına tibbi və psixoloji yardım,
onların sosial reabilitasiyası mövzu
larında təlimdə və dəyirmi masalar
da iştirak etdiyini deyən Azərbayca
nın insan alverinə qarşı mübarizə
üzrə milli koordinatoru bildirib ki,
xarici və yerli ekspertlərlə birgə 2
mindən artıq sahibkarın cəlb edil
məsi ilə keçirilmiş treninqlərdə isə

insan alveri qurbanlarının inteqrasi
 ası məsələləri müzakirə olunub,
y
potensial qurbanların işə götürül
məsi ilə bağlı təşviqat aparılmışdır.
Onun sözlərinə görə, qurbanlar üçün
xüsusi müəssisələrin mütəxəssisləri
nə peşəkar tibbi, psixoloji və digər
yardımların göstərilməsinin əsasları
öyrədilmişdir. İnsan alveri ilə bağlı
əksər cinayətlərin transarat xarakter
daşıması nəzərə alınaraq hesabat
dövründə xarici tərəfdaşlar və təşki
latlarla qarşılıqlı əlaqələr, informasi
ya mübadiləsi diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Azərbaycanda insan
alverinə qarşı mübarizədə əldə olu
nan tərəqqi, əməkdaşlığın perspek
tivləri, birgə layihələrin əhatə dairə
sinin genişləndirilməsi ötən il Ame
rika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdə
ki səfirliyinin, beynəlxalq miqrasiya
təşkilatının, miqrasiya siyasətinin
inkişafı üzrə beynəlxalq mərkəzin
təmsilçiləri ilə görüşlərdə ətraflı mü
zakirə edilmişdir:“Təyinat ölkələrin
dən olan Türkiyə və İran İslam Res
publikasının, Birləşmiş Ərəb Əmir
liklərinin aidiyyəti dövlət orqanları
nümayəndələrinin ölkəmizə səfəri
zamanı məlumat mübadiləsinin in
tensivliyinin artırılması, axtarışı elan
edilmiş təqsirləndirilən şəxslərin
ekstradisiyası və başqa vacib məsə
lələr ətrafında geniş müzakirələr
aparılmışdır. Ümumən xarici həm
karlarla yaradılmış səmərəli əmək
daşlıq əlaqələri, xüsusilə müstəqillik
illərində Daxili İşlər Nazirliyinin
40-a yaxın ölkənin aidiyyəti dövlət
strukturları ilə imzaladığı 100-dən
çox müqavilə insan alverinin qurba
nı olan Azərbaycan vətəndaşlarının
digər dövlətlərlə yerinin operativ
müəyyən edilməsində həmin cina
yətlər törədilməsi haqqında məlu
matların toplanılmasında razılaşdı
rılmış tədbirlərin keçirilməsində real
nəticələr verməkdədir. Bununla ya
naşı bir sıra mötəbər beynəlxalq qu
rumlar, o cümlədən BMT, ATƏT,
Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, beynəlxalq
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miqrasiya və digər təşkilatlarla birgə
görülmüş işlərin böyük bir hissəsi
məhz insan alveri problemləri ilə
bağlı olmuşdur. Avropa Şurasının
müvafiq konvensiyasından irəli gə
lən öhdəliklərin icra vəziyyətinin
yerində öyrənilməsi üçün bu təşki
latın ekspertlər qrupu ötən il ölkə
mizə səfər edərək həyata keçirilən
layihələr və təlimlər haqqında yerin
də tanış olmuşlar. İnsan alveri ilə
mübarizədə əməkdaşlığın inkişaf et
dirilməsinə yeni imkanlar açan Av
ropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
imzalanmış birgə bəyannamə for
matında, eləcə də Avropa İttifaqıAzərbaycan Parlament Əməkdaşlıq
Komitəsinin VI iclasında qarşılıqlı
əlaqələrin perspektivləri də müzaki
rə edilmişdir. Daxili İşlər Nazirliyi
nin və Avropa Birliyinin təşkilati və
maliyyə dəstəyi ilə Bakı şəhərində
təşkil olunmuş beynəlxalq seminar
da Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
dövlətlərinin geniş tərkibli nüma
yəndə heyəti, həmçinin Avropa öl
kələrini təmsil edən beynəlxalq eks
pertlər iştirak etmişlər”.
V.Eyvazov insan alverinə qarşı
mübarizədə texniki və məşvərətçi
dəstəyin göstərilməsi üçün Xarici İş
lər Nazirliyinin əlaqələndiriciliyi ilə
müxtəlif ölkələr və beynəlxalq təşki
latlarla səmərəli danışıqlar aparıldı
ğını, habelə beynəlxalq miqrasiya
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təşkilatının Azərbaycandakı nüma
yəndəliyi tərəfindən ötən ilin iyul
ayından etibarən insan alverinə qar
şı mübarizə potensialının gücləndi
rilməsi layihəsinin icrasına başlanıl
dığını da bildirib.
“Hazırda bu layihə çərçivəsində
xarici ölkələrdə insan alveri qurban
larına və ya potensial qurbanlara
adekvat yardımın göstərilməsi, dip
lomatik xidmət əməkdaşlarının lazı
mi bacarığının artırılması istiqamə
tində əhəmiyyətli işlər görülür. Mü
vafiq sahədə Birləşmiş Millətlər Təş
kilatının Narkotiklər və Cinayətkar
lıqla Mübarizə İdarəsinin, Avropa
Şurasının insan alverinə qarşı müba
rizə üzrə ekspertlər qrupunun, bey
nəlxalq miqrasiya və beynəlxalq
əmək təşkilatlarının hesabatları öy
rənilmiş, ayrı-ayrı Avropa ölkələri
nin mütərəqqi təcrübəsinin ölkəmiz
də tətbiqi perspektivləri araşdırıl
mışdır”, - deyə Azərbaycanın insan
alverinə qarşı mübarizə üzrə milli
koordinatoru vurğulayıb.
V.Eyvazov onu da qeyd edib ki,
məcburi əməyin qarşısının alınması,
bu hüquqazidd əməllərə şərait yara
dan halların aradan qaldırılması ilə
bağlı fəaliyyətin gücləndirilməsinə
də xüsusi diqqət verilərək qarşıda
duran vəzifələr planlı şəkildə yerinə
yetirilmişdir: “Həyata keçirilmiş
əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə ötən

il respublika üzrə 6 məcburi əmək
faktı aşkarlanmış, 5 qurbanın, o
cümlədən 2 əcnəbinin ölkəmiz daxi
lində istismar edildiyi məlum ol
muşdur. Hər 2 fakt üzrə başlanılmış
cinayət işinin istintaqı tamamlana
raq təqsirkar şəxs haqqında məhkə
mələr tərəfindən müvafiq ittiham
hökmləri çıxarılmışdır. Məcburi
əməyin profilaktikası işində mühüm
əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərdən
biri də ölkədə olma və ya yaşama
qaydalarını pozan 20285 əcnəbinin
müəyyən edilərək inzibati məsuliy
yətə cəlb edilməsi, o cümlədən 6330
nəfərin deportasiyası olmuşdur”.
“Uşaq əməyinin istismarının qar
şısının alınması məqsədi ilə keçiril
miş reydlər zamanı ailə mühitindən,
pedaqoji və ictimai müəssisələrdən
kənarda qalan, küçələrdə işləyən və
dilənçilik edən 570 uşaq müəyyən
edilmişdir”, - deyən daxili işlər nazi
rinin birinci müavini əlavə edib ki,
aparılmış yoxlamalarla həmin uşaq
ların insan alverinin və ya məcburi
əməyin qurbanı olması təsdiq edil
mişdir. Lakin müvafiq problemlərin
aradan qaldırılması, uşaqlara qayğı
və yardımın göstərilməsi məqsədi
ilə yerli icra hakimiyyəti yanında ko
missiyalara, qəyyumluq və himayə
darlıq qurumlarına baxılması üçün
450 material göndərilmişdir. Övlad
larının təlim-tərbiyəsi ilə bağlı üzəri
nə düşən vəzifələri yerinə yetirmə
yən 220 valideyn barəsində isə mü
vafiq inzibati tənbeh tədbirləri gö
rülmüşdür.
V.Eyvazovun sözlərinə görə, Ba
kı, Gəncə və Quba şəhərlərində
fəaliyyət göstərən uşaq mərkəzlərin
də küçə həyatına məruz qalanların
monitorinqləri keçirilərək onların
zəruri, sosial və tibbi yardımla əhatə
olunması təmin edilmişdir: “İnsan
alveri cinayətlərinin aşkarlanması
və təqsirkar şəxslərin məhkəmə mə

suliyyətinə verilməsi sahəsində
fəaliyyət də məqsədyönlü xarakter
daşımışdır. Həyata keçirilmiş əmə
liyyat-axtarış tədbirləri ilə 142 insan
alveri, 6 məcburi əmək cinayəti, ha
belə insan alveri məqsədi ilə sənəd
lərlə, qanunsuz hərəkətlərlə əlaqə
dar 26 fakt aşkarlanmış, 17 nəfərdən
ibarət 8 cinayətkar qrup zərərsizləş
dirilmişdir. İnsan alveri və məcburi
əmək faktlarına görə başlanılmış ci
nayət işlərindən 28-nin istintaqı ta
mamlanaraq 33 şəxs barəsində məh
kəmələr tərəfindən ittiham hökmləri
çıxarılmışdır. Müəyyən edilmiş 71
qurbandan 68-i Azərbaycan Respub
likası, 3-ü xarici ölkə vətəndaşı ol
muşdur. Onlardan 65-i müvəqqəti
sığınacağa yerləşdirilərək, hər birinə
tibbi, psixoloji, hüquqi yardımlar
göstərilmiş və 400 manat məbləğin
də birdəfəlik müavinət ödənilmiş
dir. Bütövlükdə 68 qurbanın sosial
xidmətlərlə əhatə olunması üçün
qeyri-hökumət təşkilatlarına və in
san alveri qurbanlarının yardım
mərkəzinə istiqamətləndirilmiş, 21
nəfəri işlə təmin edilmiş, 6 nəfəri pe
şə kursuna göndərilmiş, habelə 55
nəfəri sonradan ailələrinə qaytarıl
mışdır.
Qurbanların övladları da diqqət
mərkəzində saxlanılaraq, 15 uşaq
məktəbəqədər təhsil proqramına yö
nəldilmiş, 11-nin atalığı müəyyən
edilərək alimentlə təmin olumasın
da, 9-na isə aidiyyəti sənədlərin alın
masında köməklik göstərilmişdir.
Xarici ölkələrdə əmək fəaliyyəti, təh
sil, əcnəbilərlə nikah, məişət zorakı
lığı, miqrantların müvəqqəti qeydiy
yatı, övladlığa götürmə və digər mə
sələlərlə bağlı “Qaynar xətt” telefon
xidmətinə daxil olmuş 9 minə yaxın
müraciət araşdırılaraq, qanunauy
ğun ölçülər götürülmüş, təşəbbüs
karlara zəruri izahlar verilmişdir”.
İnsan alverinin narkotik vasitələ
rin və saxta məhsulların qanunsuz
dövriyyəsindən sonra kriminal biz
nesin ən mənfəətli növlərindən biri
hesab olunduğunu deyən V.Eyva
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zov il ərzində bu növ cinayətlərdən
daxil olan gəlirin məbləğinin 32 mil
yard dollar təşkil etdiyini diqqətə
çatdırıb. Hər il böyük əksəriyyətini
qadınlar və uşaqlar təşkil edən təqri
bən 2,5 milyon şəxsin insan alveri
nin qurbanına çevrildiyi, onların
cinsi istismar, məcburi əmək, dilən
çilik, məişət köləliyi, orqan transp
lantasiyası kimi növlərinə məruz
qaldığını bildirib. Onun sözlərinə
görə, insan alveri ilə məcburi əmək
probleminin günümüzün reallığına
çevrildiyi müasir dünyada Azərbay
can da öz potensialından maksi
mum istifadə edərək həmin təhlükə
ləri qabaqlamaq, onlara adekvat
reaksiya vermək üçün davamlı təd
birlər görür:“Xüsusən ölkəmizdə in
san alverinə qarşı mübarizənin hü
quqi müstəvidə aparılmasının baş
lanğıcının qoyulduğu 2003-cü ildən
sonrakı 15 ildə bu hüquqazidd
əməllərin qarşısının alınması, cina
yət tədbirinin yüksək səviyyədə hə
yata keçirilməsi, qurbanların müda
fiəsi, ölkədə ümumdaxili və beynəl
xalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi
istiqamətində böyük bir fəaliyyət or
taya qoyulmuşdur. Milli qanunveri

cilik aktları və konsepsiyalar nəzər
də tutularaq beynəlxalq kriminal
şəbəkələrin ölkəmizdə fəaliyyət gös
tərməsinin qarşısı qətiyyətlə alın
mış, sözügedən cinayətlərin təşkilat
çılarının, icraçılarının və onlarla əla
qəli şəxslərin müəyyənləşdirilməsi
üçün lazımi tədbirlər görülmüş və
bu gün də sistemli şəkildə həyata
keçirilir. Hazırda insan alverinə qar
şı mübarizədə əldə olunmuş müsbət
nəticələrin qorunub saxlanması və
inkişaf etdirilməsi, müvafiq istiqa
mətdə maarifləndirmə işinin daha
məqsədli aparılması, vətəndaş cə
miyyəti institutları ilə əlaqəli fəaliy
yətin gücləndirilməsi, hüquqi mexa
nizmlərin təkmilləşdirilməsi, kadr
ların peşəkarlığının artırılması, əmə
liyyat potensialının, beynəlxalq mü
nasibətlərin yeni keyfiyyət səviyyə
sinə yüksəldilməsi və digər mühüm
vəzifələr Azərbaycan Respublikası
nın qanunlarına, dövlət başçısının
fərman və sərəncamlarına, ölkəmi
zin xarici öhdəliklərinə uyğun ardı
cıllıqla davam etdirilir və bütün bu
işlərdə ölkə rəhbərliyi, şəxsən cənab
Prezidentin olduqca vacib dəstəyi
hər zaman hiss olunur”.
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Etibarlılıqdan nəticəliliyə
Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının sədri
Vüqar Gülməmmədovun
“Milli Məclis” analitik
informasiya jurnalına
müsahibəsi

- Vüqar müəllim, bu yaxınlarda
Hesablama Palatasının 2017-ci
ildə fəaliyyəti ilə bağlı hesa
batı Milli Məclisdə dinlənil
di. Hesabatdan məlum olur
ki, 2017-ci ildə Hesablama Pa
latası tərəfindən 689 hal üzrə
nöqsan müəyyən edilmişdir
və bu, 2016-cı ilin göstəricisin
dən azdır. Bu azalma hansısa
müsbət nəticə çıxarmağa im
kan verirmi?
- Hesablama Palatası dövlət ma
liyyə nəzarəti sistemində kənar nə
zarəti həyata keçirir. Daxili dövlət
nəzarəti orqanlarından fərqli ola
raq bizim nəzarət təftiş deyil, audit
formasındadır. Ali audit qurumu
kimi Hesablama Palatası hakimiy
yətin qollarına daxil olan orqanlar
tərəfindən dövlət vəsaitlərindən is
tifadəsinə kənar nəzarəti - dövlət
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auditini həyata keçirir. Hesablama
Palatası qanunvericilik hakimiyyə
ti orqanına hesabat verən və dövlət
idarəçiliyi sisteminin struktur ele
menti olan müstəqil qurumdur.
Dövlət vəsaitlərində istifadəyə sis
temli nəzarət ümumiləşmə tələb
edir. Bu əsasdan yol verilmiş nöq
sanların təsnifləşdirilməsinə üs
tünlük verilir. 2017-ci ildə müəy
yən edilmiş 689 hal üzrə nöqsan 8
istiqamətdə nöqsanların ümumi
ləşmiş göstəricisidir. Bəli, bu, əv
vəlki ilin göstəricisindən azdır.
Azalmanın səbəblərindən biri nə
zarət tədbirlərinin sayı ilə bağlıdır.
Belə ki, 2017-ci ildə nəticələrinə ba
xılmış işlərin sayı 60 olmuşdursa,
2016-cı ildə bu, 20% çox idi. Eyni
zamanda, 2016-cı ildə nəzarət təd
birləri ilə 155, 2017-ci ildə isə 135
qurumun fəaliyyəti əhatə olun

muşdur. Qeyd edilənlər nöqsanla
rın ümumi sayının 16,5% azalması
na səbəb olmuşdur. Lakin vurğula
maq istərdim ki, bu göstəriciləri il
lər üzrə mütləq ifadədə müqayisə
etmək olmaz. Belə ki, nəzarət təd
birləri ayrı-ayrı dövrləri və müxtə
lif predmetləri əhatə edir. Orta
göstəricilərə gəldikdə isə 2017-ci
ildə 1 audit tədbirinə orta hesabla
13,8, 2016-cı ildə isə 11,2 nöqsan
düşmüşdür. İki il üzrə mənzərənin
müqayisəsi göstərir ki, daha çox
rast gəlinən nöqsanların istiqaməti
dəyişməz qalmış, büdcə qanunve
riciliyinin tələblərinə tam əməl
edilməməsi, mühasibat uçotu və
hesabatlılıq, həmçinin dövlət satın
almaları ilə bağlı nöqsanların sayı
nın bir nəzarət tədbirinə düşən or
ta göstəricisində artım müşahidə
olunmuşdur.

- Nəzarət tədbirlərinin sayının
azalması yəqin ki, əhatə olu
nan vəsaitlərin məbləğinə də
təsir göstərmişdir. Belə ki, he
sabatın müzakirəsi zamanı
səslənən fikirlərdən biri də
dövlət büdcəsinin auditlə əha
tə dairəsinin az olması ilə bağ
lı idi.
- Hesabat ilində nəzarət tədbirlə
rinin sayının az olması, əksinə, əha
tə dairəsinə təsir göstərməmiş, təd
birlərin sayının 20% azalmasına
baxmayaraq, əhatə dairəmiz 2 dəfə
genişlənmişdir. Belə ki, əgər 2016cı ildə 5,6 mlrd. manat vəsait əhatə
edilmişdirsə, 2017-ci ildə bu göstə
rici 11 mlrd. manata çatmışdır.
Əhatə edilmiş vəsaitlərin strukturu
ilə bağlı qeyd edim ki, 2016-cı ildən
fərqli olaraq hesabat ilində daha
çox digər mənbələr, məsələn, xarici
dövlətlərə ayrılmış kreditlər, funk
sional fəaliyyətdən əldə edilmiş və
saitlər, dövlət mülkiyyətində olan
müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti ilə bağlı vəsaitlər audit
olunmuş, 2017-ci ildə büdcə gəlirlə
rinin formalaşmasında payı olan və
dövlət əmlakından istifadə edən
dövlət müəssisələrinin fəaliyyəti də
diqqətdə saxlanılmışdır. Ölkə baş
çısının müəyyən etdiyi iqtisadi kur
sa müvafiq həyata keçirilən tədbir
lərin investisiya yönümünü nəzərə
alaraq 2017-ci ildə daha çox əsaslı
xərclər audit edilmişdir. Beləliklə,
nəzarət tədbirlərinin əhatə dairəsi
ildən-ilə həm miqyas, həm də tər
kib baxımından genişləndirilir. La
kin razılaşırıq ki, bir il ərzində döv
lət büdcəsinin xərc hissəsinin nəza
rət tədbiri ilə əhatə dairəsi yüksək
deyil. Hesablama Palatası kənar
dövlət nəzarəti orqanı olaraq büdcə
xərclərinin ən azı 50%-nin hələ də
nəzarətlə əhatə edilməsi üzrə qo
yulmuş beynəlxalq tələbi ödəmir.
Bu, əsasən fəaliyyətimizi tənzimlə
yən qanunvericilik aktları ilə müəy
yən edilmiş funksional çərçivə,
həmçinin kadr potensialı ilə bağlı

dır. İldən-ilə biz bu göstəricini
mövcud kadr resursları hesabına
artırmaq və əhatə dairəsini geniş
ləndirmək üçün çalışırıq.
- Deputatların qaldırdığı hansı
məsələ diqqətinizi daha çox
çəkdi və hesab edirsiniz ki,
bu, fəaliyyətinizin gücləndi
rilməsində vacibdir?
- Hər il olduğu kimi, bu il də
millət vəkilləri fəaliyyətlə bağlı
müxtəlif təkliflər və tələblər səslən
dirdilər. Audit olunan obyektlərin
auditin nəticələrinin aradan qaldı
rılması ilə əlaqədar gördüyü işlər,
verilən tövsiyələrin icra vəziyyəti
ilə bağlı ictimaiyyəti həmin qurum
tərəfindən məlumatlandırması ilə
bağlı fikir üzərində xüsusilə da
yanmaq istərdim. Qeyd edim ki,
beynəlxalq təşkilatların bizim
fəaliyyəti qiymətləndirərkən aşağı
qiymət verdiyi bölüm də bununla
bağlıdır. Tam olaraq bizim fəaliy
yətimizə aid olmasa da, bu tələb
beynəlxalq
qiymətləndirmədə
mövcuddur. Nəzarət tədbirlərinin
obyektləri tərəfindən həmin məlu
matların təqdim olunması hesabat
lılığın və şəffaflığın gücləndirilmə
sinə mühüm addımdır.

- Dövlət büdcəsinə bərpa edi
lən vəsaitin məbləği və dina
mikasına müsbət yanaşılsa
da, müxtəlif fikirlər də söylə
nildi.
- Millət vəkilləri tərəfindən döv
lət büdcəsinə bərpa edilmiş və
saitin məbləğinin büdcə xərcləri
nin kiçik hissəsini əhatə etməsi ilə
bağlı fikir səsləndirilmişdir. Qeyd
edim ki, bərpa edilmiş vəsaitlərin
cəmi büdcə xərcləri ilə deyil, əhatə
olunmuş büdcə xərclərilə müqayi
səsi daha düzgün olardı. Bəli, belə
müqayisədə də bərpa edilmiş və
saitlər kiçik nisbətə malikdir. La
kin biz bu məbləğə, müzakirələrdə
qeyd etdiyim kimi, hüquq-mühafi
zə orqanlarına göndərilmiş işlər
üzrə bərpa məbləğini, dayandırıl
mış səmərəsiz xərclərin məbləğini,
görülmüş işlərin və xidmətlərin
dəyərini, bağlanılmış debitor borc
ların məbləğini, azaldılmış maliy
yə məbləğini və s. əlavə etsək, nis
bət böyüyər. Vurğulamaq istərdim
ki, bərpa edilmiş vəsaitlərin birba
şa maliyyə pozuntusu olduğunu
nəzərə alaraq Hesablama Palatası
olaraq bu göstəricinin ildən-ilə art
masını deyil, əksinə azalmasını ar
zulayarıq. Məhz bu, maliyyə inzi

MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Ali Maliyyə Nəzarəti Orqanlarının Dövlət
Maliyyə Nəzarəti üçün Standartların Hazırlanması üzrə İşçi Qrupunun XII toplantısı
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batçılığında mövcud nöqsanların
azalma meylindən xəbər verən
göstərici olar.
- Hesablama Palatasından həm
çinin nöqsanlara yol vermiş
şəxslərlə bağlı tədbirlərin güc
ləndirilməsi istənilir.
- Bu, daima səslənən fikirdir.
Dəfələrlə qeyd etmişik ki, maliyyə
və prosedur pozuntularına yol ver
miş şəxslərə intizam tənbehinin
verilməsi Hesablama Palatasının
səlahiyyətlərinə daxil deyil, audit
olunan qurumların rəhbərlərinə
aid məsələdir. Onların günahkar
şəxslərin ciddi cəzalandırılmasının
əhəmiyyəti əvəzsizdir. Məsələn,
kifayət qədər artıqödəməyə yol
vermiş şəxs “xəbərdarlıq” kimi
tənbeh alırsa və ya həmin şəxs
növbəti illərdə də həmin pozuntu
lara təkrar yol verirsə və bu, nəticə
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siz qalırsa, Hesablama Palatasının
günahlandırılması düzgün yanaş
ma deyil. Nöqsanlara yol vermiş
şəxlərə qarşı tənbeh tədbirlərinin
tətbiqi, dəfələrlə qeyd etdiyimiz ki
mi, çox mühüm qabaqlayıcı və tə
siredici tədbirdir. Hər hansı bir
şəxsə qarşı cinayət və ya inzibati
məsuliyyətin müəyyən edilməsi də
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada həyata keçirilir.
- 2017-ci il Hesablama Palatası
nın hüquq-mühafizə orqanla
rına göndərdiyi işlərin sayı
nın ən çox olduğu ildir.
- Bəli, bu belədir. Hesabat ilində
inzibati xəta halı üzrə 2 tədbirin,
eyni zamanda, əhatə olunan 12 qu
rum üzrə 2 auditin və 1 araşdırma
nın nəticəsi üzrə müvafiq material
lar hüquq-mühafizə orqanlarına,
cinayət işinın açılması ilə bağlı mə

lumatlar isə Hesablama Palatasına
təqdim edilmişdir. Həmin işlərin
nəticələri üzrə məlumatlar növbəti
illərin hesabatına daxil ediləcəkdir.
Hüquq-mühafizə orqanları öz işlə
rinin öhdəsindən layiqincə gəlirlər.
Eyni zamanda, hesab edirəm ki,
hər məsələni də kriminallaşdırmaq
olmaz, daha çox ictimailəşdirmək,
sistemli yanaşma və uyğun mexa
nizmlərin qurulması tərəfdarıyam.
Ümumiyyətlə, maliyyə intizamı
nın daha da gücləndirilməsi sahə
sində görüləcək işlər çoxdur və bu
istiqamətdə Hesablama Palatasının
daxili dövlət nəzarət orqanları ilə
birgə fəaliyyəti vacibdir.
- Hesablama Palatasının fəaliy
yətində şəffaflıq və hesabat
lıqla bağlı problem yoxdur və
bu, beynəlxalq təşkilatların
qiymətləndirmələrində də də

fələrlə qeyd edilmişdir. Daha
nələr etmək olar bu sahədə?
- Hesablama Palatası fəaliyyəti
ilə bağlı məlumatları Ali Audit Qu
rumlarının Beynəlxalq Təşkilatı
(İNTOSAİ) tərəfindən qəbul edil
miş standartlara uyğun tərtib edir,
auditlər üzrə məlumatlar cənab
Prezidentin imzaladığı fərmanlarla
müəyyən edilmiş tələblərə uyğun
təqdim olunur. Şəffaflıq və hesa
batlılıqla bağlı fəaliyyətimiz bey
nəlxalq hesabatlarda müsbət qiy
mətləndirilsə də, bəzi tədbirlərin
həyata keçirilməsinə hələ də ehti
yac var. İlk olaraq əsas tərəfdaşları
mız olan Milli Məclis üzvlərinin

aidiyyəti komitələrə təqdim edil
məsi ilə onların məlumatlı olması
nın tərəfdarıyıq. Deputatlara büd
cənin icrası vəziyyəti barədə daha
çox informasiya vermək, onları ma
raqlandıran, narahat edən məsələ
ləri araşdırmaq və təqdim etmək
istəyirik. Şəffaflıqla bağlı fəaliyyə
tin bir hissəsi KİV-lərlə əməkdaşlı
ğı əhatə edir. Diqqətə çatdırmaq
istərdim ki, ayrı-ayrı qurumların
maliyyə fəaliyyətlərinə dair mət
buatda səsləndirilən ittihamların
istinad mənbəyinə dair bizim mə
lumatımız yoxdur. Hesablama Pa
latası KİV-lərdən xahiş edir ki,
adımızdan fikir və rəqəmlər səslən

- Biz yalnız pozuntuların “tapıl
ması” və “qeydiyyatı” kimi işlərin
öhdəsindən gələn orqan olmaq is
təmirik. Pozuntular və nöqsanlar
“nədən yaranır”, “hansı mərhələdə
hansı tədbirlər görülməli” sualları
na cavab axtarmaq istəyirik və
fəaliyyətimizi bu yöndə qururuq.
Yol verilmiş nöqsanların xarakteri
ni təhlil edib səbəblər barədə millət
vəkillərinin məlumatlandırılması
bizim üçün çox vacibdir. Belə ki,
bu məlumatların qanunvericilik
orqanının qəbul etdiyi aktların da
ha təkmil olmasına xidmət göstə
rəcəyinə ümid edirik. Qeyd olu
nanlar büdcə intizamının güclən

fəaliyyətimizlə və hesabatla daha
dərindən tanış olmasında maraqlı
yıq. Bunun üçün digər ölkələrin
AAQ-larının bu sahədə yaxşı təcrü
bələrinə dair materiallar hazırlaya
raq “Dövlət audit” jurnalı vasitəsi
ilə məlumatlandırmağa çalışmışıq.
Millət vəkillərinin Hesablama Pala
tasının büdcə qanunvericilyinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Nazirlər
Kabinetinə göndərdiyi və rəylərin
də əks etdiyi son təkliflərinə mara
ğını nəzərə alaraq bu təkliflərə mü
vafiq qurumların münasibətinin

dirilərkən yalnız aparılmış nəzarət
tədbirlərinin nəticələrinə əsaslanan
məlumatlara istinad edilsin.

dirilməsi, hesabatlılığın artırılması,
şəffaflığın yüksəldilməsi istiqamə
tində mühüm addımlardandır. He
sablama Palatası Azərbaycan Res
publikası Prezidenti cənab İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi geniş
miqyaslı tədbirlərə dövlət idarəçi
liyinin elementi olaraq öz töhfəsini
vermək üçün var gücü ilə çalışır.
Biz fəaliyyətimizin bütün istiqa
mətlərində ölkə başçısının Hesab
lama Palatasının işinin daha da sə
mərəli təşkil olunması ilə bağlı tap
şırığının icrasını əsas tuturuq.

- Vüqar müəllim, çıxışınızda
qeyd etdiniz ki, Hesablama
Palatası cari ildə öz fəaliyyə
tində yeni yanaşmaların tətbi
qi və dövlət auditi sisteminin
təkmilləşdirilməsi üçün po
tensial istiqamətlərin müəy
yən edilməsini bir hədəf kimi
qarşıya qoymuşdur. Bu, özü
nü nədə biruzə verəcək?
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Y.S.Abramovun“Şöhrət”ordeniilətəltifedilməsi
haqqındaAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin

Sərəncamı
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınagörəYevdaSasunoviçAbramov
“Şöhrət”ordeniilətəltifedilsin.
İLH AMƏLİY EV
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
Bakışəhəri,11iyun2018ciil

YEVDA ABRAMOV - 70
HörmətliYevdamüəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını anadan olmağınızın 70 illiyi münasibəti ilə səmimi
qəlbdəntəbrikedirəm.
Siz hələ gənc yaşlarınızda əmək fəaliyyətinə başlamış, şərəfli ömür yolu keçmisiniz.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirdikdən sonra Quba rayonunun Qırmızı
Sloboda qəsəbəsində, kənd orta məktəblərində tarix müəllimi işlədiyiniz illərdə pedaqoji
kollektivinvəşagirdlərinsevimlisinəçevrilmiş,müəllimpeşəsinidaimucatutmusunuz.
Sizin xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, “Baş müəllim” adına layiq görülmüş,
“Qabaqcılmaarifxadimi”döşnişanıilətəltifedilmisiniz.
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Siz1987ciildəQubarayonuQırmızıSlobodaQəsəbəsiXalqDeputatlarıSovetiİc
raiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinə irəli çəkilmiş, bu postda üç il çalışdığınız müddətdə
qəsəbəninabadlaşdırılmasıüçünböyükişlərgörmüsünüz.Ölkəmizdəyerliözünüidarəins
titutu fəaliyyətə başlayandan sonra Qırmızı Sloboda qəsəbəsinin ilk bələdiyyə sədri kimi
qəsəbənin bir sıra problemlərinin həllinə nail olmuş, onuAzərbaycanın ən abad yaşayış
məskənlərindən birinə çevirmisiniz. Qazandığınız bu etimad nəticəsində Siz müstəqil
AzərbaycanınIII,IVvəVçağırışparlamentinindeputatıseçilmisiniz.
BugünMilliMəclisinİnsanhüquqlarıkomitəsininsədrmüavinikimiqanunyaradı
cılığı işinə dəyərli töhfələr verir, Azərbaycanİsrail parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunrəhbəri,Rusiya,ArgentinavəKubailəparlamentlərarasıişçiqruplarınüzvükimi
səmərəlifəaliyyətgöstərirsiniz.Sizinseçicilərinizləsıxsıxgörüşməyiniz,onlarınproblem
lərininhəlliiləməşğulolmağınızəhaliarasındarazılıqlaqarşılanır.
SizYeniAzərbaycanPartiyasınınQırmızıSlobodaqəsəbəsindəyerlitəşkilatınınfor
malaşmasındayaxındaniştiraketmisiniz.Partiyanınfəalüzvükimiölkəninictimaisiyasi
həyatındakıproseslərəəslvətəndaşmövqeyindənyanaşırsınız.
HörmətliYevdamüəllim!
Sizi70illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,yaşınızınbumüd
riklikzirvəsindəSizəuzunömür,cansağlığıvəfəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzu
layıram.

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri, 10 iyun 2018ci il
may-iyun 2018
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İ.İ.İsmayılovun“Şöhrət”ordeniilətəltifedilməsi
haqqındaAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin

Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq
qəraraalıram:
AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınagörəİmamverdiİbişoğluİsmayılov“Şöhrət”ordeniilətəltifedilsin.
İLH AMƏLİY EV
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
Bakışəhəri,8iyun2018ciil

İMAMVERDİ İSMAYILOV - 60
Hörmətliİmamverdimüəllim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışyazıçıjurnalistivəictimaixadimianadan
olmağınızın60illiyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizAzərbaycanDövlətUniversitetininJurnalistikafakültəsinibitirdikdənsonraDöv
lətTeleviziyavəRadioVerilişləriKomitəsindəmüxbirkimiəməkfəaliyyətinəbaşlamış,
tezliklə“Gənclik”başredaksiyasınınbaşredaktoruvəzifəsinəyüksəlmisiniz.“Kirpi”sa
tirikjurnalındafəaliyyətgöstərdiyiniz19901992ciillərdəyazdığınızfelyetonvəməqa
lələr oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına
layiqlitöhfələrvermişdir.
ÖlkəictimaiyyətiSiziistedadlıyazıçıpublisistkimitanıyır.Sizinhələtələbəikənqə
ləməaldığınız“Təqaüd”,“Əzrayıl”adlıhekayəvəpovestləriniz,“Ocaqdaşı”,“Elköçdü,
obaqaldı”,“Qeyrətpeyvəndi”,“Yurdgürzəsi”kimiəsərlərinizhəyathadisələrinəobyektiv
münasibət bəsləmək, gündəmə müdaxilə etmək kimi xüsusiyyətlərinə görə geniş oxucu
auditoriyasınındərinrəğbətiniqazanmış,seviləseviləoxunmuşdur.Sizinədəbifəaliyyə
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tinizədəbitənqidindiqqətinicəlbetmiş,neçəneçətanınmıştənqidçihaqqınızdaxoşfikirlər
söyləmişdir.
Bugünlərdəmətbuatdadərcolunmuş“ŞAHvə...MAT”adlıtəhliliməqalənizdəmüa
sir dövrün siyasi proseslərini dəqiqliklə təhlil etmək baxımından geniş rezonansa səbəb
olduvəAzərbaycanısevənhərbirkəstərəfindənrazılıqlaqarşılandı.
Hörmətliİmamverdimüəllim!
SizDövlətMətbuatKomitəsininMətbuatınİnkişafıFondunundirektoruolarkənhə
mişə Azərbaycan  jurnalistikasının inkişafı üçün çalışmış, onun daha da təkmilləşməsi
üçünvarqüvvənizisərfetmisiniz.
Xidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,ölkərəhbərliyitərəfindən“Əməkdarjur
nalist”fəxriadınalayiqgörülmüş,“Qızılqələm”ədəbimükafatıvəmüxtəliffəxrifərman
larlatəltifedilmisiniz.
SizhəmdəUluöndərimizHeydərƏliyevinadıiləbağlıolanYeniAzərbaycanParti
yasınınfəalüzvlərindənbirikimiölkəmizdəbaşverənhadisələrəəslvətəndaşlıqmövqeyi
nümayişetdirirsiniz.
Təsadüfideyildirki,yüksəkkeyfiyyətlərinizsayəsindəSizseçicilərinböyüketimadını
qazanaraq beşinci dəfə müstəqilAzərbaycan parlamentinə deputat seçilmisiniz. Bu gün
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsininüzvükimiölkəmizdəhə
yatakeçiriləniqtisadiislahatlarınhüquqibazasınıntəkmilləşdirilməsindəyaxındaniştirak
edirsiniz.Sizseçicilərinizləsıxsıxgörüşür,onlarınqayğıvəproblemlərininhəllinəkömək
göstərirsiniz.
SizeynizamandaMilliMəclisinMərakeşiləparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqru
pununrəhbəri,SəudiyyəƏrəbistanı,Yaponiya,Koreya,İsveçrə,Slovakiya,Avstraliyavə
Yeni Zelandiya, Braziliya, Kolumbiya və Qətər üzrə  parlamentlərarası işçi qruplarının
üzvükimiparlamentdiplomatiyasınıninkişafınalayiqlitöhfələrverirsiniz.
Hörmətliİmamverdimüəllim!
Sizi60illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,Sizəyaşınızınbu
kamillikçağındauzunömür,cansağlığıvəyeniyeniyaradıcılıquğurlarıdiləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri, 10 iyun 2018ci il
may-iyun 2018
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HACI
SALAYEV

50
HörmətliHacımüəllim!
Sizi–MilliMəclisindeputatınıvətanınmışictimaixadimianadanolmağınızın
50illikyubileyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizgənclikşəhərikimişöhrəttapmışSumqayıtdadünyayagözaçmış,sadəvə
şərəflibirömüryolukeçmisiniz.Bakıdaortaməktəbiəlaqiymətlərləbaşavurduq
dansonra“İdman”İstehsalatBirliyindəfəhləkimiəməkfəaliyyətinəbaşlamısınız.
AlitəhsilalmaqarzusuiləAzərbaycanXalqTəsərrüfatıİnstitutununPlaniqtisad
fakültəsinə imtahan verərək tələbə adını qazanmısınız. 1994cü ildə bu ali məktəbi
uğurlabitirərək“İdman”İstehsalatBirliyindəfəaliyyətinizidavametdirmiş,əmtəəşü
nas,iqtisadçıvəzifələrindəçalışmısınız.ƏməkfəaliyyətinizinbirhissəsiHədiyyələr
vəBədiiMəmulatüzrəXalqYaradıcılığıİstehsalatBirliyinin“Şəbəkə”filialıiləbağ
lıolub.Uzunmüddətburadadirektorvəzifəsindəçalışmısınız.
SonralarBakıDövlətUniversitetininHüquqfakültəsindəikincialitəhsilalaraq,
hüquqşünasixtisasınayiyələnmisiniz.
Respublikaxüsusixidmətorqanlarındaxidmətetdiyinizillərhəyatınızdaxüsusi
önəmdaşıyır.Buradaişlədiyinizdövrdəölkəninictimaisiyasihəyatındabaşverən
prosesləridiqqətləizləmiş,hadisələrinmüstəqildövlətimizinmənafelərinəuyğunisti
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qamətdəinkişafınaçalışmısınız.19962002ciillərdəAzərbaycanRespublikasıPre
zidentiyanındaXüsusiİdarədəxidmətetmiş,bumühümsahədəmüxtəlifvəzifə
lərdəçalışmış,MilliTəhlükəsizlikNazirliyininşöbəmüdirivəzifəsinəqədəryük
səlmisiniz.Busahədəkibilikvətəcrübənizxariciölkələrdədətəqdiredilmişdir.
Heç də təsadüfi  deyildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövləti Sizin fəaliyyətinizi
yüksəkqiymətləndirmişvəNyuMexikoştatının“Albuquerqueşəhərininfəxrivətən
daşı”adınalayiqgörülmüsünüz.Ehtiyatdaolanpolkovnikrütbəlizabitsiniz.
2002ciildənbaşlayaraq“TRUST”TəhlükəsizlikŞirkətininbaşdirektoruvəzi
fəsinətəyinolunmuş,sonradanbuşirkətinİdarəHeyətininsədriseçilmisiniz.Siz
haradaçalışmağınızdanasılıolmayaraq,hərzamanistedadlıvəməsuliyyətliəmək
daşkimitanınmış,yüksəkpeşəkarlığınızavəsəmimiidarəetməqabiliyyətinizəgörə
insanlarındərinhörmətiniqazanmısınız.SonralarAzərbaycanDövlətNeftŞirkə
tiprezidentinintəhlükəsizlikməsələləriüzrəmüşavirivəTəhlükəsizlikDepartamenti
ninrəisivəzifələrindədəuğurlafəaliyyətgöstərmisiniz.
Uzun illərdir ki, “AzKommunal Servis” ASCnin  İdarə Heyətinin sədrisiniz.
Gəncyaşlarınızdanrəhbərvəzifələrdəçalışmağınız,haradaolmağınızdanasılıolma
yaraqişinizəböyükhəvəsləyanaşmağınızSizəböyükhörmətgətirib.
Heçdətəsadüfideyildirki,seçicilərinböyüketimadınıqazanaraqmüstəqilAzər
baycanınIVvəVçağırışMilliMəclisinindeputatıseçilmisiniz.Bugünparlamentin
Müdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmübarizəkomitəsininüzvükimiqanunyara
dıcılığıişində,ölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınqanunvericilikbazasınıntəkmil
ləşdirilməsindəyaxındaniştirakedirsiniz.SizeynizamandaAzərbaycanparlamen
tində Estoniya ilə parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,Albaniya,
Almaniya,İtaliya,Peru,RusiyavəTürkiyəiləanalojiqruplarınüzvükimiMilli
Məclisinbeynəlxalqəlaqələrinininkişafınaöztöhfəniziverirsiniz.
HörmətliHacımüəllim!
Siziömrünüzünkamillikçağında50illikyubileyinizmünasibətiiləbirdaha
ürəkdən  təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ailə  səadəti və gələcək
fəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri, 28 iyun 2018ci il
may-iyun 2018
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AYTƏN
MUSTAFAZADƏ
HörmətliAytənxanım!
Sizi – Milli Məclisin deputatını və tanınmış ictimai xadimi yubileyiniz
münasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizhələAzərbaycanDövlətUniversitetininŞərqşünaslıqfakültəsininfars
dilibölməsindəoxuduğunuzillərdəyüksəktəhsilgöstəricilərinizləhəmişə
fərqlənmiş,  müəllim  və  tələbə kollektivinin dərin rəğbətini  qazanmısınız.
Təhsilinizifərqlənməiləbaşavurduqdansonraortaməktəbdəmüəllimkimi
əməkfəaliyyətinəbaşlamış,sonraisəAzərbaycanDövlətQuruculuğuvəBey
nəlxalqMünasibətlərİnstitutununAnalitikMərkəzindəbaşelmiişçi,direktor
müavini,buinstitutunprorektoruvəzifələrindəçalışmısınız.
Siz 2004cü ildən etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan
Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutunda baş elmi işçi, sonra isə şöbə müdiri
olmusunuz. 2009cu ildən isə bu institutun direktoru vəzifəsində uğurla
fəaliyyətgöstərirsiniz.
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Elməolanhəvəsinizsayəsində2008ciildədissertasiyamüdafiəedərəkhüquq
elmləri namizədi, 2014cü ildə isə hüquq elmləri doktoru elmi dərəcələrini
almısınız.
Sizbeynəlxalqhüquqadairbirsıraelmiməqalələrin,Azərbaycan,ingilisvə
rusdillərindənəşredilmişonlarlakitabıntərtibçisi,elmirəhbərivəmüəllifisi
niz.Birsırabeynəlxalqseminarlarda,elmikonfranslardaetdiyinizməruzələr
hüquqictimaiyyətitərəfindənmaraqlaqarşılanmışdır.
Sizhəmdə2010cuildənYUNESKOnunBioetika,ElmvəTexnologiyalar
EtikasıMilliKomitəsininsədrmüavinikimimühümvəzifədaşıyırsınız.
Çoxşaxəli fəaliyyətinizlə seçicilərin etimadını qazanaraq Azərbaycan Res
publikasınınIVçağırışMilliMəclisinindeputatıolmuş,2015ciilinnoyab
rındaisəyenidənVçağırışMilliMəclisindeputatıseçilmisiniz.BugünSiz
parlamentinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsininüzvükimiparlamentinişində,
ölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınqanunvericilikbazasınıntəkmilləşdiril
məsindəyaxındaniştirakedirsiniz.
SizAzərbaycanınEstoniya,Finlandiya,Gürcüstan,İsrailvəNiderlandilə
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvükimiMilliMəclisinbey
nəlxalqmünasibətlərinininkişafınaöztöhfəniziverirsiniz.
HörmətliAytənxanım!
Siziömrünüzünbugözəlçağındayubileyinizmünasibətiiləbirdaha
ürəkdəntəbrikedir,Sizəuzunömür,möhkəmcansağlığı,işinizdəvəfəaliy
yətinizdəyeniyeniuğurlararzulayıram.
Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri, 23 may 2018ci il
may-iyun 2018
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ELMAN
NƏSİROV

50
HörmətliElmanmüəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış alimi anadan olmağınızın 50 illiyi
münasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizAzərbaycanındilbərguşəsiolanCəlilabadrayonundadünyayagözaçmış,
ortatəhsilinizibaşavuraraqBakıDövlətUniversitetinintələbəsiadınıqazanmı
sınız.1994cüildəbuqocamanalitəhsilocağınıntarixfakültəsinifərqlənmədiplo
muiləbitirərəkburadabaşlaborantkimiəməkfəaliyyətinəbaşlamısınız.
Elmi araşdırmalarınızı uğurla davam etdirərək 2001ci ildə “AzərbaycanABŞ
münasibətləri”mövzusundadissertasiyaişinimüdafiəetmiş,tarixelmləriüzrəfəl
səfə doktoru elmi dərəcəsini qazanmısınız. Pedaqoji  fəaliyyətinizlə paralel olaraq
elmitədqiqatlarınızıdahadagenişləndirmiş,siyasielmlərdoktoruelmiadınalayiq
görülmüsünüz.SizhəmdəAzərbaycanPrezidentiyanındaAliAttestasiyaKomis
siyasınınSiyasivəTarixElmləriüzrəEkspertŞurasınınekspertisiniz.
Sizinbeynəlxalqmünasibətlərə,dövlətidarəçilikprinsiplərinə,enerjitəhlükəsiz
liyininaktualproblemlərinə,terrorizmləmübarizəninəsaslarınahəsrolunan8də
yərlikitabınız,100dənartıqelmiməqaləniz,6tədrismetodikiəsərinizelmiicti
maiyyətvəgenişoxucuauditoriyasıtərəfindənyüksəkqiymətləndirilib.
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SizinPrezidentyanındaDövlətİdarəçilikAkademiyasındakıfəaliyyətinizdə
təqdirəlayiqdir.BuradaSiyasiAraşdırmalarİnstitutundamüxtəlifvəzifələrdəçalış
mış,2012ciildənisəbuelmmərkəzinərəhbərlikedirsiniz.AkademiyanınBeynəlxalq
münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının professorusunuz. Elmi biliklərinizi gənc
nəslə sevəsevə tədris edirsiniz. Siz eyni zamanda bu elm ocağının mətbu məhsulu
olan“Dövlətidarəçiliyi:nəzəriyyəvətəcrübə”elminəzərijurnalınınRedaksiyaHe
yətininüzvüvəməhsulkatibisiniz.Çalışdığınızkollektivlərdəzəhmətsevər,məsuliy
yətlivəədalətlibirelmadamıkimihərkəsindərinrəğbətiniqazanmısınız.
SiznüfuzlubeynəlxalqkonfransvəelmisimpoziumlardadəfələrləAzərbaycanı
ləyaqətlətəmsiletmiş,ölkəmizləbağlıhəqiqətləridünyaictimaiyyətinəçatdırmı
sınız. Gərgin fəaliyyətiniz diqqətdən kənarda  qalmamış, müxtəlif  illərdə “Qızıl
qələm”mediamükafatı,“Simurq”beynəlxalqmedalı,“Qazaxıstanınmüstəqilliyi
nin25illiyi”yubileymedalıilətəltifolunmusunuz.
20iləyaxındırki,UluöndərimizHeydərƏliyevinadıiləbağlıolanYeniAzər
baycanPartiyasınınüzvüsünüz.BugünpartiyadaBeynəlxalqƏlaqələrKomissiya
sınınkatibivəekspertiolaraqsəmərəlifəaliyyətgöstərirsiniz.
Heçdətəsadüfideyildirki,SizseçicilərinböyükdəstəyiniqazanaraqVçağırış
müstəqilAzərbaycanparlamentinədeputatseçilmisiniz.BugünMilliMəclisinİn
sanhüquqları,Beynəlxalqmünasibətlərvəparlamentlərarasıəlaqələrkomitələrinin
üzvükimiölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınhüquqibazasınıntəkmilləşdirilmə
sindəyaxındaniştirakedirsiniz.Seçicilərinizləmütəmadiolaraqgörüşür,onların
qayğıları ilə  maraqlanır, problemlərinin həllində səylərinizi əsirgəmirsiniz. Milli
MəclisinBelarus,Çin,İndoneziya,Latviya,Lüksemburq,Macarıstan,Makedoniya,
TürkiyəvəUkraynailəparlamentlərarasıişçiqruplarınınvəAvropaİttifaqıAzər
baycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü kimi Milli Məclisin  parlament
diplomatiyasınıninkişafınatöhfəniziverirsiniz.
HörmətliElmanmüəllim!
Sizi50illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,Sizəyaşını
zın bu kamillik çağında uzun ömür, can sağlığı və yeniyeni yaradıcılıq uğurları
diləyirəm.
Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri, 23 may 2018ci il
may-iyun 2018
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RƏNA
QURBANOVA
HörmətliRənaxanım!
Sizi–MilliMəclisinİşlərİdarəsinin40iləyaxıniştəcrübəsinəma
likəməkdaşınıyubileyinizmünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedi
rəm.
Sizhələerkənyaşlarınızda1979cuildəəməkfəaliyyətinəbaşla
mış,1981ciildəM.F.AxundovadınaRusDilivəƏdəbiyyatıİnsti
tutunu bitirdikdən sonra müxtəlif vəzifələrdə çalışmısınız. Təhsilə
olanhəvəsinizsayəsindəSiz1992ciildəAzərbaycanXalqTəsərrüfa
tıİnstitutunudabitirərəkmühasibixtisasınayiyələnmisiniz.
1986cı ildən Bakı Su Kəməri Birliyinin Şəhər Nasos Stansiya və
Su Anbarları Xidmətində mühasib, Bakı Su Kəməri Birliyində baş
mühasibinmüavini,başmühasibkimiməsulvəzifələrdəişləmisiniz.
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2006cıildənisəMilliMəclisinİşlərİdarəsininMaliyyəşöbəsinin
müdirikimimühümvəzifədəçalışırsınız.İşlədiyinizbütüntəşkilat
lardazəhmətsevər,bacarıqlıvəməsuliyyətliişçikimitanınmış,tapşı
rılanişinöhdəsindənhəmişəlayiqincəgəlmisiniz.
ÖtənillərərzindəSiznümunəvidavranışınızlaMilliMəclisApa
ratının və İşlər İdarəsinin əməkdaşlarının dərin  hörmətini  qazan
mış,hərkəsinsevimlisinəçevrilmisiniz.
HörmətliRənaxanım!
Siziömrünüzünbugözəlçağındayubileyinizmünasibətiiləbir
daha ürəkdən  təbrik edir, Sizə möhkəm can sağlığı, ailə səadəti və
fəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzulayıram.
Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri, 30 aprel 2018ci il

may-iyun 2018

51

MÜSAHİBƏ
Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv
İdarəsinin rəisi, tarix elmləri doktoru Ataxan Əvəz oğlu Paşayevin bu
il mayın 1-də 80 yaşı tamam oldu.
1962-ci ildən dövlət arxivində işləyən,
1966-1982-ci illərdə Dövlət Ədəbiyyat
və İncəsənət Arxivinin, 1984-cü ildən
indiyədək Milli Arxiv İdarəsinin rəhbəri
olan Ataxan müəllimin bütün fəaliyyəti vətən sevgisi, yüksək vətəndaşlıq
mövqeyi, milli mənafe üzərində qurulub. Dürüst vəzifə əxlaqına və mahir
rəhbərlik bacarığına malik Ataxan
müəllimi Prezident İlham Əliyev xalq
və dövlət qarşısında mühüm xidmətlərinə görə 2013-cü ildə “Şöhrət” ordeni,
2018-ci ildə “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif
edib. Ataxan Paşayev dövlətçiliyə
sədaqətli bir alim-tarixçi kimi 10-dan
çox kitab, 300-ə yaxın elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Bu yubileyi
münasibəti ilə onunla görüşüb aldığımız müsahibəni sizlərə təqdim edirik.

Ataxan Paşayev:

“Heydər Əliyev tariximizin
böyük himayədarı idi”
-Ataxanmüəllim,buil80yaşınıztamamoldu.Öncəlikləsizə
uzun ömür, can sağlığı arzu
edirik.Tanınmışarxivşünasvə
tarixçi alimsiniz. Tələbə vaxtınızdanarxivişindəçalışırsınız.
Gəncyaşlarınızdanxalqımızın
arxivmirasınavəartıq35ildir
ki, respublikamızın baş arxiv
idarəsinə rəhbərlik edirsiniz.
Necə oldu ki, həyatınız belə
“arxivləşdi”?
 Mən tarixçiyəm və ixtisasımı da
sevərək seçmişəm. Arxiv işinə də
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məni tale gətirib bağladı. Arxiv o
vaxtlar Oktyabr İnqilabı və So
sializm Quruculuğu Mərkəzi Döv
lət Arxivi adlanırdı və burada yox,
Z.Tağıyevin binasında yerləşirdi.
Tələbə vaxtı BDUnun Tarix fakültə
sinin IV kursunda bizi bura təcrübə
yə gətirmişdilər. Arxivin direktoru
isə erməni qadın idi  Amaliya Şa
karyan. Biz bura gələn ərəfədə Azər
baycanda dairə icrakomları yara
darkən ləğv olunmuş qəza icraiyyə
komitələrinin sənədlərini Mərkəzi
Dövlət Arxivinə təhvil verməyə gə

tirmişdilər. Arxiv sənədləri hər tə
rəfdə qalaqqalaq yığılmışdı. Üzər
lərindəki yazılar da ərəb əlifbası ilə
idi. Mən ərəb qrafikasını bilirdim və
bunları oxumağa başlayanda Şakar
yan Amaliya soruşdu ki, “a vı zna
yete etovo alfavita?”. Dedim ki, bili
rəm. Qayıtdı ki, “a vı mojete nam
pomaqat?” Cavab verdim ki, onsuz
da yayda iş axtarıram. Şakaryan de
di ki, bəs bizdə kimsə dekretə gedir,
səni onun yerinə götürək, birillik
rəsmiləşdirə bilərik. Sonra da elə ol
du ki, Arxiv İdarəsində 3 nəfərdən

ibarət Təşkilat metodika şöbəsi açı
landa məni elmi işçi kimi bu şöbə
yə işə götürdülər. Digər ikisi ermə
ni idi - biri müdir, biri işçi.
Sonra 1966-cı ildə Azərbaycan
SSR Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və
İncəsənət Arxivi yaradanda məni
ora direktor təyin etdilər.
- 1982-84-cü illərdə iki il Azər
baycan Politexnik İnstitutunda
müəllim də işləmisiniz...
- Direktorluqdan çıxanda arxiv
nən əlaqəni üzməmişdim. Politex
nikdə dərs deyəndə orada da işlə
yirdim - 1983-cü ilə qədər. Sonra
arxiv işindən tamam uzaqlaşmalı
oldum. Amma tale elə gətirdi ki, bu
uzaqlaşma qısa müddət çəkdi. 1984cü ildə məni Arxiv İdarəsinə rəis
qoydular.
Bunun da maraqlı tarixçəsi var.
Bilirsiniz Arxiv İdarəsinə uzun
müddət rəhmətlik Məmmədəmin
Şəkinski rəhbərlik edib. Məmməd
əmin Şəkinski çox prinsipial, öz sö
zünü deyən, qorxubilməz, əfsanəvi
bir adam idi. Əvvəllər şəhər milisi
nin rəisi işləyib, sonra onu tutmuş
dular, Sibirə belə sürgün etmişdilər.
Qayıdıb gələndən sonra Arxiv
İdarəsinə rəis olmuşdu. İşdən
çıxanda onun yerinə Mütəllib
Babayev gəlmişdi. M.Babayev
isə xəstə idi. 3 il sonra rəhmə
tə getdi. Həmin vaxtlar idi.
Günlərin bir günü Politexnik
İnstitutundan dərsdən çıxıb
evə gəlirdim. Gördüm, bizim
blokun girişində 3 nəfər nabə
ləd adam dayanıb. Onlara sa
lam verib keçdim, amma
öz-özümə fikirləşirdim ki, gö
rən, bunlar kimdir? Niyə bu
rada dayanıblar? Mənzilim
3-cü mərtəbədə idi. Qalxdım,
qapını açıb içəri girmişdim ki,
zəng çalındı. Qapını açdım ki,
həmin bayaqkı adamlardır.
Soruşdular ki, Ataxan müəl
lim sizsiniz? Dedim: “Bəli”.
Qayıtdılar ki, bəs Kamran Ba

“Arxiv işlərinə gərək ciddi fikir verək. Bir
tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini
əks etdirən yeganə mənbədir. İkinci də ona
görə ki, tariximizi təhrif edənlərin qarşısını
almaq üçün çox mühüm amildir”.

Heydər Əliyev

ğırov sizi sabah saat 10-da gözləyir.
Təəccübləndim ki, hansı Kamran
Bağırov? Dedilər, I katib.
Səhər saat 10-da qəbula getdim.
Məni görən kimi dedi: “Bəs, niyə
oradan getmisən, gərək getməyəy
din? Arxiv İdarəsinə səni rəis qoy
maq istəyirəm. Hazırlaş, sabah büro
iclasına gəl”.
Sabahı gün büro iclasında məni
Arxiv İdarəsinə rəis təsdiq etdilər.
- Ataxan müəllim, təbii ki, uzun
illərdir xalqımızın arxiv mira
sına rəhbərlik etməyinizdə pe
şəkarlığınız və elmi fəaliyyəti
niz böyük rol oynayıb. Siz,

ümumiyyətlə, arxiv işini necə
dəyərləndirərsiniz?
- Bilirsiniz, əvvəllər Azərbayca
nın arxiv işi sahəsində demək olar
ki, ermənilər hegemonluq edirdilər.
Onlar arxivlərin başına istədikləri
oyunu açırdılar; sənədləri oğurlayır,
məhv edir və ya təhrif edirdilər. Tə
biidir ki, arxivə gediş-gəliş olmadığı
üçün bundan xəbər tutan da olmur
du. Ermənilər arxivlərimizə böyük
ziyan vurublar.
O mənada mən deyirəm ki, arxivi
olmayan millətin tarixi də yoxdur.
Birinci, arxivdir, çünki tarixi faktın
arxasında sənəd, sübut yoxdursa,
adi sözdür.
Arxiv haqqında Ulu öndər
Heydər Əliyev deyirdi: “Arxiv
işlərinə gərək ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu,
xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkinci də ona
görə ki, tariximizi təhrif edənlə
rin qarşısını almaq üçün çox
mühüm amildir”. Həqiqətən
də, arxivlər hər bir xalqın varlı
ğının və inkişaf tarixinin salna
məsi, milli yaddaşının saxlanc
yeri, misilsiz mənəvi sərvətidir.
Millətin keçmişi, tarixi, mədə
niyyəti, həyatının bütün sahə
ləri ilə bağlı materiallar məhz
arxivdə qorunur, gələcək nəslə
çatdırılır.
Sizə bir xatirə danışım. Ulu
öndər Heydər Əliyevin 1998-ci
ildə imzaladığı “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi
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 in keçirilməsi haqqında” Sərənca
n
mına əsasən Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin 23 aylıq fəaliyyəti döv
rünə aid əvəzsiz mənbə olan və bö
yük əksəriyyəti ilk dəfə işıq üzü
görən 7 cildlik arxiv sənədləri və
materiallarını ona təqdim edəndə
çox təəccübləndi. O, bu qədər sənə
din olacağını təsəvvür etmirdi. Dedi
ki, bunlar əməlli iş görüblər ki...
Bu gün Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin tarixini öyrənmək
üçün tədqiqatçıların sərəncamına
verilmiş əvəzsiz mənbə olan bu sə
nəd məcmuələri Ümummilli lide
rimizin Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti tarixinə, onun xadimlərinə
qoymuş olduğu ilk və ən möhtə
şəm abidədir.
- Heydər Əliyevlə uzun müddət
işləmisiniz. Uzun illər Ulu ön
dərlə işləmiş bir şəxs kimi Hey
dər Əliyevin tarixə, arxiv sə
nədlərinə münasibətini sizdən
yaxşı bilən çətin tapılar. Bu ba
rədə xatirələriniz də olmamış
deyil...
- Heydər Əliyevin mənə qarşı
münasibəti həmişə müsbət olub. Bu
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səviyyəyə çatmağıma görə Ulu ön
dərə çox borcluyam. Həmişə də
mənimlə maraqlanıb. Ümummilli
liderin arxiv işinə münasibəti çox
yaxşı olub. Bu işdə onun tayı-bəra
bəri yox idi. Birincisi, arxiv işini
gözəl bilirdi. Vaxtilə KQB-də işlə
yəndə arxivlə çox əlaqədə olub. Ulu
öndər arxiv işinin mahiyyətinə bə
ləd idi. Heydər Əliyev tariximizin
böyük himayədarı idi, onun diqqət
və qayğısı sayəsində ölkədə arxiv
işinin təkmilləşdirilməsinə başlanıl
dı. Tarixi keçmişimizə olan diqqətin
nəticəsi idi ki, Ulu öndər tərəfindən
bir-birinin ardınca arxiv işinin tək
milləşdirilməsinə dair fərmanlar
imzalandı...
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev ümumxalq və ümumdövlət
əhəmiyyətli hər hansı bir tədbirin
həyata keçirilməsinə çox ciddi və
əsaslı şəkildə yanaşırdı. Bunun üçün
ilk növbədə onu əsaslandıran sənəd
və materiallarla tanış olurdu. Bu iş
də arxivlərdən həmin məsələlərlə
bağlı sənəd və materialların toplan
masını tələb edirdi. Bununla kifa
yətlənməyən Ulu öndər həmin mə
sələlər barədə arxivdən ayrıca ola

raq arayış və həmin arayışda göstə
rilən faktları rəsmən təsdiq edən sə
nəd və materialların surətini də istə
yirdi.
Sevindirici haldır ki, Ulu öndərin
arxiv işinə olan diqqət və qayğısı
Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfin
dən də uğurla davam etdirilir. Milli
Arxiv İdarəsinin balansına yeni bi
naların verilməsinə, arxiv sənədləri
nin mühafizəsi üçün binalarda yeni
dənqurma işlərinin aparılmasına,
lazımi qurğu və avadanlıqlarla təc
hiz edilməsinə, habelə regionlarda
dövlət arxivinin filiallarının açılma
sına, rayon və şəhər dövlət arxivləri
nin əlverişli binalarla təmin edilmə
sinə dair verilən göstəriş və tapşırıq
lar məhz həmin diqqət və qayğının
bariz nümunəsidir.
- Ataxan müəllim, ömrünüzün
ilk illərinə nəzər salmaq istər
dik. Uşaqlığınız, məktəb illəri
necə keçib? O dövrdən tez-tez
nələri xatırlayırsınız?
- Bilirsiniz, Başkənd mənim ana
dan olduğum kənddir. Dağ kəndi
idi. Onu o vaxtlar Xanağaya köçür
dülər. İndi Xanağanın yanında yeni

qəsəbə yaradılıb - Başkənd. Mənim
yadımdadır biz uşaq olanda bir
ovuc arpa tapıb, onu qovurub yeyir
dik. İnsanlar aclıq çəkirdilər və hətta
acından ölənlər də var idi. Mühari
bə dövründə qadınlar, uşaqlar cütə
gedir, ağır zəhmətə qatlaşırdılar.
Sonra anam öldü. Anam öləndə
12-13 yaşım olardı. Evin tək oğlu
idim. Kənddəki məktəbimiz 7 illik
idi. Ona görə də 8-10-cu sinifləri
Naxçıvan şəhər məktəbində oxumu
şam. O vaxt Naxçıvanda 3 orta mək
təb var idi – oğlan məktəbi, qız mək
təbi və bir də rus orta məktəbi. 1
nömrəli oğlan məktəbində təhsil al
mışam. Naxçıvanda bibimgildə qa
lırdım. Orta məktəbdən sonra kənd
təsərrüfatı texnikumunu bitirdim.
- Bəs necə oldu ki, bu texnikuma
daxil oldunuz?
- Məcburiyyətdən - ora imtahan
sız girə bilirdim deyə... Həmin ixti
sasa həvəsim də yox idi, amma tex
nikumu fərqlənmə diplomu ilə bi
tirdim.

Nəhayət, imtahan verib 18 balla
Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fa
kültəsinə daxil oldum. İki fəndən
“4”, ikisindən isə “5” almışdım.
- Tələbəliyiniz necə keçib?
- Əziyyətlə. Çətin illər idi. IV kur
sa qədər hər yay tətilində işləyir
dim. Əsasən gəvən yağı toplamağa
gedirdim. Gəvən kol bitkisidir. Yay
da dibindən yağ çıxır. Çətin işdir yayın itisi, dağ-daş, ilan-çayan...
Tələbə vaxtı faktiki olaraq öz ba
şımı özüm saxlamışam. Nə isə hə
yatdır da...
- Ataxan müəllim, təcrübəniz, el
miniz Azərbaycan tarixinə, ar
xivinə, gənc tarixçilərə, arxivçi
lərə çox lazımdır. Bu mənada
müasir gəncliyə nə tövsiyə
edərdiniz.
- Bilirsiniz, bugünkü gənclər rifah
və səadət içində, əziyyətsiz, hətta
deyərdim ki, zəhmətsiz, rahat həyat
sürürlər. Xüsusən də uşaqlarımıza
hər şeyi hazır verməyə çalışırıq. Ona

görə də indiki cavanlarda zəhmət
dən yan gəzmək halları müşahidə
olunur; hər yerdə, hər işdə rahatlıq
axtarırlar. Əziyyətin tərəfdarı deyi
ləm, amma insan zəhmət çəkməli,
əməyə, işə alışmalıdır. Cavanlara
ilk növbədə əməyi sevmələrini,
əzmkar olmalarını, işdən qorxma
malarını tövsiyə edərdim.
Mən tarixi uşaqlıqdan sevmişəm.
Arxiv işinə sevgini isə mən erməni
lərdən, gürcülərdən öyrəndim. Ba
xın, ermənilər saxta sənədlərlə özləri
nə arxiv yaradıb tarix yazıblar. Onla
rın arxivləri tarixlərindən böyükdür.
Bizim onlardan nəyimiz əskikdir?!
Tariximiz onların tarixindən zəngin
və şanlıdır, amma arxivimiz zəifdir.
Biz tariximizi sənədləşdirməyə, ar
xivləşdirməyə tənbəllik etmişik. Ona
görə də gənclərə tövsiyəm odur ki,
tariximizi sevsinlər, qorusunlar, öy
rənsinlər və araşdırsınlar.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
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Ölkəmizin sağlam və təhlükəsiz
qida ilə təminatı başlıca vəzifəmizdir

Azərbaycan
Respublikasının
Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzlinin
“Milli Məclis” jurnalına
müsahibəsi

-Qoşqarmüəllim,müasirdövrdəbütündövlətlərüçünaktual
məsələlərdən biri qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin  təmin edilməsi
dövlətin strateji məqsədlərindən biridir. Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı müvafiq
fərmanla Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyiyaradılmışvə2018-ci
ilyanvarın1-dəfəaliyyətəbaşlamışdır. Agentliyin fəaliyyət
istiqamətləri barədə məlumat
verərdiniz.
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 Bu gün cənab Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni iqtisadi
çağırışlar əsasında inkişaf edən Azər
baycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə
dövlət dəstəyi və azad sahibkarlığın
davamlı inkişafı dövlətin iqtisadi si
yasətinin mühüm tərkib hissəsidir.
Dövlət tərəfindən ardıcıl olaraq döv
lətsahibkar münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi, qanunvericiliyin və inzi
bati prosedurların təkmilləşdirilmə
si, qanunsuz müdaxilələrin və süni
maneələrin aradan qaldırılması, sa
hibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizm
lərinin yaradılması, onların maarif

ləndirilməsi və yeni xidmət çeşidləri
nin göstərilməsi ilə bağlı kompleks
tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Ölkəmizdə sağlam sahibkarlıq
mühitinin formalaşması, iqtisadiyya
tın inkişafında özəl sektorun rolunun
artması və sahibkarlıq fəaliyyətinə
qanunsuz müdaxilələrin qarşısının
alınmasına öz töhfəsini verməyə çalı
şan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qi
da təhlükəsizliyinə nəzarət sahəsin
də müxtəlif orqanların fəaliyyətində
ki paralelliyin aradan qaldırılması və
effektiv tənzimləmə sisteminin qu
rulması, qida zəncirinin bütün mər

hələlərində qida təhlükəsizliyinin tə
min olunması və qida məhsulları is
tehlakçılarının hüquqlarının müda
fiəsini özünün fəaliyyətinin başlıca
məqsədlərindən hesab edir. Agentli
yimizin mövcud qanunvericiliyə əsa
sən fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakı
lardır:
müvafiqsahədəvahiddövlətsiyasə
tinin hazırlanması və bu siyasətin
həyatakeçirilməsinintəminedilmə
si;
müvafiqsahədədövləttənzimləməsi
nin, dövlət nəzarətinin və əlaqələn
dirməninhəyatakeçirilməsi;
müvafiq sahədə normayaratma
fəaliyyətinin,ocümlədənqidaməh
sullarınıntəhlükəsizliyinədairnor
mativ tənzimləmənin (sanitariya
normavəqaydalarının,habeləgigi
yena normativlərinin) hazırlanma
sı;
ölkədəistehsaledilənvəölkəyəidxal
olunan qida məhsullarının, onları
qablaşdırma materiallarının qida
təhlükəsizliyi baxımından dövlət
qeydiyyatınaalınmasıvəreyestrinin
aparılması;
qidaməhsullarısahəsindəistehlakçı
ların hüquqlarının müdafiəsi haq
qındaqanunvericiliyəriayətedilmə
sinə dövlət nəzarətinin həyata keçi
rilməsi;
xariciölkələrəixracedilənqidaməh
sullarına qida təhlükəsizliyi sertifi
katınınverilməsi;
müvafiq sahənin inkişafının təmin
edilməsi.
-Agentliyin əsas vəzifələrindən
biriqidatəhlükəsizliyiserifikatının verilməsidir. Bəllidir ki,
idxalçıdövlətintələbinəuyğun
sertifikatlaşdırmahəyatakeçiriləcək. Bu, hansı ölkələri əhatə
edəcəkvəbeynəlxalqqurumların bu sahədə Azərbaycanla
əməkdaşlığını necə qiymətləndirməkolar?
 Qida təhlükəsizliyi sertifikatı Qi
da Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfin
dən məhsulun daşıdığı risk səviyyə

sinə uyğun olaraq aparılmış eksperti
zanın nəticələrinə əsasən idxal edilən
yeyinti məhsullarına (hər partiyası
na), habelə idxalçı ölkə tələb etdiyi
halda ixrac olunan yeyinti məhsulla
rına (hər partiyasına) verilir. Hazırda
qida təhlükəsizliyi sertifikatı Avropa
İttifaqının tələbi əsasında ixrac olu
nan fındıq məhsullarına görə verilir.
Qida təhlükəsizliyi sertifikatı Avropa
İttifaqının müvafiq qurumları tərə
findən tanınır. Eyni zamanda, idxalçı
ölkənin tələbi əsasında digər ölkələrə
qida təhlükəsizliyi sertifikatı təqdim
edilə bilər. Onu da qeyd edim ki,
2018ci il iyulun 1dən qida zənciri
nin bütün mərhələlərində, o cümlə
dən idxalixrac əməliyyatları sahə
sində dövlət nəzarətini həyata keçi
rəcək agentliyimiz sahibkarlıq sub
yektlərinin qida təhlükəsizliyinin tə
min olunması proseslərində iştirakı
na yüksək qiymət verir, sahibkarlara
qida zəncirinin bütün mərhələlərin
də, o cümlədən idxalixrac əməliy
yatlarında müasir tələblərə uyğun
fəaliyyətlərini təşkil etmələri üçün
hərtərəfli dəstək göstəriləcəkdir.
-Agentlik əhalinin sağlam və
təhlükəsiz qida məhsulları ilə
təmin edilməsi məqsədi ilə qidasahəsindəfəaliyyətgöstərən
sahibkarlıq subyektlərində
maarifləndirici monitorinqlər
aparır.Monitorinqlərbuistiqamətdə hansı mühüm dəyişikliklərəsəbəbolur?
 Agentliyin əsas fəaliyyət istiqa
mətlərindən biri də qida məhsulları
istehlakçılarının, habelə qida məh
sullarının istehsalı, tədarükü və
dövriyyəsi ilə məşğul olan sahib
karların qida təhlükəsizliyi ilə bağlı
maarifləndirilməsi, iqtisadi və hü
quqi informasiya ilə təmin edilməsi
üçün aidiyyəti dövlət orqanları ilə
birlikdə tədbirlər görülməsidir. Ey
ni zamanda, sahibkarlıq fəaliyyəti
nin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
beynəlxalq təcrübəni tətbiq etmək,
sahibkarların rəqabət qabiliyyətlili

yinin artırılması istiqamətində tək
liflər hazırlamaq da bu vəzifələrə
aiddir. Həmin vəzifələrin icrasının
təmin edilməsi məqsədi ilə agentlik
mayın 22dən etibarən sahibkarlıq
subyektləri, iri istehsalat müəssisə
ləri, ticarət obyektləri, ictimaiiaşə
və digər qida məhsullarının isteh
lakçıya çatdırılması prosesində işti
rak edən təsərrüfat subyektlərində
maarifləndirici monitorinqlərə baş
layıb. Monitorinqlər çərçivəsində is
tehsalçılara qida təhlükəsizliyi sa
həsində dövlət siyasəti, əhalinin
sağlam və təhlükəsiz qida məhsul
ları ilə təmin edilməsi istiqamətində
qarşıya qoyulan tələblər barədə ge
niş məlumat verilmiş, o cümlədən
iyulun 1dən agentliyin qida təhlü
kəsizliyinin qeydiyyatı, bu sahədə
dövlət reyestrinin aparılması, serti
fikatların verilməsi və digər istiqa
mətlərdə həyata keçirəcəyi fəaliyyət
barədə məlumatlar verilib. Monito
rinqlər zamanı müəssisə və təşkilat
ların nümayəndələrinə qida zənciri
nin bütün mərhələlərində istehlakçı
hüquqlarının qorunmasını təşviq
edən zəruri məlumatverici təlimat
lar paylanılıb.
Bizim apardığımız monitorinqlə
rin məqsədi həm də ölkədə qida sa
həsində fəaliyyət göstərən müəssisə
lərin istehsalda rəqabət qabiliyyətlili
yinin artırılması və bununla da qey
rineft sektorunda ixracın artırılması
na xidmət edir.
-Bu gün istehlakçılarının hüquqlarınınmüdafiəsicəmiyyəti
qayğılandıran başlıca məsələlərdəndir. Qida məhsulları istehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsi istiqamətində Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi hansı
işlərihəyatakeçirir?
 İstehlakçıların qida təhlükəsiz
liyinin təmin olunması qarşımızda
duran əsas vəzifələrdən biridir. Qi
da zəncirinin bütün mərhələlərində
iştirak edən tərəflərin öz məsuliy
yətini dərk etməsi və istehlakçıların
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hüquqlarının müdafiə olunması işi
nin təşkilində təbliğat və maariflən
dirmə işləri müstəsna rola malikdir.
Ona görə də, hesab edirik ki, icti
maiyyətin məlumatlandırılması və
cəmiyyətin hər bir üzvünün qida
təhlükəsizliyinin təmin olunmasın
da iştirakı vacib şərtlərdəndir.
“Azər bay can Res pub li ka sı nın
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi haq
qında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017ci il 13 noyabr
tarixli 1681 nömrəli Fərmanında
də yi şik lik lər edil mə si ba rə də”
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 2018ci il 1 may tarixli Fər
manına əsasən agentlik gələn ayın
ilk günündən qida məhsullarının
təhlükəsizliyinə, baytarlıq və fito
sanitar nəzarətinə dair normativ
tənzimləməni, qida təhlükəsizliyi
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sahəsində fəaliyyət göstərən sub
yektlərin qeydiyyatını, qida təhlü
kəsizliyi, fitosanitar və baytarlıq
sertifikatlarının verilməsini, qida
məhsullarının ilkin istehsalı, təda
rükü, istehsalı, emalı, qablaşdırıl
ması, saxlanması, daşınması, döv
riyyəsi (o cümlədən idxalixrac
əməliyyatları) daxil olmaqla qida
zəncirinin bütün mərhələlərində
nəzarət və digər fəaliyyətlərin icra
sına başlayacaqdır.
-Genetikmodifikasiyaolunmuş
orqanizmlərlə bağlı agentlik
hansı tədbirlər görməyi planlaşdırır?
 Ölkəmizin sağlam və təhlükəsiz
qida ilə təminatı agentliyimizin ən
mühüm vəzifəsidir. Hazırda genetik
modifikasiya olunmuş orqanizm
(GMO) mənşəli qidaların insan və

heyvan sağlamlığına təsiri cəmiyyətdə
geniş müzakirə mövzusuna çevril
məkdədir. Dünyada GMOlu qidala
rın istehsalına tələbatın artmasına əha
li sayının artması və münbit torpaqla
rın az olmasından əlavə bir sıra digər
amillər  bioyanacaq və xammal isteh
salına artan tələbat, sürətlənmiş şəhər
ləşmə, münbit torpaqların çölləşməsi,
şoranlaşma və erroziyası, qlobal iqlim
dəyişikliyi və su ehtiyatlarının azal
ması da təsir göstərməkdədir. GMO
mənşəli məhsulların məhsuldar və iq
tisadi baxımdan sərfəli olmasına bax
mayaraq, onların insan sağlamlığına
və ekosistemə xeyiri və ya vura biləcə
yi ciddi zərər elmi tədqiqat müəssisə
ləri tərəfindən hələ də tədqiq edildi
yindən, bu cür məhsulların təhlükə
sizlik aspektləri sual altındadır.
AQTA fəaliyyətə başladığı ilk gün
dən qida təhlükəsizliyi tələblərini tə

min etmək üçün GMO ilə bağlı ilkin
araşdırmalara başlamışdır. GMO ilə
bağlı istər elmi, istərsə də mühüm in
formativ məlumatlar izlənilir və buna
uyğun olaraq onların risk potensialı
müəyyənləşdirilir. Nazirlər Kabineti
nin 2012ci il 11 dekabr tarixli 291
nömrəli qərarında “Ölkə daxilində
aşkarlanan genetik modifikasiya
olunmuş bitkilərdən yarana biləcək
təhlükənin təyin edilməsi” Qaydası
na uyğun olaraq insan sağlamlığına
potensial təhlükə yaradan bu cür qi
daların idxalının qarşısının alınması
nəzərdə tutulmuşdur və müvafiq qu
rumlarla bu istiqamətdə lazımi ad
dımlar atacağıq.
-Qoşqarmüəllim,QidaTəhlükəsizliyi Agentliyi ilə beynəlxalq
təşkilatlar,xariciölkələrarasındaəməkdaşlığıninkişafetdirilməsisahəsindəhansıişlərgörülür?
 Fəaliyyətə başladığı qısa müd
dət ərzində səlahiyyətlərinə və
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun ola
raq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
70dən çox dövlət və beynəlxalq təş
kilatlarla çoxşaxəli əməkdaşlıq əla
qələri qurmuş, bir çox ölkə ilə idxal
ixrac əməliyyatlarının təmin olun
ması sahəsində qida məhsulları üz
rə tələblərin və müvafiq sertifikatla
rın qarşılıqlı mübadiləsini həyata

keçirmişdir. Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi üçün Avropa İttifaqı (Aİ)
tərəfindən maliyyələşdirilən “Qida
və yem məhsullarının təhlükəsizli
yinə rəsmi nəzarətin həyata keçiril
məsində Azərbaycan Hökumətinin
institusional bacarıqlarının güclən
dirilməsi” layihəsi çərçivəsində
Aİyə üzv dövlətlərin mütərəqqi
təcrübələri öyrənilməkdədir. Yaxın
gələcəkdə Aİ tərəfindən qida təhlü
kəsizliyi sahəsində “Tvinninq” layi
həsinin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Ötən dövr ərzində
BMTnin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatı (FAO) ilə sıx əlaqələr qu
rulmuş və Texniki Əməkdaşlıq
Proqramı çərçivəsində agentliyə
dəstək göstərilməsi üçün layihə sə
nədi hazırlanmaqdadır. İnstitu
sional quruculuq, mövcud qanun
vericiliyin və sertifikatların Aİnin
tələblərinə uyğunlaşdırılması, təftiş
yoxlamalarının təşkili və onların
qeydiyyata alınması istiqamətində
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
ilə müzakirələr davam etdirilir.
Agentliyimiz qabaqcıl təcrübənin
öyrənilməsi üçün əməkdaşlarının bir
çox ölkələrə ezam olunmasına da
mühüm yer verir.
Mayın 1618də Bakıda keçirilən
Azərbaycan Beynəlxalq Qida Səna
yesi “WorldFood Azerbaijan 2018”

sərgisinin təşkilində agentliyimizin
iştirakı və öz stendi ilə təmsil olun
ması ictimaiyyət tərəfindən böyük
maraqla qarşılanmışdır. Həmçinin
mayın 18də Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi, Avropa İttifaqının Azər
baycandakı nümayəndəliyi və Dün
ya Bankının Azərbaycan nümayən
dəliyinin birgə iştirakı ilə təşkil olu
nan I Bakı Beynəlxalq Qida Təhlükə
sizliyi Konfransının keçirilməsi də
yaddaqalan olmuşdur. Böyük Brita
niya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığının, Rusiya Federasiyasının,
Türkiyə, Sloveniya, İran İslam Res
publikası, Latviya və Gürcüstanın
qida təhlükəsizliyi üzrə dövlət qu
rumlarının nümayəndələrinin iştirak
etdiyi konfransda qida təhlükəsizliyi
sahəsində aparılan islahatlar və ma
raq doğuran məsələlər müzakirə
edilmişdir. İlk dəfə keçirilməsinə
baxmayaraq, tədbirə beynəlxalq ma
raq böyük olmuşdur.
Ümid edirik ki, ölkəmizin etibarlı
tərəfdaş kimi beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığı, qida təhlükəsizliyi sa
həsində beynəlxalq təcrübənin öyrə
nilməsi qida təhlükəsizliyi sahəsinin
inkişafına və qida sənayesi sektorları
üzrə ixracatın inkişafına mühüm töh
fə verəcək, istehlakçıların ehtiyacları
na cavab verən yüksək keyfiyyətli və
təhlükəsiz məhsulların istehsalına
kömək göstərəcəkdir.
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REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI:

HƏDƏFLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR
Müasir dövrdə hər bir ölkənin inkişafını təmin edən ən mühüm amil
effektiv siyasi və iqtisadi kursun həyata keçirilməsidir. Dünya ölkələ
rinin təcrübəsinə nəzər saldıqda görürük ki, müasir trendlər və çağı
rışlara uyğun siyasi-iqtisadi kurs həyata keçirən, paralel islahatlar apa
ran dövlətlər bütün sahələrin tərəqqisini təmin edərək dayanıqlı inki
şafa nail ola bilirlər. Bu mənada, Azərbaycan da istisna deyil. Ölkə
mizdə həyata keçirilən yeni nəsil islahatlar, uğurlu strategiya bütün
sahələrin dayanıqlı inkişafını şərtləndirib.
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TƏRƏQQİ
AZəRBAYCAN UĞURLU İQTİSADİ
İNKİŞAF MODELİ YARADIB
Azərbaycanın sürətli inkişafı və əl
də edilmiş nailiyyətlər, ilk növbədə,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən uğurlu siyasətin mən
tiqi nəticəsidir. Hazırda iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, qeyrineft sektoru
nun dinamik inkişafının təmin edil
məsi, rəqabət qabiliyyətliliyin artırıl
ması və bu sahəyə investisiya qoyulu
şunun sürətləndirilməsi Azərbaycanın
sosialiqtisadi inkişaf siyasətinin
prioritet istiqamətlərindəndir. Azər
baycan son 15 ildə Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
uğurlu siyasətin fonunda böyük inki
şaf yolu keçib. Bu hərtərəfli inkişaf
bütün sahələri əhatə etməklə yanaşı,
Azərbaycanın iqtisadi gücünün art
masını təmin edib. Həyata keçirilən
iqtisadi siyasətin nəticəsi kimi, ötən il
lər ərzində ölkəmizin valyuta ehtiyat
ları artıb, müxtəlif sahələri əhatə edən
layihələr uğurla reallaşdırılıb, islahat
lar davam etdirilib. İqtisadiyyatın şa
xələndirilməsinə nail olmaq üçün real
laşdırılan islahat xarakterli tədbirlər
yeni inkişaf perspektivlərinin meyda
na çıxmasını şərtləndirib. Beynəlxalq
müstəvidə maliyyəiqtisadi böhran
hökm sürdüyü halda, Azərbaycan iq
tisadiyyatın dinamik inkişafını təmin
edib, nəzərdə tutulan bütün proqram
lar, o cümlədən infrastruktur layihələ
ri müvəffəqiyyətlə icra olunub. Azər
baycanda əlverişli biznes mühitinin
yaradılması, sahibkarlığın inkişafına
dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, sa
hibkarlıq mühitinin davamlı şəkildə
yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın maliy
yə təminatının artırılması və digər
amillər qeyrineft sektorunun və bü
tövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişa
fına mühüm töhfələr verib.
Yeni iqtisadi şəraitdə başlıca strateji
hədəf dayanıqlı inkişafın təmin olun
masıdır. Prezident İlham Əliyevin

qeyd etdiyi kimi, “əsas məqsədimiz
Azərbaycanın inkişafını daha da sü
rətləndirməkdir, dayanıqlı, uzunmüd
dətli inkişafa nail olmaqdır və biz bu
na nail ola bilmişik. Bugünkü reallıq
lar, bölgələrimizin çiçəklənməsi, bü
tün şəhərlərimizdə gedən quruculuq,
abadlıq işləri göstərir ki, biz düzgün
yoldayıq”.
DÖVLəT PROQRAMLARININ
İCRASI REGİONLARIN DAVAMLI
İNKİŞAFINI TəMİN EDİB
Azərbaycanın iqtisadi potensialını
artıran və dayanıqlı inkişafa töhfə ve
rən mühüm amillərdən biri müxtəlif
sahələri əhatə edən dövlət proqramla
rının və layihələrin uğurla reallaşdırıl
masıdır. Yeni iqtisadi inkişaf kursu fo
nunda regionların sosialiqtisadi inki
şafının davamlılığının təmin edilməsi
xüsusi diqqət mərkəzindədir. Azər
baycanın sürətli sosialiqtisadi inkişaf
dinamikasında bölgələrin payı ilbəil
artır. Respublika regionlarının sosial
iqtisadi inkişafı ilə bağlı beşillik dövlət
proqramlarının qəbul edilməsi təşəb
büsünü Prezident İlham Əliyev hələ
2003cü ildə seçicilərlə görüşlərində
irəli sürüb. Ötən müddət ərzində
Azərbaycanda ölkə başçısının müva
fiq fərmanları ilə təsdiqlənən regionla
rın sosialiqtisadi inkişafına dair 2004
2008 və 20092013cü illəri əhatə edən
iki dövlət proqramı uğurla reallaşdırı
lıb və yüksək nəticələr əldə edilib. Bu
nailiyyətlər və müvafiq təcrübə 2014
2018ci illəri əhatə edən sayca üçüncü
dövlət proqramının qəbul edilməsi
üçün əsas olub. Hazırda üçüncü döv
lət proqramı da uğurla icra olunur. Bu
tədbirlərin nəticəsi kimi, Azərbayca
nın bütün bölgələrində dinamik inki
şaf göstəriciləri qeydə alınıb, regionla
rın siması əhəmiyyətli dərəcədə dəyi
şib. Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyev “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 20142018

Malik Həsənov
Milli Məclisin deputatı

ci illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının dördüncü ili
nin yekunlarına həsr olunan konfrans
da çıxışı zamanı qeyd edib ki, bütöv
lükdə Azərbaycan regionlarının so
sialiqtisadi inkişafı dövlət proqramla
rının icrası çox uğurla gedir. Üçüncü
proqram da uğurla icra edilir, qarşı
mızda duran bütün vəzifələr icra edi
lir və artıqlaması ilə icra edilir.
Son 14 ildə regionların maliyyə tə
minatı əhəmiyyətli dərəcədə güclənib.
2004cü ildən etibarən dövlət proq
ramlarının icrasına bütün mənbələr
hesabına 50 milyarddan çox, o cümlə
dən birinci proqramın icrasına 16 mil
yard, ikinci proqramın icrasına isə 34,7
milyard manat vəsait yönəldilib. 2017
ci ildə regionların inkişafına 4,5 mil
yard manat vəsait xərclənib Bundan
başqa, Prezident İlham Əliyev ayrıay
rı bölgələrdə yol infrastrukturunun
yenilənməsinə, çoxmərtəbəli yaşayış
binalarının təmirinə, kommunal layi
hələrin reallaşdırılmasına əlavə maliy
yə vəsaitlərinin ayrılmasına dair çox
saylı sərəncamlar da imzalayıb.
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MÜASİR İNFRASTRUKTURUN
YARADILMASI REGİONLARDA
ƏHALİNİN HƏYAT ŞƏRAİTİNİN
YAXŞILAŞMASINA MÜHÜM
TÖHFƏLƏR VERİB
Prezident İlham Əliyevin müvafiq
tapşırıq və tövsiyələri əsasında infrast
rukturun yenilənməsi istiqamətində
də sistemli tədbirlər həyata keçirilib.
Son 15 ildə respublikada yeni infrast
ruktur layihələri reallaşdırılıb, nəticə
də Azərbaycan infrastruktur təminatı
baxımından qısa müddətdə dünyanın
qabaqcıl ölkələri səviyyəsinə yüksəlib.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına
dair dövlət proqramları çərçivəsində
respublikanın bütün bölgələrində ye
ni yollar çəkilib və ya yenidən quru
lub, çoxlu sayda körpülər, yol qovşaq
ları tikilib, kommunal infrastruktur
daha da yaxşılaşdırılıb, rabitə və digər
xidmətlərin səviyyəsi yüksəlib, çox
saylı sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət,
ticarət müəssisəsi fəaliyyətə başlayıb.
Müasir infrastruktur regionlarda
iqtisadi aktivliyin artmasına mühüm
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töhfələr verməklə yanaşı, əhalinin
kommunal xidmətlərlə təchizatının
və həyat şəraitinin yaxşılaşmasında
əhəmiyyətli rol oynayıb. İnfrastruktur
quruculuğu çərçivəsində ölkə üzrə 47
min kilometr qaz xəttinin çəkilməsi və
təbii qazla təmin olunan abonentlərin
sayının 2 milyon 98 minə çatması bu
baxımdan xüsusi olaraq vurğulanma
lıdır. Bundan başqa, 9956 kilometr su
xətləri çəkilib, əhalinin 66,9%-i fasilə
siz içməli su ilə təmin olunub. Ötən
dövrdə su və kanalizasiya layihələri
nin icrasına başlanan 50 şəhərin 23-də
su və kanalizasiya şəbəkələrinin,
10-da isə su şəbəkəsinin tikintisi ye
kunlaşıb. 2004-2017-ci illərdə yerinə
yetirilən müxtəlif dövlət proqramları
çərçivəsində ümumi məhsuldarlığı
sutkada 689 min kubmetr olan 5 sutə
mizləyici qurğu, ümumi həcmi 530
min kubmetr olan 230 su anbarı tiki
lib, 308 artezian və subartezian quyu
su qazılaraq istismara verilib. Tikilmiş
elektrik stansiyalarının sayı isə 30-dur.
Son 15 ildə respublikamız özünün ge

nerasiya güclərini daha 2500 meqavat
artırmağa nail olub. Hazırda Azər
baycanın elektroenergetika sistemin
də ümumi gücü 6000 meqavatdan ar
tıq olan 38 elektrik stansiyası fəaliyyət
göstərir. Onlardan 16-sı istilik elektrik
stansiyası, 12-si su elektrik stansiyası,
6-sı kiçik su elektrik stansiyası, 1-i hib
rid tipli elektrik stansiyası və 3-ü gü
nəş elektrik stansiyasıdır. Yeni gene
rasiya gücləri sayəsində əhalinin, elə

cə də sənayenin və aqrar sektorun ar
tan tələbatı yüksək səviyyədə ödəni
lir. Enerji şəbəkələrinin dayanıqlılığı
nın artırılması Azərbaycanın bütün
bölgələrini əhatə edib. İnfrastruktur
quruculuğu çərçivəsində ən mühüm
göstəricilərdən biri son 14 il ərzində
12 min 300 kilometr avtomobil yolu
nun çəkilməsi, 443 körpünün tikilmə
sidir. Regionların sosial-iqtisadi inki
şafına dair dövlət proqramlarında də
mir yolu, hava, su nəqliyyatı və avto
mobil yolları ilə bağlı 64 tədbir nəzər
də tutulub. Nəzərdə tutulan layihələ
rin bir çoxu artıq yüksək səviyyədə
tamamlanıb. Yeni hədəf isə kənd yol
larının abadlaşdırılmasıdır. Cari ildə
respublika miqyasında yol-nəqliyyat
infrastrukturunun yenidən qurulması
ilə bağlı layihələrin sayı kifayət qədər
çoxdur. Bu il ölkə ərazisində ən azı
600 kəndin yolu yenidən qurulacaq.
Bu müddət ərzində 2300 kilometrlik
avtomobil yollarının çəkilməsi nəzər
də tutulub ki, buraya həm magistral,
şəhərlərarası, həm də kənd yolları da
xildir. Keçən il “40 yol” adlandırılan
layihə çərçivəsində 500-dən çox kən
din yolu tikilib və abadlaşdırılıb. Pre
zident İlham Əliyev “Azərbaycan Res
publikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının dördüncü ili
nin yekunlarına həsr olunan konf
ransdakı nitqində yol infrastrukturu
nun iqtisadi və sosial əhəmiyyətinə
diqqət çəkərək bildirib: “Avtomobil

yollarının tikintisi infrastruktur layi
hələri arasında önəmli yer tutan sahə
dir. Bu, həm iqtisadi, həm sosial sahə
dir. Rahat, hamar yollar insanlara ra
hatlıq gətirir. Eyni zamanda, yol ol
madan bölgələr inkişaf edə bilməz, nə
turizm, nə də sənaye istehsalı inkişaf
edə bilər, kənd təsərrüfatının inkişafı
üçün də problemlər yaranar”.
BÖLGƏLƏRDƏ YENİ
MÜƏSSİSƏLƏRİN YARADILMASI
İQTİSADİ AKTİVLİYİN VƏ
MƏŞĞULLUĞUN ARTMASINA
SƏBƏB OLUB
Mühüm məqamlardan biri də bu
dur ki, 2004-cü ildən etibarən ölkə
üzrə 1,9 milyon yeni iş yerləri açılıb ki,
onların da böyük əksəriyyəti bölgələ
rin payına düşür. İlk dövlət proqramı
nın icrasına start veriləndən etibarən
Azərbaycanın bölgələrində 70 min
dən çox müəssisə fəaliyyətə başlayıb
və regionlarda ümumi məhsul bura
xılışı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu
nun nəticəsi kimi, bölgələrdə artım
tempi ölkə üzrə müvafiq göstəriciləri
üstələyib. Son 15 ildə regionların əmək
resursları və iqtisadi potensialı nəzərə
alınmaqla çoxlu sayda sənaye istehsa
latları yaradılıb. Bu müəssisələrin ya
radılmasında yerli və xarici sərmayə
darların investisiyalarından səmərəli
istifadə edilib, ən müasir standartlar
tətbiq olunub. Həmin müəssisələrdə
əsasən yerli xammaldan hazırlanan
yüksək keyfiyyətli məhsullar həm da

xili tələbatın ödənilməsinə yönəldilir,
həm də “Made in Azerbaijan” brendi
ilə xarici bazarlara çıxarılır.
İNKİŞAFA XİDMƏT EDƏN
TƏDBİRLƏR DAVAMLI
XARAKTER DAŞIYIR
Göründüyü kimi, Azərbaycanın
inkişaf dinamikasında regionların so
sial-iqtisadi inkişafı özünəməxsus yer
tutur. Bölgələrin tərəqqisinə xidmət
edən çoxşaxəli və effektiv tədbirlərin
səmərəli nəticələri bu inkişafın da
vamlı olması üçün fundamental əsas
lar yaradır. Bu gün regionların hər bir
guşəsində genişmiqyaslı quruculuq
işlərinin aparılması, yeni yolların çə
kilməsi, infrastruktur quruculuğunun
uğurla davam etdirilməsi, sosial ob
yektlərin istifadəyə verilməsi müasir
inkişaf mərhələsinin reallıqlarıdır.
Lakin meydana çıxan yeni çağırışlar
və reallıqlar bu tədbirlərin davamlı
olmasını zəruri edir. Azərbaycan döv
ləti bu çağırışlara və reallıqlara müva
fiq olaraq inkişafa xidmət edən işləri
və islahatları davam etdirmək imkanı
və iradəsinə malikdir. Prezident İl
ham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Gö
rülən bütün işlər və əldə edilmiş nəti
cələr deməyə əsas verir ki, Azərbay
can bu gün uğurla, sürətlə inkişaf
edən ölkədir. Ancaq biz əldə edilmiş
uğurlarla kifayətlənməməliyik, daim
qabağa baxmalıyıq və növbəti illərdə
görüləcək işlərlə bağlı fəaliyyətimizi
düzgün qurmalıyıq”.
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Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunması strateji məqsəd kimi müəyyənləşdirilib
İyunun 1-də Bakıda Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti,
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və
İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin bir
gə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olun
muş “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
və aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsi problemləri” mövzu
sunda beynəlxalq elmi-praktiki konf
rans keçirilib.
Tədbirdə Milli Məclisin deputatları,
müxtəlif ölkələrdən dəvət olunmuş ta
nınmış iqtisadçı-alimlər və ictimai-siya
si xadimlər, respublikamızın nüfuzlu
alimləri və gənc tədqiqatçılar, həmçinin
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
nin professor-müəllim kollektivi və fəal
tələbələri iştirak ediblər.
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Giriş nitqi ilə çıxış edən Azərbay
can Kooperasiya Universitetinin rek
toru, Milli Məclisin deputatı, profes
sor Eldar Quliyev Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin dövlətçilik tariximi
zin şanlı səhifəsi olduğunu diqqətə
çatdırıb. Onun sözlərinə görə, Xalq
Cümhuriyyəti mütərəqqi idarəçilik
ənənələri və zəngin demokratik də
yərlər yaradıb, xalqların hüquq və
azadlıqlarına hörmət və ehtiram nü
munəsi ortaya qoyub. Cəmi 23 ay ya
şamasına baxmayaraq, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçilik ta
riximizdə şərəfli iz qoyduğunu deyən
Eldar Quliyev bildirib ki, cümhuriy
yət dövründə dövlətçiliyimiz yolunda
çox önəmli islahatlar həyata keçirilib,
mühüm tarixi nailiyyətlər əldə olu
nub.
Rektor əlavə edib ki, Azərbaycan

Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bay
rağının ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Res
publikasında qaldırılması Ümummilli
liderin adı ilə bağlıdır. Bildirilib ki,
Prezident İlham Əliyevin AXC-nin
100 illik yubileyi ilə əlaqədar imzala
dığı sərəncam dövlətçilik tariximizə
və milli kimliyimizə diqqətin bariz
nümunəsidir.
Millət vəkili, professor Eldar Quli
yev diqqətə çatdırıb ki, bu gün res
publikamızda hər bir vətəndaşın yük
sək keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatı, bu sahədə makroiq
tisadi sabitliyə əsaslanan daha yüksək
və davamlı inkişafın əldə olunması,
ölkə üçün zəruri həcmdə ərzaq ehti
yatının yaradılması və onun müasir
tələblər səviyyəsində idarə edilməsi
dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca is
tiqamətlərindəndir: “Son illərin təcrü

bəsi göstərir ki, ölkəmizdə həyata ke
çirilən sosialiqtisadi islahatlar kon
tekstində kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının artırılması ilə bağlı atılan
uğurlu addımlar bəhrəsini verməkdə
dir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlə
rə, hüquqi normalara cavab verən,
xalqın milli maraqlarına əsaslanan
çoxşaxəli islahatlar ölkəmizin iqtisadi
qüdrətini, siyasi nüfuzunu daha da
artırmış, əhalinin rifahının yaxşılaşdı
rılmasına stimul yaratmışdır. Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyevin im
zaladığı müvafiq sərəncamlar, qəbul
edilmiş dövlət proqramları regionla
rın sosialiqtisadi inkişafına və əhali
nin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmi
natına rəvac vermişdir”.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sə
naye və sahibkarlıq komitəsinin
sədri, Azərbaycan İqti
sadçılar İttifaqının
sədri, akademik
Ziyad Səmədza
dənin “Azərbay
canın iqtisadi in
kişaf strategiya
sında ərzaq təhlü
kəsizliyinin yeri
və rolu: reallıqlar
və perspektivlər”,
Azərbaycan Res
publikası Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji
Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri,
professor Əli Nuriyevin “Azərbayca
nın müasir aqrar siyasəti zəminində
ərzaq təhlükəsizliyinin istiqamətləri”,
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsi
nin sədri, professor Eldar İbrahimo
vun “Müstəqil Azərbaycanın ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi döv
lət siyasətinin prioritet istiqaməti ki
mi” mövzusunda məruzələri dinləni
lib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan əhali
nin qida təhlükəsizliyinin təmin olun
masını strateji məqsəd kimi qarşıya
qoyub. Prezident İlham Əliyevin siya
si iradəsi əsasında ölkəmizdə ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər daim
diqqət mərkəzində saxlanılır. Son 15
ildə respublikamızda ərzaq təminatı

nın möhkəmləndirilməsi istiqamətin
də bir sıra mühüm tədbirlər həyata
keçirilib. Ölkədə etibarlı ərzaq təmi
natına nail olunması üçün normativ
hüquqi baza davamlı şəkildə möh
kəmləndirilir. Diqqətə çatdırılıb ki,
regionların, kənd təsərrüfatının inki
şafı ilə bağlı qəbul edilən müvafiq
dövlət proqramları çərçivəsində görü
lən işlər aqrar sektorda ərzaq məhsul
ları istehsalının artırılmasına geniş
imkanlar açıb. Bölgələrdə sahibkarlı
ğın ardıcıl şəkildə dəstəklənməsi, fer
merlərə güzəştli kreditlərin verilməsi,
subsidiyaların həcminin artırılması,
müasir təsərrüfatların yaradılması,
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, texnika ilə
təminatın gücləndirilməsi sayəsində
aqrar sektorda ərzaq

məhsulları istehsalı
əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Hazırda
respublikamızda bir sıra pozisiyalar
üzrə daxili ərzaq tələbatının 100 faiz
həcmində yerli istehsal hesabına ödə
nilməsi böyük nailiyyətdir.
İsveçrəli professor Mehmet Şükrü
Güzel, Türkiyədən professor Cengiz
Güneş, Rusiyanın Kooperasiya Uni
versitetinin rektoru, professor Sergey
Qil, Poltava Dövlət Aqrar Akademiya
sının rektoru, professor Valentina
Arançiy, Belarusdan professor Svetla
na Lebedeva müxtəlif mövzularda çı
xışlar ediblər.
Sonra Azərbaycan Kooperasiya
Universitetinin rektoru, professor El
dar Quliyevə müəllifi olduğu “Qlobal
ərzaq təhlükəsizliyi: reallıqlar, çağırış
lar və perspektivlər” adlı kitabına və
beynəlxalq təşkilatlarda səmərəli

fəaliyyətinə görə İsveçrənin Cenevrə
şəhərində fəaliyyət göstərən BMTnin
İctimai Mükafatlar üzrə Şurasının
(UNCOPA) Beynəlxalq Mükafatlar
Komitəsinin “Elm və sülhməramlı sə
fir” fəxri adı və Türk Dünyası Araş
dırmaları Beynəlxalq Elmlər Akade
miyası tərəfindən “Türk dünyasında
ilin alimi” beynəlxalq mükafatı təq
dim olunub.
Qeyd edək ki, “Qlobal ərzaq təhlü
kəsizliyi: reallıqlar, çağırışlar və pers
pektivlər” kitabının orijinal variantı
ingilis dilində nəşr edilib və 2017ci
ildə İtaliyanın paytaxtı Romada təqdi
matı keçirilib. Kitabda Azərbaycan
üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edən
qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin möv
cud problemləri, bu sahədə planlaşdı
rılan işlər, qlobal səviyyədə perspek
tiv tədbirlər elmi
iqtisadi nöqteyi
nəzərdən geniş
şəkildə araşdırılıb.
Həmçinin dünya
əhalisinin sürətlə
artması və 2050ci
ildə 910 milyarda
çatması ehtimalına
adekvat olaraq məh
suldarlığın yüksəldil
məsi yolları axtarılıb.
Olduqca mühüm iqti
sadi problemlərdən bəhs edən kitab
da qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin ər
zaq əlçatanlığı, sosial bərabərsizlik və
işsizlik problemlərinin aradan qaldı
rılması yönündə oynadığı rol ilə əla
qədar sosial aspektlər də nəzərdən
keçirilib. Eyni zamanda, iqlim dəyi
şikliyinin, urbanizasiyanın ərzaq əlça
tanlığına uzunmüddətli dövr üçün
təsiri açıqlanıb.
Kitabın sonunda ərzaq təhlükəsiz
liyinin həlli üçün institusional prob
lemlərin aradan qaldırılması, məhsul
istehsalının artırılması, gənclərin kənd
təsərrüfatı sahəsinin inkişafına və bu
sahədə fəaliyyət göstərmələrinə ma
rağın yüksəldilməsi istiqamətində
təkliflər verilib.
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Xəyalları reallığa çevirən
siyasi iradənin növbəti zəfəri
Türkiyənin Eskişehir şəhərində TANAP layihəsinin açılış mərasimi keçirilib
İyunun 12-də Türkiyənin Eski
şehir şəhərində TANAP qaz kəmə
rinin istifadəyə verilməsi münasi
bəti ilə təntənəli mərasim keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyev mərasimdə
iştirak edib.
TANAP qaz kəmərinin istifadə
yə verilməsi mərasimi bu möhtə
şəm layihə haqqında videoçarxın
nümayişi ilə başladı.
Qeyd edək ki, TANAP layihəsi
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sekto
r undakı “Şahdəniz-2” yatağından
və Xəzərin digər sahələrindən ha
sil edilən təbii qazın Türkiyəyə və
Avropaya nəqlini nəzərdə tutur.
Cənub Qaz Dəhlizinin əsas seq
mentlərindən biri olan TANAP
Gürcüstandan və Türkiyənin 20 vi
layətindən keçərək Yunanıstan sər
hədinə qədər uzanır. Layihə ilə
bağlı Azərbaycan ilə Türkiyə ara
sında Anlaşma Memorandumu

2011-ci il dekabrın 24-də, “TransAnadolu təbii qaz boru kəməri sis
teminə dair” Saziş isə 2012-ci il
iyunun 26-da İstanbulda imzalanıb
və hər iki ölkənin müvafiq qanun
verici orqanları tərəfindən təsdiq
lənib. TANAP layihəsi təbii qazın
“Şahdəniz”, eyni zamanda, Azər
baycanın digər yataqlarından Av
ropa bazarlarına nəql edilməsi po
tensialına görə mühüm siyasi və
iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.

Mərasimin əvvəlində SOCAR-ın
prezidenti Rövnəq Abdullayev və
Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər
naziri Berat Albayrak çıxış etdilər.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İl
ham Əliyev, Şimali Kipr xalqının
lideri Mustafa Akıncı, Serbiya Pre
zidenti Aleksandr Vuçic, Ukrayna
Prezidenti Petro Poroşenko və Tür

 iyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ər
k
doğan çıxış etdilər.
Çıxışlardan sonra TANAP kə
mərinə qazın verilməsi mərasimi
oldu.
Uzunluğu 1805 kilometr olan
TANAP boru kəmərinin diametri
56 və 48 düym, Mərmərə dənizi bo
yunca isə 36 düym təşkil edir. Kə

mərin dəniz səviyyəsindən maksi
mal hündürlüyü 2700 metr yüksək
likdə yerləşir. Kəmərdən Türkiyə
qazpaylama sisteminə iki qol ayrı
lıb və onun maksimum illik ötürü
cülük qabiliyyəti 31 milyard kub
metrdir. Layihənin ilkin mərhələ
sində illik ötürücülük qabiliyyəti 16
milyard kubmetr qaz təşkil edəcək.
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CƏNUB QAZ DƏHLİZİ:
ENERJİ ƏMƏKDAŞLIĞINDA YENİ MƏRHƏLƏ

Anar Əkbərov
Milli Məclis Aparatı Analitik
informasiya şöbəsinin
baş məsləhətçisi
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Bu gün dünya siyasətinin aktual
məsələlərindən biri enerji təhlükə
sizliyidir. Təsadüfi deyil ki, son
vaxtlar keçirilən bütün siyasi və iq
tisadi məzmunlu konfransların
gündəliyində yer alan başlıca möv
zulardan biri enerji təhlükəsizliyi
məsələsidir. Bu kontekstdə Azər
baycanın dünyada əhəmiyyətinə
görə ikinci enerji növü sayılan təbii
qaz ixracatçısı kimi tanınması döv
rünə qədəm qoyması olduqca əhə
miyyətli faktordur.

Pessimist proqnozlar şəraitində
qəbul edilən siyasi qərarın
möhtəşəm nəticəsi
“Şahdəniz” yatağı üzrə ilk qaz
müqaviləsi 1996cı ildə imzalanar
kən enerji təhlükəsizliyi məsələsi
indiki qədər aktual olmadığına
görə qaz müqavilələri bir o qədər
də rentabelli hesab edilmirdi. La
kin BakıTbilisiƏrzurum qaz boru
kəməri ilə ilk addımını atan Azər
baycan bu layihə ilə ölkəmizin gə
ləcəkdə böyük qaz ixracatçısı kimi

TƏHLİL
tanınmaq istəyinin əsasını qoydu.
Azərbaycanın təbii qaz ehtiyatları
nı realizə etmək üçün müxtəlif im
kanlar mövcud olsa da, rəsmi Bakı
Avropaya ixrac kəmərinin tikilmə
sinə üstünlük verdi.
2011-ci ildə Avropa Komissiyası
ilə imzalanan “Cənub Qaz Dəhlizi
haqqında Birgə Bəyannamə” əmək
daşlıqda tamamilə yeni mərhələ
nin əsasını qoydu. Bəlkə də bəzilə
rinə o zaman CQD-nin ərsəyə gəl
məsi əfsanə və xəyal kimi görünə
bilərdi. Necə ki, “Əsrin müqavilə
si” imzalananda çoxları onun gələ
cəyini, sənəddə qarşıya qoyulan
niyyətlərin gerçəkləşməsini şübhə
altına alırdılar.
CQD-nin mürəkkəb infrastruk
tur olacağı ilk gündən məlum idi.
Çünki bunun üçün “Şahdəniz” qaz
yatağının ikinci mərhələsinin işlə
nilməsinə başlanılmalı, mövcud qaz

kəmərlərinin imkanları genişləndi
rilməli, Türkiyə və Avropa ölkələri
nin ərazisində yeni qaz kəmərləri
çəkilməli idi. Elə buna görə də bəzi
lərinə həmin vaxt bu layihənin real
laşması qeyri-mümkün görünürdü.
Üstəlik, layihənin həyata keçirilmə
si üçün maliyyə mənbələri də tapıl
malı idi. Lakin bəzi dairələrin çə
kindirici və pessimist rəylərinə əhə
miyyət verməyən rəsmi Bakının li
derliyi və beynəlxalq tərəfdaşların
birgə səyləri nəticəsində CQD-nin
bütün komponentlərinin reallaşdı
rılması üzrə beynəlxalq razılaşma
lar əldə olundu. Qeyd etmək lazım
dır ki, Cənubi Qafqaz Qaz Kəməri
nin təməlinin qoyulması TANAP
üçün əsas yaratdısa, sonuncu da
Trans-Adriatik Boru Kəmərini TAP-ı qaçılmaz etdi.
Prezident İlham Əliyev CQDnin açılış mərasimində xüsusilə

qeyd etdi ki, bu layihələrin həyata
keçirilməsi beynəlxalq əməkdaşlıq
olmadan mümkün olmazdı. Hazır
da CQD-nin icrasında yeddi ölkə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə,
Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya,
İtaliya iştirak edir, eyni zamanda,
üç Balkan ölkəsi - Bosniya və Her
seqovina, Xorvatiya və Monteneq
ronun da növbəti mərhələdə bu
layihəyə qoşulacağı gözlənilir. Gə
ləcəkdə CQD-nin yeni qollarının
yaranması proqnozlaşdırılır ki, bu
da daha çox Avropa ölkəsinə Azər
baycan qazının ixracına imkan ya
radacaq.
Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, “Cənub Qaz Dəhlizi
Azərbaycanın liderliyi ilə həyata
keçirilən, tarixi əhəmiyyətə malik,
xalqımızın firavan gələcəyini tə
min edən, regionda, Avropada təh
lükəsizliyin, əməkdaşlığın möh
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kəmlənməsinə xidmət göstərən
qlobal layihədir”.
Avropanın enerji xəritəsi
yenidən qurulur
Mayın 29-da rəsmi açılışı olan
CQD Azərbaycanın enerji siyasəti
nin növbəti möhtəşəm uğuru kimi
tarixə düşdü. Eyni zamanda, bu
tarixi hadisə rəsmi Bakının 1994-cü
ildən həyata keçirdiyi enerji siyasə
tinin məntiqi nəticələrindən biri və
həm də uğurlu davamıdır. Açılış
mərasimində Prezident İlham Əli
yevin “Cənub Qaz Dəhlizinin rəs
mi açılışı onu göstərir ki, biz qarşı
mıza qoyduğumuz bütün hədəflə
rə çatdıq və bu gün ölkəmizin hə
yatında neft-qaz sənayesinin inki
şafında yeni dövr başlayır” fikirləri
də bu mənada əlamətdardır.
CQD böyük strateji infrastruktur
layihəsidir. Bu layihə gələcəkdə
təkcə Azərbaycana xidmət etməyə
cək, Qərb dövlətlərinin də layihəyə
dəstək vermələri məhz bu məqamla
əlaqədardır. Düzdür, Azərbaycanın
bütövlükdə mövcud qaz resursları
yalnız “Şahdəniz-2”dən ibarət de
yil, “Abşeron”, “Ümid”, “Qarabağ”,
“Babək” və digər yataqlarımız da
var ki, hazırda təsdiq olunan qaz
ehtiyatlarımızın həcmi 2,6 trilyon
kubmetrə bərabərdir. Azərbaycan
da aşkar edilmiş ən böyük təbii qaz
mənbəyi olan “Şahdəniz” yatağı
CQD-nin əsas resurs bazasıdır. Bu
nəhəng yatağın ilkin geoloji qaz eh
tiyatı 1,2 trilyon kubmetrdir. CQDnin əsas komponentlərindən olan
TANAP-ın iyunun 12-də Əskişə
hərdə rəsmi açılışından sonra sadə
cə layihənin son mərhələsi - TAP
kəmərinin inşası qalır, bu seqmen
tin də 2020-ci ildə yekunlaşdırılma
sı planlaşdırılır.
CQD Xəzər dənizinin qaz re
surslarını ilk dəfə birbaşa Avropa

70

Milli Məclis

bazarlarına çıxararaq, bütöv re
gionun enerji xəritəsini dəyişəcək.
Digər tərəfdən, təbii qaz 2040-cı ilə
qədər ildə 1,5-1,8% artaraq ən tez
hasil edilən yanacaq növü olacaq.
Həmin dövrdə qlobal ümumi təbii
qaz ixracı 50% artacaq və ekspert
lərin proqnozlarına görə, Avropa
bazarı bu artımın çoxunu özünə
cəlb edəcək ki, bu da CQD infrast
rukturunun önəmini bir daha artır
mış olacaq.
CQD üzrə ixrac olunacaq qaz
həcmləri ilə bağlı idxalçı dövlətlər
lə 15 il müddətinə razılaşmanın
bağlanması isə əlbəttə ki, layihəni
digər alternativlərindən üstün
edən başlıca amillərdən biridir.
Hələ də tikilməkdə olan, idxal ba
zarı perspektivləri qeyri-müəyyən
olan layihələrlə müqayisədə CQDnin əsas üstünlüklərindən biri layi
hənin Aİ tərəfindən təsdiq olun
masıdır.

Bu dəhlizin başa çatması ölkə
mizə böyük məbləğdə kapitalın
daxil olmasına şərait yaradacaq,
nəticə etibarı ilə bu, Azərbaycanın
milli gəlirinin formalaşmasının şa
xələndirilməsi üçün əlavə imkan
lar verəcək. Hazırda “Şahdəniz”
yatağının hər iki mərhələsindən
gəlirlərimizin 100 milyard ABŞ
dollarından çox olacağı proqnoz
laşdırılır, lakin gəlirlərin daha çox
ola biləcəyi də istisna edilmir, orta
və uzaq perspektivdə Azərbayca
nın özünün də Avropa ölkələrinə
qaz ixracında tranzit ölkə kimi çı
xış edə biləcəyi, əsas hədəflərdən
birinin də məhz bundan ibarət ol
duğu qeyd edilir.
Yeni enerji damarı: maraqlar
və balans siyasətinin vəhdəti
Mütəxəssislərin diqqət yetirdiyi
vacib məqamlardan biri də, əlbəttə,
dəhlizin işə düşməsinin Aİ-nin

enerji təhlükəsizliyinə gətirəcəyi
töhfədir ki, ixrac kəməri Avropa öl
kələrinin enerji təminatında yeni
imkanlar açaraq qaz tədarükü mən
bələrini şaxələndirməyə, yeni alter
nativ marşrutlardan istifadəyə şə
rait yaradacaq, dəhliz boyunca yer
ləşən ölkələrdə innovativ texnologi
yaların, iş yerlərinin yaranmasına
və investisiyaların artmasına gətirib
çıxaracaq. Qeyd olunan faktorları
qabardan ekspertlər Aİ, beynəlxalq
maliyyə təşkilatları, o cümlədən
ABŞ-ın məhz buna görə layihəyə
daim maraq göstərib dəstəklərini
ifadə etdiklərini bildirirlər.
Etiraf etmək lazımdır ki, nəhəng
enerji daşıyıcıları istehsalçısı və is
tehlakçısı olan ABŞ-ın dövlət başçı
sı sıradan hər hansı hadisə ilə bağlı
heç bir ölkənin rəhbərini “bizim
böyük dövlətlərimizin və Qafqaz
regionunun daha firavan, dinc və
təhlükəsiz olması naminə Sizinlə
birgə işləmək əzmindəyəm” deyib
təbrik etməz. Deməli, Azərbaycan

CQD-ni işə salmaqla təkcə möhtə
şəm qələbə qazanmayıb, həm də
öz enerji siyasəti ilə, D.Trampın
qeyd etdiyi kimi, Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təminatında əsas
ixracatçılardan birinə, etibarlı tə
rəfdaşa çevrilməyə qərar verib.
Böyük Britaniyanın da CQD-nin
reallaşmasına güclü dəstəyini
unutmaq olmaz, energetika sahə
sində həyata keçirilən çoxsaylı la
yihələrin əsas investoru rolunda
çıxış edən BP şirkətinin töhfəsi in
karolunmazdır.
Bəli, “qoca qitə” alternativ ixra
catçı kimi Azərbaycanın üzərində
dayanması ilə bir daha bizimlə
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu
ortaya qoydu. Bu isə ölkəmizin
nəinki regionda və Avropada, elə
cə də dünyada siyasi-iqtisadi dəyə
rini artıran, mövqeyini möhkəm
ləndirən amildir. Prezidentin layi
hənin istifadəyə verilməsi ilə bağlı
keçirilən mərasimdəki nitqinə mü
raciət edək: “Maraqlar balansı ol
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masaydı, bu layihə həyata keçirilə
bilməzdi. Bizim enerji siyasətimiz
lə bağlı yanaşmamız məhz bundan
ibarətdir”.
Toqquşan maraqlar fonunda
layihənin lehinə və
əleyhinə olanlar
Layihəyə start verildiyi gündən
ona qarşı olan qüvvələrin layihə
nin perspektivlərini şübhə altına
alan və miqyasını kiçiltməyə yö
nəlmiş kampaniyası kontekstində
neqativ və qərəzli yanaşmanı da
vam etdirəcəyi gözlənilən idi.
Region və dünya mediasında la
yihə Xəzər dənizinin karbohidro
gen ehtiyatlarının Avropa bazarla
rına nəql olunması yönündə ol
duqca əhəmiyyətli marşrut, Orta
Asiya dövlətlərinə körpü kimi qiy
mətləndirilsə də, Rusiyanın nara
hatlığının səbəbləri barədə şərhlə
rə də geniş yer verildi, bəzi hallar
da Bakı və Moskvanın qarşı-qarşı
ya qoyulmasına cəhd olundu.
Bəzi analitik mərkəzlər Rusiya
nın bu məsələyə “həssas” münasi
bətinin səbəbi kimi perspektivdə
TANAP kəməri ilə türkmən və qa
zax qazının Avropa bazarına çıxarıl
ması ehtimalını, TAP-ın reallaşdırıl
ması ilə Cənubi Avropa dövlətləri
nin qazla təchizatında “Türk axını”
layihəsinə alternativ olmasını göstə
rirlər. Türkmənistan və Qazaxıstan
qazının öz ərazisindən keçməklə
Avropaya nəqlində, “qoca qitə”nin
enerji təchizatında inhisarçı mövqe
yini qorumaqda qərarlı olan Kreml
enerji asılılığının azalmasına hesab
lanmış istənilən layihənin baş tut
masına qarşı olduğu üçün CQD-yə
biganə yanaşa bilməz.
Avropa İttifaqının Rusiya qazı
nın Ukraynadan yan keçməklə Av
ropaya çatdırılmasını nəzərdə tutan
“Şimal axını-2” layihəsinə qarşı ol
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duğu və üstəlik, Moskva əleyhinə
Qərbin (ABŞ-ın) sanksiyalarının get
dikcə sərtləşdiyi bir dönəmdə Cə
nubi Avropa bazarında rəsmi Mosk
vaya alternativin meydana çıxması
Rusiyanın bəzi media resurslarında
ağır həzm olunur, məlum ekspertlər
camiəsi CQD layihəsini qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlıq müstəvisindən
dəyərləndirə bilmirlər. Rusiya Pre
zidenti başda olmaqla (“Azərbayca
nın Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə gə
lincə, biz istənilən iqtisadi aktivliyi al
qışlayırıq, biz Avropa bazarına enerji
nəqlində diversifikasiyanı da alqışlayı
rıq”), Kreml rəsmilərinin layihənin
ikinci seqmentinin açılışına loyal
münasibəti fonunda əksər rus KİVlərində Azərbaycanın qaz potensialı
imkanlarına rişxəndlə yanaşılır, la
yihənin heç bir halda Rusiya layihə
lərinə alternativ olma ehtimalı qəbul
edilmir, radio və televiziya tokşoularında məlum ekspertlər tərə
findən israrla “Qazprom”un inhi
sarçı mövqelərinə təhlükənin olma
dığı təbliğ edilir, “arqument” kimi
isə CQD-nin dəyərinin çox yüksək
olması, Avropaya çəkiləcək qaz kə
mərlərini doldurmaqda problemlə
rin yaranacağı, Azərbaycanın bu la
yihədən heç bir qazanc əldə edə
bilməyəcəyi, bu layihəyə görə öz
daxili tələbatını belə Rusiya hesabı
na ödədiyi, Azərbaycanın öz xərclə
rini 20 ilə çıxaracağı iddiaları səslə
nir. Bunları səsləndirənlər deyəsən
unudurlar ki, qaz ticarətində qəbul
olunmuş idxal praktikasından ya
rarlanan dövlətlərin başında məhz
Orta Asiya ölkələrindən qaz idxal
edən Rusiya durur. Məsələnin daha
dərin araşdırılması zamanı rusiyalı
ekspertləri narahat edən əsas məqa
mın səbəbləri aydın olur; Rusiyaya
sanksiya təzyiqinin davam etdiyi şə
raitdə İsrail, İraq və İran qazının or
ta və uzaq perspektivdə CQD vasi

təsi ilə Avropaya nəqli ideyasının
sözügedən dairələrin müzakirələr
zamanı dilə gətirmədiyi başlıca
“gerçək” kimi məlum olur.
Qərb ekspertlər hesab edirlər ki,
İsrailin yeni kəşf olunan nəhəng
qaz yataqlarından hasil ediləcək
qazın gələcəkdə TAP kəməri ilə
Avropanın cənubuna nəqli barədə
müzakirələrin
intensivləşməsi
Kremlin ixrac kəmərləri ilə bağlı
qərarlarını nəzərdən keçirməsinə
səbəb olacaq. Bu mənada Bolqarıs
tan Prezidentinin iyunun əvvəlin
də Moskvaya baş tutmuş səfəri
diqqət çəkməyə bilməz. Müzakirə
lər zamanı “Qazprom”un boru kə
mərini Cənubi Avropa ölkələrinə
deyil, Cənub-Şərqi Avropa dövlət
ləri istiqamətində inşa etməsi mə
sələsinin gündəmə gətirilməsi ar
tıq CQD layihəsinin enerji siyasə
tində öz sözünü deməyə başladığı
nın göstəricisidir.
CQD layihəsinin ikinci mərhələ
sinin işə salınmasını şərh edən bəzi
rusiyalı təhlilçilər isə iyul ayında
Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə
bağlı razılaşmanın əldə olunacağı
təqdirdə “Qazprom” üçün vəziy
yətin pisə doğru dəyişəcəyini ehti
mal edir, bu razılaşmanın Transxə
zər layihəsinin reallaşmasına yaşıl
işıq yandıracağını bildirirlər.
ABŞ-ın öz sıxılmış təbii qazı
(STQ) vasitəsi ilə Avropa bazarları
nı ələ keçirmək maraqları konteks
tində CQD layihəsinə dəstək gös
tərməsi, D.Trampın Beynəlxalq
Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin 25 il
liyi və Cənub Qaz Dəhlizinə ilk
qazın verilməsi münasibəti ilə
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidentinə təbrik məktubları gön
dərməsi də diqqətçəkən məqam
dır. Layihənin
reallaşmasında
ABŞ-ın maraqları nə ola bilər sualı
na münasibət bildirən təhlilçilər

Tramp administrasiyasının Əfqa
nıstan strategiyasını qabardır, Pa
kistanla münasibətlərin qeyri-sta
billiyi şəraitində Vaşinqtonun lo
gistika marşrutlarını yenidən nə
zərdən keçirdiyi, məhz CQD dəhli
zi sayəsində ABŞ-ın hərbi resursla
rın hərəkətində Moskva və İslama
baddan asılılığının azalacağı qeyd
olunur. Avropalı ekspertlərin qə

pektivi böyükdür.
Layihənin əhəmiyyəti ilə bağlı
məşhur Amerika nəşri “Forin Poli
si”də dərc olunmuş, müəlliflərinin
Lük Koffi və Əfqan Nifti olduğu
“Azərbaycan Qərbə nəyə görə la
zımdır?” məqaləsində də bu sual
lara cavab verilir, Azərbaycanın
Şərqlə Qərb arasında enerji təchi
zatında, mal dövriyyəsində və rə

amil olacaq Cənub Qaz Dəhlizinə
uzunmüddətli investisiya proqra
mı kimi baxmaq lazımdır. Müşahi
dəçilərin ümumi qənaəti belədir ki,
CQD Azərbaycanın regionda və
Avropada əhəmiyyətinin artması
nı, Azərbaycanla Qərb arasında
münasibətlərin daha yüksək pillə
yə qalxmasını şərtləndirəcək, re
gion ölkələrinin öz enerji resursla

naətinə görə, Avropanın enerji təc
hizatında Moskvadan asılılığını ar
tıracaq “Nord Stream-2” (“Şimal
axını-2”) qaz kəməri ilə bağlı danı
şıqların intensivləşməsi də bu layi
hənin əhəmiyyətini artırır. Hesab
olunur ki, Avropanın Rusiya neft
və qazından asılılığı azaldıqca, Va
şinqtonun mövqeləri güclənir.
Bununla yanaşı, Rusiya mediasın
da tamamilə fərqli və daha konst
ruktiv yanaşma sərgiləyənlər də var.
Onların fikrincə, Moskva yeni boru
kəmərinin infrastrukturundan öz
maraqları üçün istifadə edə bilər. Bu
mövqeyi müdafiə edənlərin fikrincə,
“Qazprom”un “Türk axını”nın ikin
ci xətti ilə TANAP-a qoşulma pers

qəmsal kommunikasiyalarda vacib
rol oynadığı vurğulanır.
Türkiyənin layihə ilə bağlı ma
raqları da rusiyalı və avropalı təh
lilçilərin diqqətindən kənarda qal
mır, Ankaranın Rusiyanın “Türk
axını” layihəsindən istifadə edə
rək, Avropa Birliyi ölkələri və
Azərbaycanla danışıqlarda maksi
mal güzəşt əldə edərək, ərazisini
enerji mərkəzinə çevirməyə çalış
dığı qeyd olunur.

rını dünya bazarına çıxarmaq üçün
yeni mənbə rolunu oynayacaq,
Azərbaycanın təkcə enerji ixrac
edən ölkə kimi deyil, həm də onu
nəql edən və tranzit ölkə kimi əhə
miyyətini artıracaq.
Göründüyü kimi, Azərbaycan
təşəbbüsçüsü və iştirakçısı olduğu
layihələrə geosiyasi rəqabət mexa
nizmi kimi deyil, əməkdaşlıq plat
forması kimi yanaşır. Müxtəlif
marşrutların müzakirə olunduğu
halda, Cənub Qaz Dəhlizinə üs
tünlük verilməsinin əsas səbəbi la
yihənin siyasi məqsəd daşımaması,
gələcəkdə bu və ya digər ölkəyə
qarşı geosiyasi təzyiq vasitəsinə
çevrilmə ehtimalının olmamasıdır.

CQD-nin əhəmiyyəti
Ekspertlər hesab edirlər ki, qar
şıdan gələn 100 il ərzində Azərbay
can xalqına xidmət edəcək və milli
iqtisadiyyatın inkişafında mühüm
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Avropa İttifaqı-Azərbaycan Parlament
Əməkdaşlıq Komitəsinin XV iclasında
Mayın 7-də Milli Məclisdə Avro
pa İttifaqı-Azərbaycan Parlament
Əməkdaşlıq Komitəsinin XV iclası
işə başladı.
İclasda Azərbaycan Prezidenti
nin İctimai-siyasi məsələlər üzrə
köməkçisi - şöbə müdiri Əli Həsə
nov, Milli Məclis Sədrinin müavini
Valeh Ələsgərov, xarici işlər naziri
nin müavini Mahmud Məmməd
quliyev, Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri Səməd
Seyidov, deputatlar Sahibə Qafaro
va, Çingiz Qənizadə, Ülviyyə Ağa
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 eva, Flora Qasımova, Elman Nəsi
y
rov, Kamran Bayramov, Azər Kə
rimli, Asim Mollazadə, Kamilə Əli
yeva, Avropa İttifaqının Azərbay
candakı nümayəndəliyinin rəhbəri
Kestutis Yankauskas və komitənin
Avropadan olan üzvləri iştirak
edirdilər.
İclası açan Avropa İttifaqı-Azər
baycan Parlament Əməkdaşlıq Ko
mitəsinin həmsədri, Milli Məclisin
deputatı Cavanşir Feyziyev komi
tənin işinə uğurlar arzuladı, aparı
lacaq müzakirələrin faydalı olaca
ğına əminliyini bildirdi.

Sonra çıxış edən Avropa İttifaqıAzərbaycan Parlament Əməkdaş
lıq Komitəsinin həmsədri, Avropa
Mühafizəkarlar və İslahatçılar Qru
punun üzvü, Böyük Britaniyadan
olan deputat Sayyad Kərim Avro
pa İttifaqı-Azərbaycan münasibət
lərinin zamanın nəbzini tutaraq
inkişaf etməsindən məmnunluğu
nu ifadə etdi. Bildirdi ki, Avropa
İttifaqı Azərbaycan üçün vacib ti
carət tərəfdaşıdır. Azərbaycanın
böyük nəqliyyat qovşağına çevril
məsi Avropa İttifaqı üçün böyük
maraq kəsb edir. Azərbaycanda

müxtəlif dini icmaların nümayən
dələri sülh şəraitində yaşayır. Bu,
ölkənin tolerantlığından xəbər ve
rir.
Prezident İlham Əliyevlə həmin
gün keçirdiyi görüş barədə danı
şan Sayyad Kərim diqqətə çatdırdı
ki, görüşdə əməkdaşlığın bir sıra
sahələri barədə maraqlı müzakirə
lər oldu, Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsinə dair fikir mübadiləsi aparıl
dı. Həmsədr iclasın işinə uğurlar
arzuladı.
Açılış nitqlərindən sonra iclasın
birinci sessiyası işə başladı. Öncə
sessiyanın gündəliyi qəbul olundu.
2017-ci il mayın 2-3-də Brüsseldə
keçirilmiş Avropa İttifaqı-Azərbay
can Parlament Əməkdaşlıq Komi
təsinin XIV iclasının stenoqramları
təsdiqləndi. Sonra məruzələr din
lənildi. Sessiyada “Azərbaycan-Aİ
arasında hərtərəfli saziş ilə bağlı
danışıqlarda hazırkı vəziyyət” ba
rədə Azərbaycan xarici işlər naziri
nin müavini Mahmud Məmməd
quliyev geniş məruzə etdi. İndiyə

dək ölkəmizlə Avropa İttifaqı ara
sında mövcud olan tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq əlaqələri qeyd olundu.
Bildirildi ki, 3 gün əvvəl videokonf
rans vasitəsi ilə hərtərəfli sazişə
dair son danışıqlar aparılıb və bir
sıra sahələrə dair razılıq əldə olu
nub. Məruzədə Azərbaycanın işğal
altında olan Dağlıq Qarabağ bölgə
si və ətraf rayonlarda bir sıra Avro
pa şirkətlərinin qanunsuz fəaliyyət
göstərdiyi, həmin ərazilərdə müx
təlif məhsulların hazırlanaraq Er
mənistan malı kimi Avropa bazar
larına çıxarıldığı diqqətə çatdırıldı
və buna etiraz bildirildi.
Tədbirdə “Azərbaycanda siyasi
dialoq və islahatlar” mövzusunda
geniş məruzə edən Azərbaycan
Prezidentinin İctimai-siyasi məsə
lələr üzrə köməkçisi - şöbə müdiri
Əli Həsənov sessiya iştirakçılarına
son 100 ildəki dövlətçilik tariximiz
dən söhbət açdı. Bugünkü Azər
baycan Respublikasının 1918-ci il
də qurulmuş Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisi olduğunu

xatırlatdı. 70 illik totalitar sovet re
jimindən sonra 1991-ci ildə yeni
dən müstəqilliyini bərpa edən öl
kəmizdə əsaslı islahatlar aparıldı
ğını vurğuladı. Ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
da hüquqi, demokratik cəmiyyət
qurulduğu, iqtisadiyyatın liberal
laşdırıldığı, söz və mətbuat azadlı
ğına meydan verildiyi, siyasi dialo
qun genişləndirildiyi barədə ətraflı
məlumat verdi.
Birinci sessiyanın növbəti mə
ruzəsi “İqtisadi əməkdaşlıq: enerji
və nəqliyyat” mövzusuna həsr
olunmuşdu. Azərbaycanla Avropa
İttifaqı arasında iqtisadi əməkdaş
lığın önəmini vurğulayan Milli
Məclis Sədrinin müavini Valeh
Ələsgərov ölkəmizin neft-qaz ehti
yatlarının Avropanın enerji təmi
natında əhəmiyyətli rol oynadığını
bildirdi. Müstəqillik illərində bağ
lanmış neft müqavilələri barədə
qonaqlara ətraflı məlumat verdi.
Geniş məruzəsində vitse-spiker
enerji və nəqliyyat sahəsində Avro
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 a ilə əməkdaşlığın dərinləşdiril
p
məsində qanunvericilik təminatı
nın müstəsna rol oynadığını xüsusi
qeyd etdi.
Sessiyada məruzələr ətrafında
müzakirələrdə Avropa Xarici
Fəaliyyət Xidmətinin Avropa və
Mərkəzi Asiya üzrə icraçı direkto
runun müavini, Rusiya, Şərq Tə
rəfdaşlığı, Mərkəzi Asiya və ATƏT
üzrə direktor Lük Devin, Avropa
Naminə Liberal və Demokratların
Alyansının nümayəndəsi xanım

Seyidov, Avropa İttifaqı-Azərbay
can Parlament Əməkdaşlıq Komi
təsinin həmsədrləri Cavanşir Fey
ziyev və Sayyad Kərim yaxından
iştirak etdilər. Məruzəçilər onlara
ünvanlanan suallara ətraflı cavab
verdilər.
Mayın 8-də Milli Məclisdə Avro
pa İttifaqı-Azərbaycan Parlament
Əməkdaşlıq Komitəsinin XV iclası
öz işini davam etdirdi.
İclası açan Avropa İttifaqı-Azər
baycan ParlamentƏməkdaşlıq Ko

Anneli Yaateenmaki, Yaşıllar Qru
pu, Avropa Azad Alyansının təm
silçisi xanım Heydi Haytala, Avro
pa Xalq Partiyasının üzvü xanım
Ramona Manesku, Qonşuluq və
Genişləndirmə Danışıqları üzrə
Baş İdarənin rəhbəri Vassilis Mara
qos, Azərbaycan Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirli
yinin şöbə müdiri Azər Əliyev,
Milli Məclisin deputatları Çingiz
Qənizadə, Kamran Bayramov,
Asim Mollazadə, Beynəlxalq mü
nasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri Səməd

mitəsinin həmsədri Cavanşir Fey
ziyev bildirdi ki, bu gün toplantıda
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı danışıqlar, regional
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə
ediləcək. Əvvəlcə mövzu ilə əlaqə
dar Xarici İşlər Nazirliyinin nüma
yəndəsi, səfir Kamil Xasıyev çıxış
edərək vurğuladı ki, Azərbaycan
nəinki ikitərəfli, üçtərəfli əməkdaş
lıq formatlarını da ərsəyə gətirmə
yə nail olub. Ölkəmizdə Bakı-Tbili
si-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzu
rum qaz kəmərləri, Bakı-TbilisiQars dəmir yolu layihələri uğurla
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həyata keçirilib. Azərbaycan-Rusi
ya-İran üçtərəfli əməkdaşlıq for
matı Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəh
lizinin formalaşmasında mühüm
rol oynayır. Azərbaycan regional
layihələrin ən fəal iştirakçıların
dandır. Amma Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin hazırkı durumu öl
kəmizin iqtisadi inkişafını əngəllə
yir. Münaqişənin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq hü
quq normaları çərçivəsində həllinə
dair BMT, Avropa Parlamenti və
digər beynəlxalq qurumların qət
namələri icra edilmir. Beynəlxalq
qurumların problemlə bağlı ikili
standartlarının nəticəsi olaraq, iş
ğalçı tərəfə sanksiyalar tətbiq olun
mur. Kamil Xasıyev işğal olunmuş
ərazilərdə Avropa İttifaqı ölkələri
nin şirkətlərinin qanunsuz fəaliy
yət göstərdiyini də nəzərə çatdır
dı.
Sonra iclasda Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini Ziyafət Əsgə
rov çıxış etdi. Birinci vitse-spiker
Azərbaycanın qonşu ölkələrlə re
gional, iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf
etdirdiyini, beynəlxalq enerji və
nəqliyyat layihələrini yüksək sə
viyyədə icra etdiyini diqqətə çat
dırdı. Qeyd edildi ki, Ermənistanın
işğalçılıq siyasəti region ölkələri
nin təhlükəsizliyinə ciddi təhdid
dir. Bu gün Ermənistanda terror
dövlət siyasətinə çevrilib. Bu ölkə
beynəlxalq hüququ qulaqardına
vurur. Ermənistana sanksiyalar
tətbiq etməyə Avropa İttifaqına
kim mane olur? İşğal olunmuş əra
zilərdə narkotik maddələr yetişdi
rilərək Avropaya nəql olunur. Bu,
təkcə Azərbaycanın problemi de
yil, həm də Avropanın problemi
dir.
Millət vəkilləri Səməd Seyidov,
Asim Mollazadə, Flora Qasımova,
Elman Nəsirov, Sahibə Qafarova

da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
durumu ilə bağlı çıxış edərək öz
fikirlərini bildirdilər. Bu ədalətsiz
liyə dözməyin artıq mümkün ol
madığını vurğuladılar, bir milyona
yaxın soydaşımızın öz doğma oca
ğında qaçqın və məcburi köçkünə
çevrildiyini dilə gətirdilər, onların
problemlərindən söz açdılar.
Toplantıda Avropa İttifaqı-Azər
baycan Parlament Əməkdaşlıq Ko
mitəsinin həmsədri, Avropa Müha
fizəkarlar və İslahatçılar Qrupunun
üzvü, Böyük Britaniyadan olan de
putat Sayyad Kərim təmsil etdiyi
qurumun həmişə Azərbaycanın əra
zi bütövlüyünü tanıdığını və tanı
mağa da davam edəcəyini bildirdi.
Avropa Parlamentinin vitse-spi
keri Heydi Haytala münaqişənin
sülh yolu ilə həllinə tərəfdar ol
duqlarını dilə gətirdi.
Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti
və Avropa Komissiyasının Qonşu
luq və Genişlənmə Danışıqları üz
rə Baş İdarəsinin rəhbəri Vassilis
Maraqos çıxışında vurğuladı ki,
qurumun Azərbaycandakı nüma
yəndəliyi vasitəsi ilə Azərbaycana

yardım edilir. Bu il burada nəqliy
yat sahəsində investisiya proqram
ları həyata keçiriləcək. Gənclərin
akademik səviyyədə mübadiləsi
ilə bağlı “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələ
ri üçün 200 milyon avro ayrılıb. Bu
sahədə də Azərbaycanla əməkdaş
lıq ediləcək. O, Avropa İttifaqının
Dağlıq Qarabağ ərazisindən heç
bir mal və xidmət ixrac etmədiyini
xüsusi vurğuladı. Bildirildi ki, Av
ropa Komissiyası bununla bağlı
ölkələrə müvafiq bildirişlər göndə
rib.
“Regional əməkdaşlıq və Azər
baycan üçün çağırışlar” mövzu
sunda müzakirələrdə bildirildi ki,
ölkəmiz regional əməkdaşlığa bö
yük önəm verir. Bu gün Azərbay
can Avropanın enerji təhlükəsizli
yinin təminində önəmli rol oyna
yır. Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi
çəkilir, yaxın zamanlarda TAP və
TANAP enerji layihələrinin istifa
dəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
Cavanşir Feyziyev yekun çıxı
şında bu müzakirələrin qurumla
ölkəmiz arasında əlaqələrin inkişa
fına xüsusi töhfə olacağını, qarşı

dakı əməkdaşlıq üçün yeni zəmin
yaratdığını vurğuladı: “Azərbay
can gözləyir ki, Avropa İttifaqının
digər işğal olunmuş ərazilərdə tət
biq etdiyi normalar Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərində də tət
biq olunsun. Avropa İttifaqı mal və
xidmətlərin işğal olunmuş ərazilə
rə çatdırılmasının qarşısını ala bi
lər. Avropa İttifaqı Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərində hüquqi
və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin qar
şısını almalıdır, Suriyadan gələn
ermənilərin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində deyil, Ermə
nistanda yerləşdirilməsini dəstək
ləməlidir”.
Sonra iclasda Birgə Bəyanat və
tövsiyələr müzakirə olundu. Bildi
rildi ki, Birgə Bəyanata əməkdaş
lıqla bağlı müddəalar daxil edilib.
Bəyanat səsə qoyularaq qəbul edil
di.
Tədbirin sonunda mətbuat konf
ransı keçirildi və həmsədrlər tərə
findən jurnalistləri maraqlandıran
suallara ətraflı cavablar verildi.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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Bizimellər
yerindəmi...
Musa QULİYEV
Milli Məclisin deputatı

... Deyirlər ki, tanıdığın insan haqqında
söz demək, yazı yazmaq olduqca asandır.
Ən azı ona görə ki, tanıdığın adamın həyat tarixçəsini, xasiyyətini yaxşı bildiyindən onun fəaliyyətinə müxtəlif baxış bucağından yanaşmaq, yanılmadan qiymət
vermək imkanın olur.
Bu mənada, tanınmış ziyalı, istedadlı
qələm sahibi, ictimai-siyasi xadim, ən əsası, əsl insan İmamverdi İsmayılov haqqında yazı yazmaq onun mənim kimi yüzlərlə
dostu üçün “sonu görünməyən yovşanlı
çöldə” arxayın-arxayın gəzmək qədər
asandır.
Amma bu asanlığın bir qəlizliyi də
var....
Yaz səhərinin sərin mehinin asta-asta
dalğalandırdığı yovşanların babalarımızın
ruhu kimi qanımıza hopmuş bihuşedici ətrini ciyərlərinə çəkərək, Yazı düzündə addımlamaq sevinci, qısa bir vaxtdan sonra
bu düzün üfüqlə birləşən ucsuz-bucaqsız
ənginliyini gəzib qurtara bilməmək qorxusu ilə əvəz edildiyi kimi, parlaq istedadı,
çoxşaxəli və çoxillik fəaliyyəti ilə cəmiyyətin gözündə öz obrazını yaratmış tanınmış
şəxslər haqqında mükəmməl söz deyə bilməmək qorxusu da məsuliyyətli qələm
sahibini həmişə təqib edir...
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...Yazı düzünün adını eşidəndə mənim
7-8 yaşım ancaq olardı. Hər axşam yeni
nağıl danışmağa məcbur etdiyim Əli babam bildiyi bütün nağılları danışıb qurtarandan sonra öz qaçqınlıq həyatından, 1918-1922-ci illərdə Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarında bəylərin qapısında əkinçilik, muzdurluq etdiyi ağır günlərdən danışardı.
Babam söyləyərdi ki, Bərşaddıda
(Zəngəzurda Bərgüşad çayı boyunca
olan kəndləri belə adlandırırdılar) çəltik
becərir, Mincivan bazarında alver edir,
Yazı düzündə yerli bəylərin qoyun sürülərini otarır, əkin əkib, zəmilərini biçərdik.
O vaxtlar yazıb-oxumağı təzə-təzə
öyrəndiyimdən babamın bu söhbətlərində adını çəkdiyi yerlərin içərisində
“Yazı düzü” adı marağımı daha çox çəkmişdi.
“Yazı düzü” ifadəsini uşaq ağlımla
“yaz-bahar”, “yazıb-oxumaq”, “alın yazısı” kimi mənalandırırdım. Böyüyəndən
sonra öyrəndim ki, Yazı düzü Zəngəzurda Həkəri və Bərgüşad çaylarının arasında yerləşən üçbucaq şəkilli geniş bir
vadidir. Böyüklüyü və bərəkəti ilə Qubadlı-Zəngilan elinin qürur yeri olan Yazı
düzünün güllü-çiçəkli yazı, qızmar, ilanlıçəyənli yayı, sərt küləkli, gürşad yağışlı
payızı, qarlı-çovğunlu qışı vardı.
İnsan təbiətin bir parçasıdır və doğulub böyüdüyü yerin xüsusiyyətlərini çox
zaman öz görkəmində və xarakterində
yaşadır.

Bu baxımdan mən dostum İmamverdi İsmayılovu kiçik Vətəni Zəngəzurun
zirvələrində qartallar qıy vuran “qüdrətdən səngərli qalalı dağlar”ına, şaqqıldayıb axan bol sulu gur çaylarına və nədənsə, daha çox Yazı düzünə bənzədirəm...
...O Yazı düzünə ki, bir yanağını Qubadlının, bir yanağını Zəngilanın üzünə
söykəyib.
...O Yazı düzünə ki, bol bərəkətli torpaqları göz işlədikcə uzanıb gedir, otlaq
yerləri də, əkin tarlaları da, üzüm bağları da səxavətli dost süfrəsi kimi Vətən
övladlarının qarşısında həmişə açıq olmuşdur.
...O Yazı düzünə ki, elə qəhrəmanımın
özü kimi, onun təbii xarakteri var: qışı
qış kimidir, yazı yaz kimi, uzaqdan dümdüz, yamyaşıl və hamar görünsə də,
daşlı-qayalı, eniş-yoxuşlu, çiçəkli, yovşanlı və şoran yerləri də vardır.
...O Yazı düzünə ki, qucaqlamaq istəyərsən, qolların çatmaz.
...O Yazı düzünə ki... sadəcə, DÜZ
dür.
...O Yazı düzü dolanbacları, sərt yoxuşları ilə həm də İmamverdi İsmayılovun keşməkeşli həyatının, çətin keçən
ömrünün və xarakterinin ümumiləşdirilmiş rəmzidir...
...Rəmzdən söz düşmüşkən, elə əvvəldən bir qənaətimi də qeyd edim: boybuxunlu, çinar qamətli qardaşım İmamverdinin mahiyyəti, mənəviyyatı, şəxsiyyəti, əqidəsi, kişiliyi əslində, onun boyundan daha ucadır...

  
İmamverdi müəllim taleyi göydə yazılmış qəza-qədər adamıdır. Zatən, yazıçı qəza-qədərsiz olmaz ki!..
Düz altmış il bundan öncə Zəngilanın
Vənətli kəndində, Süsən dağının və Süsən meşəsinin ətəklərində dünyaya göz
açmış İmamverdini tale çox da əzizləyib
süsləməmişdir.
Dördüncü sinifdə oxuyarkən atasını
itirən bir oğlan taledən niyə razı qalsın
ki!..
Şəhər həyatında atasızlıq, yetimlik o
qədər də bilinməz. Amma... kənd yeri
ayrıdır...
Kənddə yaşayan uşağın atasızlığı
məhəllədə, sinifdə, oyun meydançasında, çayda çiməndə, dağda-bağda hər
saat, hər an boz ayın ala-çalpovu kimi
sifətinə çırpılar, qanını dondurar, çiynini,
boynunu qısmağa məcbur edə bilər.
“...Qalxıb Sərxan əminin ayaqlarına
döşənib yalvarmaq istədim. Sərxan əmi,
ay Sərxan əmi, denən ölməyəcək dədəm, denən sağ qalacaq dədəm, məni
öz atına mindirib meşəyə aparacaq. Sərxan əmi, çöldə evciyini uçurduğum uşaqlar mənə “yetim” deməsinlər, odey, Fərmanın dədəsi ölən kimi uşaqlar ona yetim dedilər, Fərman dözməyib özünü
daşa çırpdı, anası gəlib ovundurub apardı. Denən, Sərxan əmi, denən, denən ölməyəcək! Əgər Allahın varsa, denən!..”
(İ.İsmayılov, “Ocaq daşı” povesti).
Nə yaxşı ki, gözü nurlu, üzü həyalı,
ağzı dualı, qeyrətli, zəhmətkeş analarımız var. Bir üzü qız, bir üzü gəlin, birçəyinin birini ağ, birini qara hörüb, ucqar
dağ kəndində atasız dörd uşağı sağlam,
tərbiyəli böyüdüb onlara ali təhsil vermək nəinki hər qadının, hətta hər kişinin
də hünəri deyil.
Elin-obanın ağbirçəyi, ballı-bərəkətli
süfrəsi və çörəyi olan Asiyə Ana kimi hünərli, qeyrətli və təpərli...
“...Bir az xərclik puludu. “Maralı” satmışam, başına dönüm, muğayat ol
əyin-başınnan, puldan-zaddan korluq
çəkmə... Allah lənət eləməsin bizim kolxozun buxalterinə, yazıqdı, bu ayın pulunu gələn ay verir, onu da alan kimi göndərəcəm... Təki sən o qərib yerdə korluq

çəkmə, canını sulu saxla ki, müəllimə də
cavab verə biləsən” (İ.İsmayılov, “Ocaq
daşı” povesti).
Hər cür maddı və mənəvi sıxıntıların
acığına Tanrı ona güclü istedad və dərin
ağıl verib...
Zəhməti, ağlı və istedadı hesabına
orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirən
İmamverdi İsmayılov arzusunun əlindən, ümidinin ətəyindən yapışaraq Bakıya üz tutdu, o zamanlar üçün çox
hörmətli sayılan Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə elə
birinci ilində də qəbul olundu, oxudu,
öyrəndi və həm də həyat dərsləri keçdi...
Universitetin II kursunda oxuyarkən
qələmə aldığı “Təqaüd” hekayəsi ilə bütün gəncliyin sevimlisinə çevrildi, onun
“Əzrayıl” povesti isə ədəbi tənqidin diqqətini ciddi şəkildə özünə cəlb etdi: səksəninci illər nəsrinə yeni bir nəfəs, yeni
bir imza gəlmişdi...
İmamverdi İsmayılov - kənddən şəhərə böyük ümidlərlə, sabaha inamla,
amma bir az ürkək, arxasız-dayaqsız qədəm qoyan o gənc - artıq özünün ilk
təsdiqini tapmışdı...

  
Bizim Zəngəzur camaatının xeyrindəşərində görüşdüyüm insanlar arasında
İmamverdi müəllimin uşaqlıq dostlarına,
onu lap körpəliyindən tanıyan qonşularına, kəndçilərinə də tez-tez rast gəlirəm.
Söhbət hərlənib-fırlanıb hökmən qardaşım İmamverdinin üzərinə gəlir.
...Və bu sadə insanlar İmamverdi İsmayılovun uşaqlıq, yeniyetməlik çağlarından elə əhvalatlar, hadisələr danışırlar ki, kövrəlirəm, duyğulanıram, həm
bəhrələnirəm, həm də bir daha əmin
oluram ki, 60 yaşlı İmamverdi elə 10 yaşında da, elə 15-də də belə olub: bütöv,
mərd, kişiyana, dostcanlı, səmimi...
Dördüncü sinifdə “Azərbaycan pioneri” qəzetində dərc olunan yazısı ilə nəinki kəndində, rayonda belə bir anda
məşhurlaşır. Müxtəlif bölgələrdən, neçə-neçə uzaq yerlərdən ucqar dağ kəndinə gələn məktubları görən ağsaqqalağbirçəklər 11 yaşlı İmamverdinin gələcəyinin parlaq olacağını elə o vaxtdan
deyirdilər...
Ağsaqqallardan söz düşmüşkən,
uşaqlıq yoldaşları deyirlər ki, İmamverdi
elə lap əvvəldən özündən yaşda böyük-
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lərlə ünsiyyət qurarmış, dostluq edərmiş. Tale onsuz da onu vaxtından əvvəl
böyütmüşdü - o isə taleyinin özünün
yazdığı mərhələlərini böyüklərlə keçirdi,
böyük sözü dinlədi, sonra da böyük yolların sarvanı, böyük söz sahibi oldu...
  
Təyinatla əmək fəaliyyətinə o vaxtkı Dövlət Televiziya və Radio Komitəsində ştatdankənar müxbir kimi başlayan İmamverdi İsmayılov ömrünün on
ilini telejurnalistikaya həsr etmiş, burada kiçik redaktordan baş redaktor
vəzifəsinə qədər yüksəlmiş, o dövrün
ən populyar verilişləri hazırlanan
“Gənclik” baş redaksiyasının baş redaktoru olmuşdur.
Ötən əsrin səksəninci illərində bu vəzifə hələ 30 yaşı olmayan gənc bir qələm sahibi üçün fövqəladə uğur sayılırdı. Televiziyada bir-birindən orijinal, baxımlı verilişlər hazırladı: “Aygün” qızlar
klubu, “Çay dəstgahı”, “7 sual, 7 cavab”,
“Sənin dünyan, mənim dünyam”, “Görüş vaxtı 20:30” kimi verilişlər qısa zamanda xeyli populyarlıq qazandı.
Mərkəzi mətbuat orqanlarında teztez publisistik məqalələri, oçerkləri, “Ulduz” və “Azərbaycan” kimi sanballı ədəbiyyat jurnallarında hekayə və povestləri dərc olunmağa başladı. Onun qələmə
aldığı “Əzrayıl” romanı, “Ocaq daşı”,
“Qədim kişinin qırxı” povestləri, “Barsız
bağban”, “Yurd gürzəsi”, “Hal aparmış
qadın”, “Həsənalının təndirinin yanması”, “Yuxusuz gecələrin tramvayları” və
digər kimi hekayələri ötən əsrin 80-90-cı
illərinin yaddaqalan ədəbiyyat nümunələrindən sayıla bilər.
İti müşahidə qabiliyyəti, obrazlı düşüncə tərzi, duzlu-məzəli yumor hissi,
hadisələrə orjinal yanaşma bacarığı,
problemə dərindən nüfuzetmə və reallığı düzgün qiymətləndirmək, obyektiv və
qərəzsiz olmaq hər bir uğurlu qələm
adamı üçün vacib şərtlərdir. Bütün bu
keyfiyyətlərə malik olan İmamverdi İsmayılov qısa müddət ərzində ustad bir
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jurnalist və istedadlı yazıçı kimi cəmiyyətdə tanındı və qəbul olundu.
Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra İmamverdi müəllim milli jurnalistikamızın öncüllərindən biri kimi ictimai proseslərə fəal qoşuldu, jurnalistlərin yaradıcılıq, sosial-məişət qayğılarına dəstək oldu, milli mətbuatımızın inkişafına öz layiqli töhfələrini verdi.
  
İmamverdi İsmayılov ölkəmizdə çağdaş siyasi publisistika janrının ən parlaq
nümayəndələrindən biridir. Onun
Ümummilli lider Heydər Əliyevə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin fəaliyyətinə həsr etdiyi “Prezidentin siyasi portretindən ştrixlər”,
“Heyrət”, “Hədəflər”, “Məhək daşı”,
“Şah və ...mat” kimi portret yazılarını
tam məsuliyyətlə müasir siyasi publisistikamızın uğuru saymaq olar...
İmamverdi İsmayılovun publisistikası
təkcə təsvir və tərənnüm etmir, həm də
təhlil edir, nəticə çıxarır, qiymət verir,
düşündürür və oxucuya da düzgün yol
göstərir.
Öz üslubu, öz nəfəsi, öz dəsti-xətti
var. Orijinal yazıları ilə hamını təəccübləndirməyi bacarır. Standartlardan və
qəliblərdən uzaqdır. Folkloru güclü bilir,
yazı dili çox zəngindir, bulaq suyu kimi
saf və axıcıdır - hamı bunu birmənalı etiraf edir...
Neçə kitabın, yüzlərlə dəyərli məqalənin müəllifi İmamverdi İsmayılov respublikamızın əməkdar jurnalisti və “Qızıl
qələm” mükafatı laureatıdır.
  
Hörmətli qələm dostumun və həmkarımın bədii yaradıcılığından danışarkən bir istiqaməti hökmən qeyd etməliyəm. Bu, İmamverdi İsmayılovun aforizmləridir.
Xalq yaradıcılığına dərindən bələd
olan, ana dilimizin gözəl bilicisi İmamverdi müəllim lakonik və sərrast fikirlərin aforizmlərin müəllifi kimi də orijinaldır,
təzədir, düşündürəndir, yol göstərəndir.

İmamverdi müəllimin aforizmləri həyatdan gələn, günümüzün, məişətimizin
reallığından doğan həyat həqiqətləridir.
İmamverdi müəllimin aforizm yaradıcılığından böyük ürək genişliyi ilə bəhs
edən və “Sonuncu fəsil” kitabına ön söz
yazan hörmətli akademik İsa Həbibbəyli
çox haqlı olaraq qeyd edir ki, “İmamverdi İsmayılovun müdrik düşüncələrinin bir
çoxu həyatda yaşamış real insanların atası, anası, babası, əmisi, dayısı kimi
yaxın adamlarının adından, “onlar deyərdi ki,” təhkiyəsi əsasında formalaşdırılaraq yaşanmış həyati proseslərin
ümumiləşdirilmiş ifadəsinə çevrilir”.
Aforizmi kim yaradar?
Dünyagörmüş, müdrik insanlar...
Elində-obasında sözü eşidilən, sözü
keçən şəxslər...
Əməli ilə dedikləri üst-üstə düşən
adamlar...
  
Mən qəti əminliklə söyləyə bilərəm
ki, əgər ötən əsrin sonlarında xalqımızın
başına gətirilən müsibətlər - erməni separatizmi, torpaqlarımızın işğalı, milli
dövlətçiliyimizin təhlükə altına düşməsi
və digər hadisələr olmasaydı, İmamverdi İsmayılov heç zaman siyasətə gəlməz,
heç bir partiyanın üzvü belə olmaz, Allahına bəndəlik, qələminə qulluq edərək
ilahi sözün xidmətində dayanardı.
Ancaq Dağlıq Qarabağın və Qarabağətrafı bölgələrimizin, o cümlədən
doğma Zəngəzur ellərinin işğal edilməsi, yüz minlərlə soydaşlarımızın atababa yurdlarından didərgin salınması
bir çox ziyalılarımız kimi İmamverdi İsmayılovu da siyasi proseslərə daha
aktiv qoşulmağa vadar etdi.
Kimsənin kitabını kimsənin oxumadığı qarışıq bir zamanda haqq sözü daha
yüksək kürsüdən söyləmək zərurəti yaranmışdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu elə ilk gündən sidq-ürəklə
dəstəkləyən İmamverdi İsmayılov həm
Qubadlı, həm də Zəngilan camaatının

doğması kimi onların təmsilçisi olaraq
millət vəkili seçildi.
Artıq 25 ilə yaxındır ki, İmamverdi
müəllim məcburi köçkünlüyün, yurd itkisinin maddi və mənəvi sıxıntısını yaşayan bir toplumun maraqlarını Milli Məclisdə ləyaqətlə və hörmətlə təmsil edir.
  
Onu da deyim ki, İmamverdi İsmayılov tez-tez çıxışa yazılan, çox və uzun
nitqlər söyləyən deputatlardan deyil.
Təvazökar və təmkinli... Öz dünyasında yaşayan, reklamdan və şoudan çox
uzaq...
Zatən aforizmlər yazan bir kişinin çox
danışmağa ehtiyacı da yoxdur. Tez-tez
çıxış etməsə də, onun bir fikri, bir cümləsi, bir sözü, adətən, qərar qəbul edilməsi
anında həlledici olur.
İmamverdi müəllim Milli Məclisin
plenar iclaslarında arxa sırada otursa
da, parlamentin hər yerindən görünür!..
Milli Məclisdəki müzakirələr çox zaman məclisin çayxanasında da qızğınlıqla davam edir. Bu müzakirələrdə də
əsas söz sahiblərindən biri İmamverdi
müəllimdir.
Stajli deputat kimi onun belə iclaslarin “sinifkomu” seçilməsinin tərəfdarları
da az deyildir. İmamverdi müəllimin incə
yumoru, düz onluğa dəyən atmacaları,
səmimi təbəssümü, içdən, ürəkdən gələn gülüşü, istiqanlılığı, barışdırıcı mövqeyi, realist, obyektiv münasibəti onu
böyüklü-kiçikli məclislərin liderinə, hörmət sahibinə çevirir.
Onun çox qəribə aurası var...
Çox ünsiyyətcil, mehriban insandır.
Eyni zamanda, münasibətini də tez büruzə verəndir, sevdiyi insandan sevgisini, bəyənmədiyi insana miyanə münasibətini gizlədən deyildir. İmamverdi
müəllim yaxın dostları ilə görüşəndə elə
bil dörd tərəfdən adamın üstünə gəlir,
uzun qollarını qartal qanadları kimi açaraq adamı elə səmimiyyətlə qucaqlayır
ki, kənardan baxan bu dostların illər ayrısı olduğunu düşünə bilər.
Amma zəhləsi gedirsə, vay onun halına... Onun sevgisi də, nifrəti də özüdür,
səmimidir və kənardan görünəndir...

Kimsəyə paxıllıq etməz, qeybət-həkət
bacarmaz, söz gəzdirməz, ara vurdurmaz... Mərdi-mərdanə, kişi kimi sözü
sərrast üzə deməyi bacarır. Bəlkə buna
görədir, hamı onu belə çox istəyir, xətrini
əziz tutur, ürəyini ona açır, dərd-sərini
onunla bölüşür...
İmamverdi İsmayılov bütün varlığı ilə
dövlətçi adamdır...
2005-2010-cu illərdə onunla eyni
beynəlxalq təşkilatda - Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvü olmuşuq.
“Qardaşı da yolda tanıyarlar” - deyiblər. İmamverdi müəllimin nə qədər
səmimi, qayğıkeş, sadə bir insan, eyni
zamanda, dövlətini və millətini ləyaqətlə təmsil edən bir siyasi xadim olduğuna
mən xarici səfərlərimizdə dəfələrlə şahid olmuşam.
Ailə cəmiyyətin quruluş vahidi, dövlətin kiçik bir modelidir. Cəmiyyətə hörmət ailəyə hörmətdən başlayır, dövlətə
münasibət ailəyə münasibətlə ölçülür.
Bu baxımdan da İmamverdi müəllim
xoşbəxt adamdır. O, nümunəvi bir azərbaycanlı ailəsinin başçısı, üç dəyərli,
dövlətçi və milli ruhlu oğul atası, gözəl
nəvələrin babasıdır.
  
İmamverdi İsmayılov imzasını mətbu
yazılarından tanısam da, şəxsi tanışlığımız 2000-ci ildən başlayıb. Mən YAP-ın
proporsional siyahısı ilə parlamentə seçilmişdim. İmamverdi müəllim isə Zəngilan-Qubadlı seçki dairəsinin artıq bir
dönəmi arxada qoymuş stajlı deputatı
idi. Parlamentdə yüz ilin tanışları kimi
görüşdük. İlk sözü məni yerimdən tərpətdi: “Bizim ellər yerindəmi?..”
O vaxtdan on səkkiz il keçsə də, İmamverdi müəllimlə hər dəfə görüşəndə ya o
bu sualı verir, ya da mən o sualın veriləcəyini gözləyirəm. İkimiz də bir el-obadan, Vətənimizin gözəl diyarı Zəngəzurdan olduğumuzdan bizi həm də eyni
dərd, eyni qayğı, eyni nisgil birləşdirir...
İmamverdi müəllim el-oba adamıdır.
Qubadlı-Zəngilan camaatının bir xeyrindən, bir şərindən qalmaz. Onun çox zaman seçiciləri ilə görüş yeri də elə bu

məclislər olur. Səbirlə, hövsələ ilə hər
kəsin problemini dinləyər, qayğısını bölüşər, məsləhət verər, əlindən gələn köməyi göstərər.
İmamverdi müəllim elə bu məclislərdə hökumətin siyasətini təbliğ edir, camaata çatdırar, bu məclislərdə camaatın
qaldırdığı problemi öyrənib, müxtəlif
instansiyalarla həll etməyə çalışar.
İmamverdi müəllim torpaq işğalının
ağrısını, obasız ellərin, elsiz obaların
dərdini öz həyatında görən, öz içində
çəkən adamdır.
Mənə elə gəlir ki, o, hər dəfə - “Bizim
ellər yerindəmi?”- soruşanda bu dərdi
bölüşməyə həmdərd axtarır.
Və həm də zamanan bir gün bu suala: “Bəli, artıq yerindədir!” - cavabını
eşidəcəyi ümidlə yaşayır...
Bu illər ərzində İmamverdi müəllimin
bir ziyalı, bir qələm sahibi, bir ictimai-siyasi xadim kimi ən çox çalışdığı o olub
ki, bu ellərin birliyi dağılmasın, adətənənələri yaşasın, o torpaqlara qayıtmaq ümidi ölməsin, istəyi itməsin...
İmamverdi İsmayılovun özünün “Bizim
ellər yerindəmi...” adlı çox təsirli essesində
aforizm kimi qiymətli, lakonik bir fikir heç
yadımdan çıxmır: “Baş daşı olmayan ölü
papaqsız qalmış kişi kimidir...”
Mən əminəm ki, İmamverdi müəllimin növbəti yubileyinə qədər ellərimizin
papaqlı kişiləri gözü yolda qalan obalarımıza dönəcək, dağılmış yurdlarımızı
bərpa edəcək, ölülərimizin baş daşlarını
yerinə qoyacaq, sərgərdan ruhlarını şad
edəcəklər.
...Və o zaman biz bir-birimizə gözaydınlığı ilə deyəcəyik: “Bizim ellər yerindədir!”
...O sevincdən ən çox pay düşənlərdən biri isə otuz ilə yaxındır ki, bu cavabı
həsrətlə gözləyən İmamverdi müəllim
olacaqdır!!!
Hekayələrinin birində oxumuşdum...
Rəhmətlik anasının sümüyümə, iliyimə
hopmuş duaları idi bu: “Bala, cüyürə dırnaq, tısbağaya çanaq, kirpiyə ox verən
Allah, sənə də bəxt çörəyi yetirəcək!..”
Və o böyük ananın böyük ruhu indi
şaddır ki, öz övladı ilə bağlı bu müqəddəs duaları çin olub...
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