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Azərbaycanın dövlət 
xidmətləri modelləri 

dünyanın gündəmindədir
Müstəqil Azərbaycanın müasir

mənzərəsini səciyyələndirən mü
hüm xüsusiyyətlərdən biri bütün
sahələrdə ardıcıl vəməqsədyönlü
islahatların həyata keçirilməsidir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizin dinamik
inkişafı, iqtisadi və sosial sferada
əsaslıpozitivdəyişikliklərinhəya
ta keçirilməsi, cəmiyyət həyatının
bütün sahələrində müşahidə olu
nan yenilənmə dövlət idarəçiliyi
sisteminintəkmilləşdirilməsini,sə
mərəliliyin yüksəldilməsini, yığ
cam,çevikvəməqsədyönlüfəaliy
yətgöstərənyeniidarəetməstruk
turununformalaşdırılmasınızəru
rətəçevirib.PrezidentİlhamƏliye
vin imzaladığımüvafiq fərmanlar
çərçivəsində həyata keçirilən təd
birlər buməqsədə çatmağı müm
künedib,dövlətxidmətləritəkmil
ləşdilib, vətəndaş məmnunluğu
yüksək səviyyədə təmin olunub.
Bubaxımdan,AzərbaycanRespub
likasının Prezidenti yanında Və
təndaşlaraXidmət və Sosial İnno
vasiyalarüzrəDövlətAgentliyinin
yaradılmasınınvəsəmərəlifəəaliy
yət göstərməsinin əhəmiyyətini
xüsusi vurğulamaq lazımdır.
“ASAN xidmət” mərkəzlərinin
uğurlu fəaliyyəti nəticəsində və

təndaşlarla məmurlar arasında
asanvə rahatünsiyyət təminolu
nub.Ümumiyyətlə,ASANmodeli
beynəlxalq müstəvidə də yüksək
qiymətləndirilir.Əminlikləvurğu
lanır ki, “ASAN xidmət”in təklif

etdiyi səmərəli dövlət xidmətləri,
innovativ transformasiya vasitəsi
ilə2030cu ilüçünDayanıqlı İnki
şafMəqsədlərinənailolunmasıba
xımındanmühüməhəmiyyətəma
likdir.Buxidmətinnəticəsiolaraq
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etməkvəBMTnin 2030cu il gün
dəliyinin Dayanıqlı İnkişaf Məq
sədlərinə nail olmaq üçün faydalı
platforma olduğunu vurğulayıb.
Mehriban xanım Əliyeva səmərəli
dövlət qulluğu sistemi sahəsində
Azərbaycanın uğurlarını diqqətə
çatdırıb,  “ASANxidmət”in fəaliy
yətindən geniş bəhs edib.  Mehri
ban xanım Əliyeva Azərbaycanın
müsbət təcrübəsininbeynəlxalq ic
timaiyyətindəmarağınıcəlbetdiyi
ni vurğulayıb. İnsanlara proaktiv
elektron xidmətlərin göstərilməsi
üçün“Asanmygov”portalınınya
radıldığını,bununladavətəndaşla
rın,həmçininonlaynxidmətdənya
rarlandığını bildirən Birinci vitse
prezident 2016cı ildə ölkəmizdə
ASANınuğurhekayəsinindavamı
olaraqABADadıaltındadigər so
sialyönümlü xidmətin fəaliyyətə
başladığınıxatırladıb.Mehribanxa
nımƏliyevaAzərbaycanınbilavasi
təbuforumunnəticəsiolaraqDöv
lət Xidmətlərinin Təchizi üzrə
MüəssisələrinASANAssosiasiyası
nın yaradılması təşəbbüsünü irəli
sürdüyünüdiqqətəçatdırıb.“Ümid
edirəmki,buyeniassosiasiyadöv
lət xidmətlərinin səmərəli təchizi
üçün ekspertlər arasında dialoqu
təşviqetməkməqsədidaşıyanəhə
miyyətlibeynəlxalqbiralətəçevri
ləcəkdir.Bu,sözügedənsahədəbü
tünmövcudyaxşıtəcrübələrdənis
tifadəetməkistəyindəolanlarayar
dımedəbilər”,deyəBirincivitse
prezidentbildirib.
SonraBMTbaşkatibininiqtisadi

və sosial məsələlər üzrə müavini
LiuCenminçıxışedib.Dahasonra
BMT baş katibinin iqtisadi və so
sial məsələlər üzrə müavini ölkə
mizdə rəqəmsal idarəetmənin tət
biqiilədövlətxidmətlərinininkişa
fı sahəsində BMTnin xüsusi mü
kafatını Azərbaycanın Birinci vit
seprezidenti Mehriban Əliyevaya
təqdimedib.
TədbirdəAzərbaycanRespubli

kasınınPrezidenti yanındaVətən

daşlaraXidmətvəSosialİnnovasi
yalarüzrəDövlətAgentliyininsəd
riÜlviMehdiyev,İndoneziyaRes
publikasının Qunadarma Univer

sitetininrektoruvəÖzəlUniversi
tetlərAssosiasiyasının vitseprezi
denti, professor xanım Eko Sri
Margiantidəçıxışediblər.

ÖRNƏK

formalaşmış dövlətvətəndaş mü
nasibətləri digər ölkələr üçün gö
zəlnümunədir.
Yerigəlmişkən,iyunun2425də

BakıdaHeydərƏliyevMərkəzində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və
AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiyanındaVətəndaşlaraXidmət
vəSosialİnnovasiyalarüzrəDövlət
Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilən BMTninDövlət Xidmət
ləriForumundadabütünbuməsə
lələrətrafındasəmərəlifikirmüba
diləsi aparılıb, yeni istiqamətlər
müəyyənləşdirilib. Qeyd edək ki,
dünyanın 190dan çox ölkəsindən
500dən artıq nümayəndənin işti
rak etdiyi builki foruma müxtəlif
ölkələrindövlətidarəçiliyivədöv
lət xidmətləri üzrə nazirləri, yerli

idarəetmə orqanlarının, akademik
dairələrin və özəl sektorun rəhbər
şəxsləri qatılıblar. Forum 2003cü
ildənetibarənhər il23 iyunBMT
ninDövlətXidmətləriGünüərəfə
sindətəşkilolunur.Forumunkeçi
rilməsindəməqsəddövlətidarəçili
yi,dövlətxidmətləriningöstərilmə
sininqabaqcılmodelləri, innovasi
yalarvəbusahədəaktualməsələlər
üzrəmüzakirələrinaparılması,ha
belə dövlətlərin bu istiqamətlərdə
qabaqcıltəcrübələrininmübadiləsi
dir. Dövlət xidmətlərinin göstəril
məsi sahəsində ölkəmizdə təşkil
olunanilkBMTtədbiriolanbufo
rumçərçivəsindəplenarsessiyalar,
9fərqliaktualmövzuüzrəseminar
və 4 paralel tədbir keçirilib. Eyni
zamanda, 5 fərqli kateqoriya üzrə

BMT Dövlət Xidmətləri Mükafatı
nın builki qalibləri təltif olunub,
dövlət agentliyi iləxariciölkələrin
bir sıra qurumları arasında əmək
daşlığadairmüqavilələrimzalanıb.
ForumunAzərbaycan Respublika
sındakeçirilməsinəzəminyaradan
ənönəmliamillərölkəmizdədövlət
xidmətləri sahəsində qazanılmış
nailiyyətlər, “ASAN xidmət”in
uğurlu fəaliyyəti və 2015ci ildə
BMTninDövlətXidmətləriMüka
fatınalayiqgörülməsidir.
Məlumatüçünbildirəkki,Birinci

vitseprezident Mehriban Əliyeva
forumunaçılışındaçıxışedərəktəd
birin dünyanın müxtəlif yerlərin
dəngəlmiş,qərarqəbuledənyük
səkrütbəlişəxslərüçüntəcrübələri
ni bölüşmək, çağırışları müzakirə
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İyunun21dəBelarusunpaytax
tıMinskdə IIAvropaOyunlarının
açılış mərasimi keçirilib. Bir sıra
ölkələrindövlətvəhökumətbaşçı
larının qatıldığı bu mərasimdə
AzərbaycandanMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədov,Başnazirinbirin
ci müavini Yaqub Eyyubov, Hey
dər Əliyev Fondunun vitseprezi
denti Leyla Əliyeva, Gənclər və
İdmannaziriAzadRəhimov,Milli
Olimpiya Komitəsinin vitseprezi
denti Çingiz Hüseynzadə iştirak
etmişdir.
İyunun30dəkdavamedənqitə

olimpiadasında 50 ölkəni təmsil
edən4mindənçoxatletidmanın15
növüüzrə200dəstmedaluğrunda
mübarizə aparmışdır. II Avropa
Oyunlarının birinci günündə ölkə
mizinkişiboksçularırinqəçıxıblar.

MilliMəclisinSədriOqtayƏsə
dov,GənclərvəİdmannaziriAzad
Rəhimov,Azərbaycan Boks Fede
rasiyasının vitseprezidenti Süley
manMikayılovvənümayəndəhe
yətimizinüzvləriidmançılarımızın
qarşılaşmasınatamaşaediblər.
İyunun22dəMilliMəclisinSəd

riOqtayƏsədov,Başnazirinbirin
ci müavini Yaqub Eyyubov, Hey
dər Əliyev Fondunun vitseprezi
denti Leyla Əliyeva, Gənclər və
İdmannaziriAzadRəhimov,Milli
Olimpiya Komitəsinin baş katibi
ninmüaviniAzərƏliyevvənüma
yəndə heyətinin digər üzvləri
“Minsk 2019” II Avropa Oyunla
rında iştirak edənmilli komanda
mızınüzvləriiləgörüşmüşdür.At
letlər Kəndində keçirilən görüşdə
nümayəndə heyətinin üzvləri id

mançılarla söhbət edib, onlara II
AvropaOyunlarındauğurlararzu
layıblar.
IIAvropa Oyunlarını işıqlandı

ranAzərbaycanjurnalistlərinəmü
sahibəverənLeylaƏliyevaidman
çılarımızın“Minsk2019”IIAvropa
Oyunlarında uğur qazanacaqları
na ümid etdiyini bildirib, möhtə
şəmaçılışmərasimi ilə bağlı təəs
süratlarınıbölüşüb:“Açılışmərasi
miəlakeçdi.Mərasimtəqribənüç
saatdavametdi,lakinelətəəssürat
yarandıki, bu, sanki bir andabaş
verdi. Belarusun bütün tarixini o
qədər böyük sevgi ilə, elə gözəl
təqdim etdilər ki, bu tamaşadan
göz çəkməkmümkündeyildi.Əl
bəttə, düşünürəm ki, bunları gö
rəndənsonrahamıbuölkəyədaha
çoxvuruldu”.

Milli Məclisin Sədri 
II Avropa Oyunlarının  

açılış mərasimində iştirak edib
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İyunun24dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovölkəmizdəsəfərdə
olan Monteneqronun Baş naziri
Duşko Markoviçin başçılıq etdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Qonağı salamlayan Oqtay Əsə

dov Azərbaycanla Monteneqro
arasındakı münasibətlərin yüksək
səviyyədəolmasındanvəikitərəfli
münasibətlərin yüksələn xətlə in
kişafetməsindədövlətbaşçılarının
rolundan danışdı. Qeyd edildi ki,
Monteneqro Cənub Qaz Dəhlizi
niniştirakçılarındanbirikimiAzər
baycanlaqlobalmiqyaslı layihələr
həyata keçirilməsində uğurla
əməkdaşlıqedirvəöznövbəsində
də AzərbaycanMonteneqroya ən
çox investisiyayatıran ikinciölkə
dir. Monteneqro hökumətinin
Azərbaycanda diplomatik nüma
yəndəlik açmasının qarşılıqlı mü
nasibətlərininkişafınaöztöhfəsini
verəcəyini deyən Sədr beynəlxalq
təşkilatlarda ölkəmizi dəstək
lədiyinəgörəMonteneqrodövləti
nətəşəkkürünübildirdi.
Duşko Markoviç Azərbaycanda

onlara göstərilən qonaqpərvərliyə
görəminnətdarlığını ifadə etdi.O,
iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün yaxşı im
kanlarınolduğunusöylədi.
Qonaqqeydetdiki,Monteneqro

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyirvəhərzamanonunya
nındadır.
Söhbətzamanıparlamentlərarası

əlaqələrin,iqtisadi,mədəni,turizm
sahələrindəmünasibətlərininkişafı
barədədəfikirmübadiləsiaparıldı.
Görüşdə Milli Məclis Sədrinin

birinci müavini Ziyafət Əsgərov,
Sədr müavini Bahar Muradova,

MilliMəclisAparatınınrəhbəriSəfa
Mirzəyev, ölkəmizin Monteneqro
dakı səfiri Eldar Həsənov,Monte
neqronun Türkiyə vəAzərbaycan
dakı səfiri Branko Miliç və digər
rəsmişəxsləriştirakedirdilər.

İyunun24dəMilliMəclisinSəd
ri Oqtay Əsədov Bolqarıstan Res
publikası Baş nazirinin müavini,
xariciişlərnaziriYekaterinaZahari
yevanınbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyətiniqəbuletdi.
Sədr qonağı səmimi salamlaya

raq, ölkələrimiz arasında siyasi
dialoqun yüksək səviyyədə oldu
ğunuvurğuladı.MilliMəclisinSəd
ri bildirdi  ki, dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərləri və görüşləri
münasibətlərimizikeyfiyyətcəyeni

səviyyəyə yüksəltmişdir və bugü
nədək ölkələrimiz arasında imza
lanmış 68 sənəd münasibətlərimi
zinhüquqibazasınıtəşkiledir:“Biz
siyasimüstəvidəkibuuğurlarımızı
iqtisadisahədədəgörməkniyyətin
dəyik.Bu istiqamətdəməqsədyön
lü addımlar atılmaqdadır. Cənub
Qaz Dəhlizinin reallaşması istiqa
mətindəatılanaddımlarbunapar
laqmisaldır.Enerjidaşımalarısahə
sindəki uğurlarımız Avropanın
enerjitəhlükəsizliyinədətöhfəver
məkdədir. Biz gələcəkdə Bolqarıs
tanlaəlaqələrimizindərinləşməsin
dəmaraqlıyıq”.
Spiker parlamentlər səviyyəsin

dəmünasibətlərimizintəqdirəlayiq
olduğunu söyləyərək,hər ikiölkə
nin qanunvericilik orqanlarında
dostluq qruplarının fəaliyyət gös
tərməsininəhəmiyyətinivurğuladı.

RƏSMİXRONİKA
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günGürcüstanvəAzərbaycanstra
tejivəetibarlıtərəfdaşdırlar.İkiöl
kə arasındamünasibətlərin inkişa
fındaAzərbaycanxalqınınÜmum
milli lideri Heydər Əliyevin xid
mətləriböyükdür.Prezidentİlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bu gün əla
qələrimizdinamikinkişafedir.
Ölkələrimiz arasında bütün sa

hələrdə əməkdaşlıq önəmlidir. Si
yasi sahədəhəm ikitərəfli, həmdə
beynəlxalq səviyyədə yaxşı müna
sibətlər qurulub. Azərbaycan və
Gürcüstan birbirlərinin ərazi bü
tövlüyünəhörmətləyanaşırlar.
Gürcüstan parlamentinin Sədri

iqtisadisahədəəlaqələrətoxunaraq,
Azərbaycan,GürcüstanvəTürkiyə
niniştirakıiləhəyatakeçirilənüçtə
rəfli layihələrin önəmli olduğunu
qeyd etdi. Diqqətə çatdırıldı ki,
AzərbaycaninvestorlarıüçünGür
cüstandasəmərəlifəaliyyətməqsə
diiləmünbitşəraityaradılıb.İrakli
Kobaxidzebildirdiki, ikiölkəara
sında əlaqələrdostluqvəqarşılıqlı
hörmətə söykənir və bu dostluğa
heçbirqüvvətəsiredəbilməz.
Görüşdə Milli Məclis Sədrinin

birinci müavini Ziyafət Əsgərov,
Sədr müavini Bahar Muradova,
parlamentAparatının rəhbəri Səfa

Mirzəyev, Gürcüstanla parlament
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupunun
başçısı Əflatun Amaşov, Azərbay
canınGürcüstandakı səfiriDursun
Həsənov,Gürcüstanparlamentinin
deputatları və digər rəsmi şəxslər
iştirakedirdilər.

İyunun14dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədov“Dayanıqlıİnkişaf
Məqsədlərinə nail olunmasında
türk dünyası qadınlarının rolu”
mövzusunda keçirilmiş qadın par
lamentarilərin beynəlxalq konfran
sınıniştirakçılarınıqəbuletdi.
Spiker qonaqları səmimi salam

layaraq,TÜRKPAçərçivəsindəke
çirilən konfransın əhəmiyyətini
yüksək dəyərləndirdi. Vurğulandı
ki, təşkilata üzv dövlətlərin qadın
parlamentarilərinin bir araya gəl
məsi,onlarıdüşündürənməsələləri
birlikdəmüzakirəetməsitəqdirəla
yiqdir. Bildirildi ki, ümumi məq
sədlərinreallaşmasındaTÜRKPA
yaüzvölkələrinqadınparlamenta
riləri öz layiqli töhfələrini verə bi
lərlər.Bu,xalqlarımızıngələcəkda
yanıqlı inkişafı və firavanlığı baxı
mından əhəmiyyətlidir. TÜRKPA  

çərçivəsindəki proseslərə qadınla
rıncəlbedilməsigünümüzünreallı
ğıdır.
Görüşdəçıxışedənkonfransişti

rakçılarıMilliMəclisinrəhbərliyinə
tədbirinyüksəksəviyyədətəşkilinə
görə minnətdarlıqlarını bildirdilər
vəgələcəkdəbucürtədbirlərinda
vamlıolacağınainamlarınıifadəet
dilər.

İyunun12dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovölkəmizdəsəfərdə
olanAlmaniyaBundestaqınınSədr
müaviniTomasOppermannınbaş
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Spiker qonaqları salamlayaraq

BakıdakeçirilənRegionalTəhlükə
sizlik və Əməkdaşlıq üzrə Parla
ment Konfransında təsis ediləcək
Azərbaycan,Almaniya və Türkiyə
parlamentarilərindən ibarət Bakı
DialoqvəƏməkdaşlıqPlatforması
nadəstəkverdiyinəgörəAlmaniya
tərəfinəözminnətdarlığınıbildirdi.
Qeyd edildi ki, Azərbaycan və

Almaniya arasında dostluqmüna
sibətlərinin zəngin tarixi vardır və
Qafqazınbubölgəsindəalmanməs

RƏSMİXRONİKA

Bildirildi ki, nümayəndələrimiz
müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq təşki
latlar çərçivəsində səmərəli əmək
daşlıqedirlər.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlıq

edən Bolqarıstan Respublikası Baş
nazirininmüavini,xariciişlərnaziri
YekaterinaZahariyevaBolqarıstan
la Azərbaycanın strateji müttəfiq
olduqlarınıvurğulayaraq,ölkəmizə
səfərindən və burada keçirdiyi
görüşlərdən məmnun qaldığını
söylədi.Qeydedildiki,ölkələrimiz
arasındamövcudolanyüksəksiya
sidialoqiqtisadisahədədəcanlan
mayaratmaqüçünyaxşızəmindir.
Qonaqdövlətlərarasımünasibət

lərdəqarşılıqlısəfərlərinəhəmiyyə
tindən danışaraq Prezident İlham
Əliyevin 2015ci ildə Bolqarıstana
səfərininəhəmiyyətiniyüksəkqiy
mətləndirdi.Bildirildiki,sondövr
dəiqtisadisahədəartımlarmüşahi
də olunmaqdadır. Qeyd edildi ki,
cari il mayın 22də Bolqarıstanda
Yunanıstan və Bolqarıstan baş
nazirlərinin iştirakı ilə qaz İnter
konnektorunun (İGB) təməlqoyma
mərasimi baş tutmuşdur və bu,
Azərbaycan qazının Bolqarıstana
vəAvropaölkələrinənəqledilməsi
üçün atılan mühüm addımlardan
biridir:“BizAzərbaycanınbusahə
dəki rolunu yüksək qiymətləndiri
rik.Beləhesabedirikki,gələcəkdə
nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, İKT,
turizmsahələrindədəböyükuğur
laraimzaatabilərik”.

İyunun20dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovQaraDənizİqtisa
diƏməkdaşlıqTəşkilatı Parlament
Məclisinin 53cü Baş Assambleya
sındaiştiraketməküçünölkəmizdə
səfərdəolanBolqarıstanXalqMəc
lisininSədrixanımTsvetaKarayan

çevanınbaşçılıq etdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
Spiker bildirdi ki,Azərbaycanla

Bolqarıstanarasındaəlaqələrində
rin kökləri var və ölkəmiz ikinci
dəfəmüstəqillikqazandıqdan son
rabumünasibətlərdahadainkişaf
edərəkstratejitərəfdaşlıqsəviyyəsi
nə çatıb. Prezident İlhamƏliyevin
2015ciilinmartayındaBolqarısta
nasəfərizamanıimzalanmış“Stra
tejitərəfdaşlıqhaqqında”Bəyanna
mə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndi
rilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir.
HazırdaAzərbaycanHökuməti və
BolqarıstanHökuməti arasında iq
tisaditicarətvəelmitexnikiəmək
daşlıq üzrə müştərək komissiya
fəaliyyətgöstərir.
Sədrvurğuladıki,bugünölkə

lərimizenerjisahəsindədəuğurlu
əməkdaşlıq edirlər. Bolqarıstan
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
mühüm töhfə olan Cənub Qaz
Dəhlizinin iştirakçısıdır. Azərbay
canBolqarıstanvasitəsiiləAvropa
ya enerji daşıyıcıları təchizatı ilə
bağlı layihələri inkişaf etdirmək
niyyətindədir.
Göstərilənqonaqpərvərliyəgörə

təşəkkürünübildirənxanımTsveta
Karayançeva iki ölkə arasındakı
münasibətlərininkişafındanməm
nunluğunu ifadə etdi. Söhbət za
manı təhsil, mədəniyyət, parla
mentlərarasıəlaqələrininkişafıba
rədə fikirmübadiləsi aparıldı.Öl
kələrimizin beynəlxalq təşkilatlar
daəməkdaşlığıyüksəkqiymətlən
dirildi, parlamentlərarası dostluq
qruplarının fəaliyyətlərinin daha
da gücləndirilməsinin vacibliyi
vurğulandı.
Görüşdə Milli Məclis Sədrinin

müavini Bahar Muradova, Milli
MəclisAparatınınrəhbəriSəfaMir
zəyev,AzərbaycanBolqarıstanpar
lamentlərarası əlaqələr üzrə işçi

qrupununrəhbəriRaufƏliyev,hər
iki ölkənin səfirləriNərgizQurba
nova,NikolayYankovvədigərrəs
mişəxsləriştirakedirdilər.

İyunun20dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovGürcüstan parla
mentininSədriİrakliKobaxidzenin
başçılıqetdiyinümayəndəheyətini
qəbuletdi.
AzərbaycanparlamentininSədri

bildirdi ki, Azərbaycan və gürcü
xalqlarının dostluğu qədim tarixə
malikdir və ölkələrimiz arasında
100dən artıq sənəd imzalanıb, 16
sənədisəbaxılmaqdadır.Təqdirəla
yiqdir ki,Azərbaycanla Gürcüstan
arasında ticarətdövriyyəsininhəc
mi2018ciilüzrə580mln.ABŞdol
ları təşkiledibvə2019cu ilinyan
varaprel aylarına bu göstərici 243
mln.ABŞdollarıolub.Sədrdediki,
AzərbaycanGürcüstaniqtisadiyya
tına yatırımlar edən ən böyük in
vestorlardan biridir və Gürcüstan
ölkəmiztərəfindənhəyatakeçirilən
irimiqyaslıbeynəlxalqenerjilayihə
lərininfəaliştirakçısıdır.
OqtayƏsədovvurğuladıki,par

lamentlərimiz dövlətlərarası mü
nasibətlərin inkişafında mühüm
roloynayırvəhərikiölkəninpar
lamentində parlamentlərarası əla
qələr üzrə işçi qrupları fəaliyyət
göstərir.MilliMəclisin Sədri ötən
ilin fevral ayında Türkiyədə keçi
rilmiş Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə parlamentlərinin xarici
əlaqələr komitələrinin III iclasını
qeyd edərək, bu formatda əmək
daşlığıtəqdiretdi.
Azərbaycan parlamentinin Sədri

böyüktəəssüfhissiiləsöylədiki,hər
ikiölkəərazibütövlüyümüzətəhlü
kəyaradanseparatizmləüzləşib.
İrakli Kobaxidze bildirdi ki, bu
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iqtisadisahədəəlaqələrətoxunaraq,
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rəfli layihələrin önəmli olduğunu
qeyd etdi. Diqqətə çatdırıldı ki,
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yüksək dəyərləndirdi. Vurğulandı
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Bildirildi ki, nümayəndələrimiz
müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq təşki
latlar çərçivəsində səmərəli əmək
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edən Bolqarıstan Respublikası Baş
nazirininmüavini,xariciişlərnaziri
YekaterinaZahariyevaBolqarıstan
la Azərbaycanın strateji müttəfiq
olduqlarınıvurğulayaraq,ölkəmizə
səfərindən və burada keçirdiyi
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arasındamövcudolanyüksəksiya
sidialoqiqtisadisahədədəcanlan
mayaratmaqüçünyaxşızəmindir.
Qonaqdövlətlərarasımünasibət

lərdəqarşılıqlısəfərlərinəhəmiyyə
tindən danışaraq Prezident İlham
Əliyevin 2015ci ildə Bolqarıstana
səfərininəhəmiyyətiniyüksəkqiy
mətləndirdi.Bildirildiki,sondövr
dəiqtisadisahədəartımlarmüşahi
də olunmaqdadır. Qeyd edildi ki,
cari il mayın 22də Bolqarıstanda
Yunanıstan və Bolqarıstan baş
nazirlərinin iştirakı ilə qaz İnter
konnektorunun (İGB) təməlqoyma
mərasimi baş tutmuşdur və bu,
Azərbaycan qazının Bolqarıstana
vəAvropaölkələrinənəqledilməsi
üçün atılan mühüm addımlardan
biridir:“BizAzərbaycanınbusahə
dəki rolunu yüksək qiymətləndiri
rik.Beləhesabedirikki,gələcəkdə
nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, İKT,
turizmsahələrindədəböyükuğur
laraimzaatabilərik”.

İyunun20dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovQaraDənizİqtisa
diƏməkdaşlıqTəşkilatı Parlament
Məclisinin 53cü Baş Assambleya
sındaiştiraketməküçünölkəmizdə
səfərdəolanBolqarıstanXalqMəc
lisininSədrixanımTsvetaKarayan

çevanınbaşçılıq etdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
Spiker bildirdi ki,Azərbaycanla

Bolqarıstanarasındaəlaqələrində
rin kökləri var və ölkəmiz ikinci
dəfəmüstəqillikqazandıqdan son
rabumünasibətlərdahadainkişaf
edərəkstratejitərəfdaşlıqsəviyyəsi
nə çatıb. Prezident İlhamƏliyevin
2015ciilinmartayındaBolqarısta
nasəfərizamanıimzalanmış“Stra
tejitərəfdaşlıqhaqqında”Bəyanna
mə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndi
rilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir.
HazırdaAzərbaycanHökuməti və
BolqarıstanHökuməti arasında iq
tisaditicarətvəelmitexnikiəmək
daşlıq üzrə müştərək komissiya
fəaliyyətgöstərir.
Sədrvurğuladıki,bugünölkə

lərimizenerjisahəsindədəuğurlu
əməkdaşlıq edirlər. Bolqarıstan
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
mühüm töhfə olan Cənub Qaz
Dəhlizinin iştirakçısıdır. Azərbay
canBolqarıstanvasitəsiiləAvropa
ya enerji daşıyıcıları təchizatı ilə
bağlı layihələri inkişaf etdirmək
niyyətindədir.
Göstərilənqonaqpərvərliyəgörə

təşəkkürünübildirənxanımTsveta
Karayançeva iki ölkə arasındakı
münasibətlərininkişafındanməm
nunluğunu ifadə etdi. Söhbət za
manı təhsil, mədəniyyət, parla
mentlərarasıəlaqələrininkişafıba
rədə fikirmübadiləsi aparıldı.Öl
kələrimizin beynəlxalq təşkilatlar
daəməkdaşlığıyüksəkqiymətlən
dirildi, parlamentlərarası dostluq
qruplarının fəaliyyətlərinin daha
da gücləndirilməsinin vacibliyi
vurğulandı.
Görüşdə Milli Məclis Sədrinin

müavini Bahar Muradova, Milli
MəclisAparatınınrəhbəriSəfaMir
zəyev,AzərbaycanBolqarıstanpar
lamentlərarası əlaqələr üzrə işçi

qrupununrəhbəriRaufƏliyev,hər
iki ölkənin səfirləriNərgizQurba
nova,NikolayYankovvədigərrəs
mişəxsləriştirakedirdilər.

İyunun20dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovGürcüstan parla
mentininSədriİrakliKobaxidzenin
başçılıqetdiyinümayəndəheyətini
qəbuletdi.
AzərbaycanparlamentininSədri

bildirdi ki, Azərbaycan və gürcü
xalqlarının dostluğu qədim tarixə
malikdir və ölkələrimiz arasında
100dən artıq sənəd imzalanıb, 16
sənədisəbaxılmaqdadır.Təqdirəla
yiqdir ki,Azərbaycanla Gürcüstan
arasında ticarətdövriyyəsininhəc
mi2018ciilüzrə580mln.ABŞdol
ları təşkiledibvə2019cu ilinyan
varaprel aylarına bu göstərici 243
mln.ABŞdollarıolub.Sədrdediki,
AzərbaycanGürcüstaniqtisadiyya
tına yatırımlar edən ən böyük in
vestorlardan biridir və Gürcüstan
ölkəmiztərəfindənhəyatakeçirilən
irimiqyaslıbeynəlxalqenerjilayihə
lərininfəaliştirakçısıdır.
OqtayƏsədovvurğuladıki,par

lamentlərimiz dövlətlərarası mü
nasibətlərin inkişafında mühüm
roloynayırvəhərikiölkəninpar
lamentində parlamentlərarası əla
qələr üzrə işçi qrupları fəaliyyət
göstərir.MilliMəclisin Sədri ötən
ilin fevral ayında Türkiyədə keçi
rilmiş Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə parlamentlərinin xarici
əlaqələr komitələrinin III iclasını
qeyd edərək, bu formatda əmək
daşlığıtəqdiretdi.
Azərbaycan parlamentinin Sədri

böyüktəəssüfhissiiləsöylədiki,hər
ikiölkəərazibütövlüyümüzətəhlü
kəyaradanseparatizmləüzləşib.
İrakli Kobaxidze bildirdi ki, bu
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SadiBilgiçbildirdiki,Bakıdakeçiri
ləcək Regional Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq üzrə Parlament Konf
ransındaiştirakedəcəklərvəorada
müzakirəolunacaqməsələlərtərəf
lər üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edir. Görüşdə Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən söz açan qonaq
probleminAzərbaycanın ərazi bü
tövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlı
ğı prinsipləri əsasında, beynəlxalq
hüquq müstəvisində ədalətli həlli
üçün Türkiyənin hər cür dəstək
göstərməyəhazırolduğunubirda
haqeydetdi.
QəbuldaMilliMəclisAparatının

rəhbəri SəfaMirzəyev, Türkiyə ilə
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununbaşçısıƏhlimanƏmiras
lanov,qrupunüzvü,ATƏTPAnın
vitseprezidenti Azay Quliyev və
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Mayın16daMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olanÇexiyaRespublikasıDeputat
larPalatasınınSədriRadekVondra
çekin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətiiləgörüşdü.

Spiker qonaqları salamlayaraq
bu səfərin ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərin daha da inkişaf et
dirilməsinətöhfəverəcəyinəinamı
nı söylədi. Qeyd edildi ki, Çexiya
ölkəmiz üçün dost və əhəmiyyətli
tərəfdaşdır.Sədrdediki,yüksəksə
viyyədəolantəqdirəlayiqsiyasiəla
qələrimiznəticəsindəindiyədəköl
kələrimiz arasında 29 sənəd imza
lanmış,12sənədisəbaxılmaqdadır.
Çexiyanın Cənubi Qafqaz ölkələri
ilə ticarət dövriyyəsinin 85 faizi
məhz Azərbaycanın payına düşür
ki,ötənilikidövlətarasındaticarət
dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 50
milyon ABŞ dolları səviyyəsində
olmuşdur:“Beləhesabedirikki,iq
tisadiəməkdaşlıqüzrəhökumətlər
arasıkomissiyanınfəaliyyətiəlaqə
lərimizingələcəkdədahadainkişa
fınamüsbəttəsirgöstərəcəkdir.Bu
mənadaqarşılıqlıbiznesforumların
daroludanılmazdır”.
Görüşdəspikerqeydetdiki,iki

tərəfli münasibətlərimizin inkişa
fında parlamentlərimizin rolu bö
yükdür. Söhbətdə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən söz açan Sədr
2013cü ilin fevralında Çexiya De
putatlar Palatasının Xarici əlaqələr
komitəsi tərəfindən Xocalı soyqırı

mı ilə bağlı qəbul edilmiş qərara
görə həmkarına minnətdarlığını
ifadəetdi.
Səmimi qəbul üçün təşəkkür

edənÇexiyaRespublikasıDeputat
larPalatasınınSədriRadekVondra
çeksöylədiki,ÇexiyaAzərbaycanla
əlaqələrin dərinləşməsinə böyük
maraq göstərir və Azərbaycanın
neftvəqazixracısahəsindəəldəet
diyi nailiyyətlərdən onlara da pay
düşür: “Çexiya Azərbaycana 1,3
milyardABŞdollarındançoxinves
tisiya qoymuşdur. Bu, ölkəmizin
Azərbaycan iqtisadiyyatına olan
marağındanxəbərverir”.
Çexiyalı spiker Dağlıq Qarabağ

məsələsi ilə əlaqədardedi ki, onun
ölkəsi bu problemə həmişə böyük
həssaslıqla yanaşmış və münaqişə
ninsülhyoluiləhəllinətərəfdardır.
Görüşdə Milli Məclis Sədrinin

birinci müavini Ziyafət Əsgərov,
Sədrin müavinləri Bahar Murado
va, Valeh Ələsgərov, Milli Məclis
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev,
Çexiya iləparlamentlərarası əlaqə
lərüzrəişçiqrupununbaşçısıSahi
bə Qafarova, Çexiya Respublikası
nın ölkəmizdəki səfiriMilanEkert
vədigərrəsmişəxsləriştirakedirdi
lər.

RƏSMİXRONİKA

kənlərininsalınmasının200illiyiilə
bağlıAzərbaycanPrezidenti2016cı
ildəsərəncamimzalamışdır.
Bildirildi ki, dövlət başçılarının

qarşılıqlısəfərlərivəaparılandanı
şıqlar əlaqələrimizin daha da də
rinləşməsinə yeni impuls vermiş,
ölkələrimizarasında77hüquqisə
nəd imzalanmışdırvə 2018ci ildə
ticarət dövriyyəmiz 1,9 milyard
ABŞ dolları həcmində olmuşdur.
Heçdətəsadüfideyildirki,Alma
niyanınCənubiQafqazregionuöl
kələriiləümumiticarətindəötənil
Azərbaycanınpayı 70 faizdən çox
olmuşdurvəmüstəqilAzərbaycan
Avropaİttifaqıvəonunönəmliüz
vü olan Almaniya ilə əlaqələrin
dahadadərinləşməsindəmaraqlı
dır.
Spikerdediki,dövlətlərarasımü

nasibətlərdə parlament diplomati
yasının önəmi gündəngünə art
maqdadır.Sevindiricihaldırki,hər
iki ölkənin parlamentlərində dost
luqqruplarıfəaliyyətgöstərir.
SöhbətdəDağlıqQarabağ prob

lemindənsözaçanSədrmünaqişə
nin beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsindəədalətlihəllininvacib
liyinivurğuladı.Buməsələ iləəla
qədarfikirləriniaçıqladı.
Almaniya Bundestaqının Sədr

müaviniTomasOppermannBakı
yailksəfərindənməmnunqaldığı
nı söylədi və qeyd etdi ki, Azər
baycanvəAlmaniyaarasındaortaq
dəyərlərvəmüxtəlifməsələlərüz
rə fikir birliyi vardır. Qonaq vur
ğuladıki,tərəfləridüşündürənbir
sıraməsələlər üzrə dialoqun apa
rılmasıvəparlamentdiplomatiya
sının imkanlarından istifadəolun
ması, münaqişələrin sülh yolu ilə
çözülməsiönəmliməsələlərdəndir.
BubaxımdanMilliMəclisintəşəb
büsü iləBakıdakeçirilənkonfran
sınəhəmiyyətiböyükdür.Qəbulda

qeyd edildi ki, Almaniya Cənubi
Qafqaz bölgəsində özünəməxsus
yer tutanAzərbaycanla əlaqələrin
inkişafına böyük diqqət yetirir və
gələcəkdə münasibətləri daha da
dərinləşdirməkniyyətindədir.

İyunun11dəMilliMəclisinSəd
ri Oqtay Əsədov Bakıda keçirilən
Regional Təhlükəsizlik və Əmək
daşlıq üzrə Parlament Konfransın
da iştirak etmək üçün ölkəmizdə
səfərdə olan ATƏT Parlament As
sambleyasınınSədriGeorgiTserete
liiləgörüşdü.
Spikerqonağısalamlayaraq,belə

yüksəksəviyyəlisəfərləringələcək
də də davamlı olacağına inamını
bildirdi.Qəbuldaqeydedildiki,ya
radılacaq Bakı Parlament Platfor
ması çərçivəsində təhlükəsizliyə
təhdidyaradanamillərinqarşısının
alınması yolları, qarşılıqlı inam və
dialoqun gücləndirilməsi, əmək
daşlığınkeyfiyyətcəyenisəviyyəyə
yüksəldilməsiməsələlərimüzakirə
olunacaqdır.
Spiker Georgi TsereteliyəATƏT

PAnın yay sessiyası çərçivəsində
qurumun sədri vəzifəsinə keçirilə
cəkseçkilərdəuğurlararzuladı.Gö
rüşdəMilliMəclisinSədriqonağın
vətəniGürcüstanlaəməkdaşlığımı
zın inkişaf perspektivlərindən söz
açdı.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğını bildirən ATƏT PAnın Sədri
Georgi Tsereteli ölkəmizə səfərin
dənvənövbətidəfəMilliMəclisdə
olmağından məmnunluğunu bil
dirdi. Qonaq qeyd etdi ki, onun
təmsil etdiyi təşkilat ATƏT məka
nındamövcudproblemlərinçözül
məsində qarşılıqlı dialoqun aparıl
masınıvacibsayır.
Görüşdə Milli Məclisin Sədr

müavini,ATƏTPAdanümayəndə
heyətimizinrəhbəriBaharMurado
vaiştirakedirdi.

İyunun11dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovölkəmizdəsəfərdə
olan Türkiyə BöyükMillətMəclisi
SədrininmüaviniSürəyyaSadiBil
giçinbaşçılıqetdiyinümayəndəhe
yətiniqəbuletdi.
SədrSürəyyaSadiBilgiçiTBMM

ninSədrmüaviniseçilməsimüna
sibətiilətəbrikedərək,onagələcək
fəaliyyətindəuğurlararzuladı.Bil
dirildiki,AzərbaycanTürkiyəmü
nasibətləri strateji xarakterdaşıyır
vəhərikidövlətbaşçılarıarasında
kıdostluqvəqardaşlıqmünasibət
ləri həyatın digər sahələrinə də
müsbəttəsiredir.Hərikiölkəara
sında siyasi dialoqun yüksək sə
viyyədəolmasıölkələrimizarasın
daticarətdövriyyəsininartımında
da özünü göstərir və 2017ci ildə
busahəüzrəgöstərici2,7milyard
ABŞdollarıhəcmindəolmuşdursa,
ötənilburəqəm3,5milyardıkeç
mişdir.2018ciildəTürkiyədəTA
NAP kimi qlobal neft layihəsinin
rəsmi açılış mərasimi keçirilmiş,
həmin ilin oktyabrında isə STAR
Neft Emalı Zavodu işə başlamış
dır.Artıq fəaliyyət göstərən Bakı
TbilisiQarsdəmiryolulayihəsinin
icrasınəticəsindəbütüntürkdün
yasıyeniDəmirİpəkyoluiləbirlə
şəcəkdir.
GörüşdəSədrqeydetdiki,Yaxın

Şərqdə söz sahibi olan Türkiyəyə
göstərilənbütüntəzyiqlərəbaxma
yaraq, biz bu qardaş ölkənin yeni
çağırışlaralayiqincəcavabverəcəyi
nəqəlbəninanırıq.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğınıbildirənTürkiyəBöyükMillət
Məclisi Sədrinin müavini Sürəyya



may-iyun 2019    1110     Milli Məclis

SadiBilgiçbildirdiki,Bakıdakeçiri
ləcək Regional Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq üzrə Parlament Konf
ransındaiştirakedəcəklərvəorada
müzakirəolunacaqməsələlərtərəf
lər üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edir. Görüşdə Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən söz açan qonaq
probleminAzərbaycanın ərazi bü
tövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlı
ğı prinsipləri əsasında, beynəlxalq
hüquq müstəvisində ədalətli həlli
üçün Türkiyənin hər cür dəstək
göstərməyəhazırolduğunubirda
haqeydetdi.
QəbuldaMilliMəclisAparatının

rəhbəri SəfaMirzəyev, Türkiyə ilə
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununbaşçısıƏhlimanƏmiras
lanov,qrupunüzvü,ATƏTPAnın
vitseprezidenti Azay Quliyev və
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Mayın16daMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olanÇexiyaRespublikasıDeputat
larPalatasınınSədriRadekVondra
çekin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətiiləgörüşdü.

Spiker qonaqları salamlayaraq
bu səfərin ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərin daha da inkişaf et
dirilməsinətöhfəverəcəyinəinamı
nı söylədi. Qeyd edildi ki, Çexiya
ölkəmiz üçün dost və əhəmiyyətli
tərəfdaşdır.Sədrdediki,yüksəksə
viyyədəolantəqdirəlayiqsiyasiəla
qələrimiznəticəsindəindiyədəköl
kələrimiz arasında 29 sənəd imza
lanmış,12sənədisəbaxılmaqdadır.
Çexiyanın Cənubi Qafqaz ölkələri
ilə ticarət dövriyyəsinin 85 faizi
məhz Azərbaycanın payına düşür
ki,ötənilikidövlətarasındaticarət
dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 50
milyon ABŞ dolları səviyyəsində
olmuşdur:“Beləhesabedirikki,iq
tisadiəməkdaşlıqüzrəhökumətlər
arasıkomissiyanınfəaliyyətiəlaqə
lərimizingələcəkdədahadainkişa
fınamüsbəttəsirgöstərəcəkdir.Bu
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ölkəsi bu problemə həmişə böyük
həssaslıqla yanaşmış və münaqişə
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RƏSMİXRONİKA
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ğınıbildirənTürkiyəBöyükMillət
Məclisi Sədrinin müavini Sürəyya
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rinci vitseprezidenti Mehriban
Əliyevanınbuyaxınlardaİtaliyaya
rəsmi səfərinin önəmini vurğula
yaraq,səfərçərçivəsindəRomada
kı Custiniani sarayında Azərbay
canXalqCümhuriyyətinin100illi
yinəvəAzərbaycaniləİtaliyaara
sında strateji tərəfdaşlıq münasi
bətlərinədairkonfransınkeçirildi
yini xatırladıb, səfəri iki ölkə ara
sındaqarışlıqlıhörmətinbariznü
munəsikimiqiymətləndirib.
Azərbaycanİtaliya əlaqələrinin

möhkəm hüquqi baza üzərində
qurulduğunu deyən Oqtay Əsə
dovdiqqətəçatdırıbki,ölkələrimiz
arasında bu günədək 44 ikitərəfli
sənədimzalanıb.Busənədlərinən
önəmlilərindən biri “Azərbaycan
Respublikası ilə İtaliya Respubli
kası arasında strateji tərəfdaşlıq
haqqında”BirgəBəyannamədir.
İtaliyanın Azərbaycanın ən bö

yükticarəttərəfdaşıolduğunubil
dirən parlamentin Sədri deyib ki,
TANAP,TAP,CənubQazDəhlizi
layihələri əlaqələrimizin daha da
inkişaf edəcəyinə inamı artırır və

hazırdaAzərbaycanda50dəkital
yanşirkətifəaliyyətgöstərirki,bu
şirkətlərindəsayıgetdikcəçoxala
caq.OqtayƏsədovvurğulayıb ki,
ölkələrimiz arasında mədəni, hu
manitarəlaqələrdəinkişafedirvə
HeydərƏliyevFonduikiölkəara
sında siyasi, mədəni əlaqələrin
möhkəmlənməsindəböyükroloy
nayır.SədrAzərbaycanİtaliyapar
lamentlərarasımünasibətlərinyax
şısəviyyədəolduğunudeyib,dost
luq qruplarının işini yüksək qiy
mətləndirib.
GörüşdəMilliMəclisinSədriEr

mənistanAzərbaycan, Dağlıq Qa
rabağmünaqişəsibarədədədanı
şıb.Bildiribki,2010cuildəİtaliya
SenatınınCənubiQafqazdavəziy
yətlə bağlı qətnaməsi,Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəklə
məsi bizimüçün çox əhəmiyyətli
dir.OqtayƏsədovİtaliyaSenatının
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəl
xalqhüququnprinsipləriəsasında,
Azərbaycanınərazibütövlüyüçər
çivəsindəhəllolunmasınagələcək

dədəözdəstəyiniverəcəyinəina
mınıifadəedib.
Xanım Maria Elizabetta Azər

baycanla İtaliya arasındamüxtəlif
istiqamətlərüzrə,ocümlədənsiya
si, iqtisadi, humanitar sahələrdə
yaxşı əlaqələrin qurulduğunu,
əməkdaşlığımızınstratejitərəfdaş
lıq səviyyəsinə yüksəldiyini bildi
rib. Senatın Sədri Heydər Əliyev
Fondununİtaliyadamədənivəhu
manitarsahələrdə,ocümlədənta
rixiabidələrinbərpasıiləbağlıhə
yatakeçirdiyilayihələrinölkəsində
yüksək dəyərləndirildiyini deyib,
humanitar əlaqələrin daha da ge
nişləndirilməsinin önəmini xüsusi
vurğulayıb.
MariaElizabettaAlbertiKasella

ti İtaliyaşirkətlərininAzərbaycan
da bir sıra iqtisadi layihələrdə
uğurla iştirak etdiyini söyləyibvə
bildiribki,onlarölkəmizinnəqliy
yat, kənd təsərrüfatı, müdafiə sə
nayesi, infrastruktur kimi sahələ
rində fəaliyyət göstərməkdə ma
raqlıdır.AzərbaycanınAvropanın,
ocümlədənİtaliyanınenerjitəhlü

SƏFƏR

PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN
İTALİYA SƏFƏRİ SƏMƏRƏLİ OLUB

Səfər çərçivəsində nümayəndə
heyəti İtaliya Senatının və Depu
tatlar Palatasının rəhbərliyi və
Azərbaycanİtaliyadostluqqrupu
nuntəmsilçiləriiləgörüşüb.

Əvvəlcə Oqtay Əsədov İtaliya
Respublikası Senatının yerləşdiyi
Palazzo Madama sarayında ölkə
parlamentinin qanunvericilik
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub.

Sonra Milli Məclisin Sədri İtaliya
Respublikası Senatının Sədri xa
nımMariaElizabettaAlbertiKasel
latiiləgörüşüb.
OqtayƏsədovAzərbaycanınBi

Ma    yın 6-dan 8-dək Mil    li Məc    li    sin Səd    ri Oq    tay Əsə    do    vun baş    çı    lı    ğı ilə par    la    ment nü    ma   -
yən    də he    yə    ti İta    li    ya    nın pay    tax    tı Ro    ma şə    hə    rin    də sə    fər    də olub. Nü    ma    yən    də he    yə    ti    nin 
tər    ki    bi    nə İta    li    ya ilə par    la    ment    lə    ra    ra    sı əla    qə    lər üz    rə iş    çi qru    pu    nun baş    çı    sı Azər Kə    rim    li, 
de    pu    tat    lar    dan Ül    viy    yə Ağa    ye    va, Va    hid Əh    mə    dov, El    şad Hə    sə    nov, par    la    ment Apa    ra    tı    nın 
rəh    bə    ri Sə    fa Mir    zə    yev və di    gər rəs    mi şəxs    lər da    xil idi.
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Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar
olunmasındaölkələrinərazibütöv
lüyüprinsipinəböyükönəmverdi
yiözəksinitapıb.

* * *
Romada olarkən Oqtay Əsədov

İtaliyaparlamentindəParlamentlər
arası İttifaq yanında İtaliyaAzər
baycan dostluq qrupu və İtaliya
Azərbaycan dostluq assosiasiyası
nınüzvləriilədəgörüşüb.Görüşdə
ölkələrimiz arasında olan münasi

bətlərin yüksək səviyyədə, parla
mentlərarasıəlaqələrindəyaxşısə
viyyədəolduğuqeydedilib.Bildiri
libki,İtaliyaAvropadaAzərbayca
nınənmühüm ticarət tərəfdaşıdır.
İndiyədəkonunAzərbaycandatica
rət,sənaye,tikinti,xidmət,bankvə
sığortasahələrində100şirkətiqey
diyyataalınıb.2018ciildəAzərbay
canvəİtaliyaarasındaticarətdöv
riyyəsininhəcmi6,22milyardABŞ
dolları təşkil edib ki, bu daAzər
baycanın xarici ticarətinin 20,11%

nəbərabərdir.Cariilinyanvarmart
ayları ərzində isə ikiölkəarasında
1,48milyardABŞdollarıhəcmində
ticarət əməliyyatı həyata keçirilib.
Bugünhərikiölkəniniqtisadipo
tensialıimkanverirki,bugöstərici
ləryüksəkolsun.Vurğulanıbki,öl
kələrimiz arasında mütəmadi ola
raq qarşılıqlı biznes forumları,  iş
güzargörüşlərkeçirilir.
Görüşdə enerji sahəsindəki

uğurlu əməkdaşlıqdan da danışı
lıb. Qeyd olunub ki, son illərdə

Azərbaycanİtaliya əlaqələri ikitə
rəfli münasibətlər müstəvisindən
kənaraçıxaraqbütövlükdəAvropa
regionunuəhatəedənböyükəmək
daşlıqfəzasınaqədəmqoyub.
Bildirilib ki, bizim “Şahdəniz”,

“Abşeron”,“Ümid”vədigəryataq
larımızda təsdiq olunmuş 2,5 tril
yon kubmetr qaz ehtiyatları vardır
ki,budagələcək100ilərzindəbizə
və tərəfdaşlarımıza kifayət edəcək
səviyyədədir.GələcəkdəTANAPvə
TAPqazborukəmərləribuyataq

lardanhasilolunantəbiiqazıAvro
pabazarına çıxaracaq.Bu layihələr
ümumilikdə Avropanın, o cümlə
dənİtaliyanındaenerjitəhlükəsizli
yinin təmin edilməsində mühüm
roloynayacaq.BununladaAvropa
vəİtaliyaözününenerjitəminatında
şaxələndirmənitəminetmişolacaq
dır. Bu layihələrin (“Şahdəniz2”,
TANAP,TAP)həyatakeçirilməsiis
tiqamətindəişlərsürətləndirilir.
İtaliya parlamentində Azərbay

canla parlamentlərarası dostluq

qrupunun sədri senator Stefano
Luçidi vurğulayıb ki, ölkələrimiz
arasındaolanmünasibətləryüksək
səviyyədədir, parlamentlərarası
əlaqələr də inkişaf edir. Buda iki
ölkə arasında olan münasibətlərə
öztöhfəsiniverir.
Görüşdə həm iqtisadi, həm də

siyasisahədəəlaqələrin inkişafet
dirilməsiistiqamətindəfikirmüba
diləsiaparılıb.

Akif Tə   vək   kü   loğ   lu
MilliMəclisinMətbuatkatibi

SƏFƏR

kəsizliyindəki rolunu yüksək qiy
mətləndirən Senat Sədri deyib ki,
CənubQazDəhlizigələcəkdəölkə
lərimizin iqtisadi əməkdaşlığının
daha da genişlənməsinə xidmət
edir.

* * *
SəfərzamanıOqtayƏsədovİta

liya Respublikasının Deputatlar
Palatasının Sədri Roberto Fiko ilə
görüşüb.
Görüşdə vurğulanıb ki, İtaliya

ölkəmizin Avropada və dünyada
mühüm tərəfdaşlarından biridir.
İkiölkəarasındasıxdostluqəlaqə
lərivar, İtaliyavəAzərbaycanya

xındostvəstratejitərəfdaşdır.
İkitərəfli münasibətlərin bütün

sahələrdəyüksələnxəttüzrə inki
şaf etdiyini deyən Oqtay Əsədov
İtaliyavəAzərbaycanınsiyasi,iqti
sadi və humanitar sahədə əmək
daşlığındandanışıb.Bildiribki,iki
ölkə arasında əməkdaşlıq yüksək
səviyyəliqarşılıqlısəfərlərsayəsin
də daha da möhkəmlənib. Milli
MəclisinSədriPrezidentİlhamƏli
yevinİtaliyaya2005,2008və2014
cüillərdərəsmi,2011və2015ciil
lərdə işgüzar səfərlərini xüsusilə
xatırladıb.
İtaliya Respublikasının Prezi

denti  Sercio Mattarellanın Azər

baycana ilk rəsmi səfərinə diqqət
çəkən Oqtay Əsədov vurğulayıb
ki,busəfərdövlətlərarasımünasi
bətlərimizintarixindəmühüməhə
miyyət kəsb edib. Azərbaycan və
İtaliyanın mədəni əlaqələrindən
sözaçanspikerqeydedibki,Hey
dərƏliyevFondusiyasivəmədəni
əlaqələrin möhkəmlənməsində
əvəzedilməz işlər görməkdədir.
Azərbaycanın Birinci vitseprezi
dentiMehribanƏliyevanınrəhbər
lik etdiyi Heydər Əliyev Fondu
nunİtaliyadahəyatakeçirdiyilayi
hələr iki ölkə arasında humanitar
sahədə əməkdaşlığa xüsusi töhfə
verir.Vurğulanıbki,MehribanƏli
yevakeçənilİtaliyayarəsmisəfəri
çərçivəsindəHeydərƏliyevFondu
tərəfindənbərpaedilənMüqəddəs
Sebastian katakombaların açılış
mərasimində iştirak edib. Qeyd
olunub ki, ölkələrimiz arasında
əlaqələrin inkişafında parlament
ləryaxından iştirakedirlərvəson
illər Azərbaycan Milli Məclisi ilə
İtaliyaparlamentininhər ikipala
tası arasında sıx əməkdaşlıqyara
nıb.Bildirilibki,AzərbaycanAvro
pa İttifaqı iləmünasibətlərindaha
dadərinləşməsindəmaraqlıdır.
İtaliyaRespublikasınınDeputat

lar Palatasının Sədri Roberto Fiko
bildirib ki, ölkələrimiz arasında
olanmünasibətləryüksək səviyyə
dədir,parlamentlərarasıəlaqələrdə
yaxşısəviyyədəvəinkişafetməkdə
dir. Bu da iki ölkə arasında olan
münasibətlərəöztöhfəsiniverir.
Görüşdə ErmənistanAzərbay

can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
müzakirə olunub. Qeyd edilib ki,
münaqişəyə dair İtaliya Senatının
Cənubi Qafqazda vəziyyətlə bağlı
qətnaməsi çox mühüm və tarixi
əhəmiyyətəmalikdir.Buqətnamə
də İtaliyanın DağlıqQarabağmü
naqişəsininhəllində,ümumiyyətlə,
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Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar
olunmasındaölkələrinərazibütöv
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* * *
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zularındanbirienerjivəticarətməsə
lələridir.Odaxüsusidiqqətəçatdırıl
malıdırki,AİAzərbaycanınərazibü
tövlüyünü dəstəkləyir. Bu, qəbul
olunmuşikitərəflisənədlərdədəözü
nüaydıngöstərir.
Nəticəetibarilə,AzərbaycanPrezi

denti cənab İlhamƏliyevin Brüsselə
səfəri,həmçininbusəfərçərçivəsində
keçirdiyigörüşlərAzərbaycaniləAv
ropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın
möhkəmlənməsibaxımındanmühüm
əhəmiyyətəmalikdir.

- Ye  ri gəl  miş  kən, xa  ric  də məs -
kun  laş  mış bir sı  ra “be  şin  ci ko -
lon” nü  ma  yən  də  lə  ri an  ti-Azər -
bay  can dairə  lə  rin si  ya  si si  fa  riş -
lə  ri əsa  sın  da öl  kə  mi  zə qar  şı 
qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı apa  rır, 
mil  li ma  raq  la  ra zidd ça  ğı  rış  lar 
səs  lən  di  rir  lər... 
 Azərbaycanın dinamik inkişafı,

beynəlxalqmövqeyinin davamlı ola
raqmöhkəmlənməsiantiAzərbaycan

dairələrvəermənipərəstqüvvələrtə
rəfindənciddinarahatlıqlaqarşılanır.
Onagörədəhəmindairələrölkəmizə
qarşı“qarapiar”kampaniyasıaparır,
beynəlxalq ictimai rəyi manipulyasi
yayaməruzqoymağaçalışırlar.Məq
səd Azərbaycanın müsbət imicinə,
möhtəşəmuğurlarının üzərinə kölgə
salmaq, ölkəmizlə bağlı neqativ rəy
yaratmaqdır.Onlarrespublikamızda
sabitliyinpozulmasının,xaosmühiti
nin yaranmasının tərəfdarıdırlar. Bu
məqsədlə“sapıözümüzdənolanbal
ta”lardan – ölkədaxilindəki “beşinci
kolon”nümayəndələrindənvəxaric
dəməskunlaşmışbirqrupradikalan
timilliünsürlərinxidmətlərindənisti
fadə etməyə çalışırlar. Bumarginal 
antimilliqruplarınsəsləndirdiklərifi
kirlərənəzərsaldıqdaonlarınsırfer
mənipərəstdairələrintezisləriəsasın
daçıxışetdikləriməlumolur.Həmin
təxribatçı qrupların xəyanətkarmöv
qeyi konkret olaraqmillimaraqların
müdafiəçisikimiçıxışedənAzərbay

canictimaiyyətitərəfindənciddinara
zılıqvəetirazlarlaqarşılanır.
Əlbəttə, bu cür vasitələrlə, çirkin

təbliğat kampaniyası ilə Azərbay
canda sabitliyin pozulmasına nail
olmaq və ictimai rəyə neqativ təsir
etməkmümkün deyil. ÇünkiAzər
baycandamöhkəmtəməllərəsöykə
nən ictimaisiyasi sabitlik və sarsıl
mazxalqiqtidarbirliyimövcuddur.
Bu reallığı antiAzərbaycandairələr
və onların xidmətçisinə çevrilmiş
“beşinci kolon” nümayəndələri də
gectezanlamalıdırlar.

- Zi  ya  fət müəl  lim, bey  nəl  xalq hər-
 bi təd  qi  qat mər  kəz  lə  ri  nin rə  yi  nə 
gö  rə, Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və -
lə  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 1-ci, dün -
ya üz  rə 52-ci ye  ri tu  tur. Bü  töv -
lük  də, öl  kə  miz  də or  du qu  ru  cu -
lu  ğu is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çi -
ri  lən is  la  hat xa  rak  ter  li təd  bir  lər 
nə vəd edir?
Azərbaycan iqtisadiyyatının di

MÜSAHİBƏ

Azərbaycan dünyada 
böyük etimad  
qazanan ölkə  

və etibarlı tərəfdaş 
kimi tanınır

- Zi  ya  fət müəl  lim, Pre  zi  dent İl -
ham Əli  yev ma  yın 13-də Brüs  se -
lə sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də Av  ro  pa İt  ti-
 fa  qı Şu  ra  sı  nın pre  zi  den  ti Do -
nald Tusk və Bel  çi  ka Kra  lı Fi  lip 
ilə gö  rüş  lər ke  çir  di. Ümu  miy  yət-
 lə, bu sə  fə  rin Azər  bay  can ilə Av -
ro  pa İt  ti  fa  qı ara  sın  da mü  na  si -
bət  lə  rin in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan 
əhə  miy  yə  ti  ni ne  cə qiy  mət  lən  dir-
 mək olar?
Bugünqlobalmüstəvidəcərəyan

edən proseslər dövlətlərin daxili və
xarici siyasətinə ciddi şəkildə təsir
göstərir. Belə olan halda, dövlətlərin
qarşısında səmərəli, milli maraqlara,
mövcud reallıqlara uyğun daxili və
xaricisiyasətinhəyatakeçirilməsivə
zifəsi dayanır. Bu baxımdan, Azər

baycanuğurlu,müsbətnümunəorta
yaqoyabilib,səmərəlidaxilivəxarici
siyasətkursuiləbeynəlxalqmüstəvi
dəsözvənüfuzsahibinəçevrilib.Bu
gün respublikamız dünyada böyük
etimadqazananölkəvəetibarlıtərəf
daşkimitanınır.
Beynəlxalq mövqeyi davamlı ola

raqmöhkəmlənənAzərbaycanındün
ya ölkələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli
münasibətləriuğurla inkişafedir.Bu
baxımdan, respublikamızın Avropa
İttifaqıölkələriiləçoxşaxəliəlaqələri
nin möhkəmlənməsini xüsusi qeyd
etmək lazımdır.Prezident İlhamƏli
yevinmayın13dəBrüsseləsəfəriçər
çivəsində Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tusk və Belçika
KralıFilipiləgörüşlərindədəbumə

sələxüsusiolaraqdiqqətmərkəzində
oldu.Birdahabəyanedildiki,Azər
baycanlaAvropa İttifaqı arasında sə
mimi, işgüzar və faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri mövcuddur, ölkəmiz Aİ
üçünəhəmiyyətlitərəfdaşdır.Təsadü
fi deyil ki, Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tusk Azərbaycan
Prezidenti İlhamƏliyevləgörüşüza
manıölkəmiziAvropa İttifaqının eti
barlı,məsuliyyətli tərəfdaşıkimiqiy
mətləndirdi və respublikamızın re
gionda oynadığı rolun təmsil etdiyi
qurumtərəfindənmüsbətqiymətlən
dirildiyinivurğuladı.
Mühümməqamlardanbiridəbu

durki,hazırdaAİiləAzərbaycanara
sındatərəfdaşlığadairsənədhazırla
nır, bu sənəddə əsasmüzakirəmöv

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni 
Zi  ya  fət Əs  gə  ro  vun mü  sa  hi  bə  si
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zularındanbirienerjivəticarətməsə
lələridir.Odaxüsusidiqqətəçatdırıl
malıdırki,AİAzərbaycanınərazibü
tövlüyünü dəstəkləyir. Bu, qəbul
olunmuşikitərəflisənədlərdədəözü
nüaydıngöstərir.
Nəticəetibarilə,AzərbaycanPrezi

denti cənab İlhamƏliyevin Brüsselə
səfəri,həmçininbusəfərçərçivəsində
keçirdiyigörüşlərAzərbaycaniləAv
ropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın
möhkəmlənməsibaxımındanmühüm
əhəmiyyətəmalikdir.

- Ye  ri gəl  miş  kən, xa  ric  də məs -
kun  laş  mış bir sı  ra “be  şin  ci ko -
lon” nü  ma  yən  də  lə  ri an  ti-Azər -
bay  can dairə  lə  rin si  ya  si si  fa  riş -
lə  ri əsa  sın  da öl  kə  mi  zə qar  şı 
qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı apa  rır, 
mil  li ma  raq  la  ra zidd ça  ğı  rış  lar 
səs  lən  di  rir  lər... 
 Azərbaycanın dinamik inkişafı,

beynəlxalqmövqeyinin davamlı ola
raqmöhkəmlənməsiantiAzərbaycan

dairələrvəermənipərəstqüvvələrtə
rəfindənciddinarahatlıqlaqarşılanır.
Onagörədəhəmindairələrölkəmizə
qarşı“qarapiar”kampaniyasıaparır,
beynəlxalq ictimai rəyi manipulyasi
yayaməruzqoymağaçalışırlar.Məq
səd Azərbaycanın müsbət imicinə,
möhtəşəmuğurlarının üzərinə kölgə
salmaq, ölkəmizlə bağlı neqativ rəy
yaratmaqdır.Onlarrespublikamızda
sabitliyinpozulmasının,xaosmühiti
nin yaranmasının tərəfdarıdırlar. Bu
məqsədlə“sapıözümüzdənolanbal
ta”lardan – ölkədaxilindəki “beşinci
kolon”nümayəndələrindənvəxaric
dəməskunlaşmışbirqrupradikalan
timilliünsürlərinxidmətlərindənisti
fadə etməyə çalışırlar. Bumarginal 
antimilliqruplarınsəsləndirdiklərifi
kirlərənəzərsaldıqdaonlarınsırfer
mənipərəstdairələrintezisləriəsasın
daçıxışetdikləriməlumolur.Həmin
təxribatçı qrupların xəyanətkarmöv
qeyi konkret olaraqmillimaraqların
müdafiəçisikimiçıxışedənAzərbay

canictimaiyyətitərəfindənciddinara
zılıqvəetirazlarlaqarşılanır.
Əlbəttə, bu cür vasitələrlə, çirkin

təbliğat kampaniyası ilə Azərbay
canda sabitliyin pozulmasına nail
olmaq və ictimai rəyə neqativ təsir
etməkmümkün deyil. ÇünkiAzər
baycandamöhkəmtəməllərəsöykə
nən ictimaisiyasi sabitlik və sarsıl
mazxalqiqtidarbirliyimövcuddur.
Bu reallığı antiAzərbaycandairələr
və onların xidmətçisinə çevrilmiş
“beşinci kolon” nümayəndələri də
gectezanlamalıdırlar.

- Zi  ya  fət müəl  lim, bey  nəl  xalq hər-
 bi təd  qi  qat mər  kəz  lə  ri  nin rə  yi  nə 
gö  rə, Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və -
lə  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 1-ci, dün -
ya üz  rə 52-ci ye  ri tu  tur. Bü  töv -
lük  də, öl  kə  miz  də or  du qu  ru  cu -
lu  ğu is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çi -
ri  lən is  la  hat xa  rak  ter  li təd  bir  lər 
nə vəd edir?
Azərbaycan iqtisadiyyatının di

MÜSAHİBƏ

Azərbaycan dünyada 
böyük etimad  
qazanan ölkə  

və etibarlı tərəfdaş 
kimi tanınır

- Zi  ya  fət müəl  lim, Pre  zi  dent İl -
ham Əli  yev ma  yın 13-də Brüs  se -
lə sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də Av  ro  pa İt  ti-
 fa  qı Şu  ra  sı  nın pre  zi  den  ti Do -
nald Tusk və Bel  çi  ka Kra  lı Fi  lip 
ilə gö  rüş  lər ke  çir  di. Ümu  miy  yət-
 lə, bu sə  fə  rin Azər  bay  can ilə Av -
ro  pa İt  ti  fa  qı ara  sın  da mü  na  si -
bət  lə  rin in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan 
əhə  miy  yə  ti  ni ne  cə qiy  mət  lən  dir-
 mək olar?
Bugünqlobalmüstəvidəcərəyan

edən proseslər dövlətlərin daxili və
xarici siyasətinə ciddi şəkildə təsir
göstərir. Belə olan halda, dövlətlərin
qarşısında səmərəli, milli maraqlara,
mövcud reallıqlara uyğun daxili və
xaricisiyasətinhəyatakeçirilməsivə
zifəsi dayanır. Bu baxımdan, Azər

baycanuğurlu,müsbətnümunəorta
yaqoyabilib,səmərəlidaxilivəxarici
siyasətkursuiləbeynəlxalqmüstəvi
dəsözvənüfuzsahibinəçevrilib.Bu
gün respublikamız dünyada böyük
etimadqazananölkəvəetibarlıtərəf
daşkimitanınır.
Beynəlxalq mövqeyi davamlı ola

raqmöhkəmlənənAzərbaycanındün
ya ölkələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli
münasibətləriuğurla inkişafedir.Bu
baxımdan, respublikamızın Avropa
İttifaqıölkələriiləçoxşaxəliəlaqələri
nin möhkəmlənməsini xüsusi qeyd
etmək lazımdır.Prezident İlhamƏli
yevinmayın13dəBrüsseləsəfəriçər
çivəsində Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tusk və Belçika
KralıFilipiləgörüşlərindədəbumə

sələxüsusiolaraqdiqqətmərkəzində
oldu.Birdahabəyanedildiki,Azər
baycanlaAvropa İttifaqı arasında sə
mimi, işgüzar və faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri mövcuddur, ölkəmiz Aİ
üçünəhəmiyyətlitərəfdaşdır.Təsadü
fi deyil ki, Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tusk Azərbaycan
Prezidenti İlhamƏliyevləgörüşüza
manıölkəmiziAvropa İttifaqının eti
barlı,məsuliyyətli tərəfdaşıkimiqiy
mətləndirdi və respublikamızın re
gionda oynadığı rolun təmsil etdiyi
qurumtərəfindənmüsbətqiymətlən
dirildiyinivurğuladı.
Mühümməqamlardanbiridəbu

durki,hazırdaAİiləAzərbaycanara
sındatərəfdaşlığadairsənədhazırla
nır, bu sənəddə əsasmüzakirəmöv
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bütünsahələrinənüfuzedir.Beləolan
halda, informasiya resursları başlıca
təbliğat vasitəsinə çevrilir. Şübhəsiz
ki,internetinimkanlarındandövlətçi
likmaraqlarına uyğun yararlanmaq,
buplatformanımillimənafelərinmü
dafiəsi vasitəsinə çevirmək mühüm
əhəmiyyətə malikdir, strateji önəm
kəsbedir.Lakinbizbirsırahallarda
informasiya cəmiyyətinin gətirdiyi
üstünlüklərdən,İKTdəngenişyarar
lanmaq şansından fərqli niyyətlər,
xüsusilədəmillimaraqlaraziddməq
sədlərüçünistifadəedildiyininşahidi
oluruq.Buməqsədləyaxalqıvədöv
lətihədəfəalançağırışlaredilir,yada
ayrıayrışəxslərəqarşıtəhqirkampa
niyasıaparılır.
Təbiiki,bütünbunlaryolverilməz

dir.Beləneqativhallarınqarşısınıal
maqüçünhüquqimüstəvidətənzim
lənməmexanizmləriformalaşdırılma
lıdır.Dünyanınbirsıraölkələrindəbu
məsələlərləbağlıtəcrübəmövcuddur.
Əsasetibarilə internetinqanunverici
liklə tənzimlənməsi bir çox ölkələr
üçünaktualməsələdir.Yənişəxsiyyə
tintoxunulmazlığıprinsipininpozul
masına, ləyaqətin alçaldılması, anti

xalqvəantidövlətxarakterliçağırışla
rınedilməsikimihallaraqarşıkonkret
tədbirlərin həyata keçirilməsinə im
kanverənqanunvericilikbazasıyara
dılmalıdır.Bu,kiberhücumlarınqarşı
sınınalınmasıbaxımındandamühüm
əhəmiyyətəmalikdir.
Hesabedirəmki,Azərbaycandada

bu istiqamətdə müvafiq addımların
atılmasınatəkmilqanunvericilikba
zasınınyaradılmasınaehtiyacvar.Bu,
həm cəmiyyət daxilində ictimaimü
nasibətlərin tənzimlənməsi, həm də
millimaraqlarınqorunmasıistiqamə
tindəolduqcaönəmlidir.

- Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da -
vam  lı və çox  şa  xə  li is  la  hat  la  rın 
real nə  ti  cə  lə  ri və pers  pek  tiv  lə  ri 
ba  rə  də nə de  yər  di  niz?
Azərbaycandünyadaislahatçıöl

kəkimitanınır.ÜmummilliliderHey
dərƏliyevinəsasınıqoyduğuinkişaf
siyasətiniuğurladavametdirənPrezi
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləbü
tün sahələrdə sistemli və kompleks
xarakterli islahatlar həyata keçirilib.
Bununnəticəsindəölkə iqtisadiyyatı

nındayanıqlı vədinamik inkişafı tə
min edilib, çevik və məqsədyönlü
fəaliyyət göstərən yeni idarəetmə st
rukturuformalaşdırılıb.Sonzamanlar
uğurladavametdiriləngenişmiqyaslı
islahatlarisəölkəmizdəhəyatakeçiri
lən dövlət siyasətinin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşının rifahı və
mənafeyinin dayandığını göstərir.
PrezidentİlhamƏliyevinmüvafiqfər
man və sərəncamları əsasında şəhid
ailələrinə,məcburiköçkünlərə,tələbə
lərə, əlilliyi olan şəxslərə verilən
müavinətlərin,minimumaylıq əmək
haqqının, pensiyaların artırılması və
digər nümunələr bu reallığın bariz
ifadəsidir. Son bir il ərzində həyata
keçirilənsosialislahatlarpaketi3mil
yonvətəndaşıəhatəetməkləəhalinin
rifahınındahadayaxşılaşmasınaim
kanyaradıb.
Beləliklə,ölkədədəriniqtisadi,hü

quqivəinstitusionalislahatlarmüvəf
fəqiyyətlə həyata keçirilir. Bu isə re
gionun liderdövlətiolanAzərbayca
nıninkişafyolundaəminaddımlarla
irəliləməsini,yeninailiyyətlərəldəet
məsini,ölkəmizinqüdrətinindavamlı
olaraqartmasınıtəminedir.

MÜSAHİBƏ

namik inkişafı ölkəmizdə sürətli və
effektiv ordu quruculuğunu da
mümkünedib.Hazırdadövlətbüd
cəsindən Silahlı Qüvvələrin möh
kəmləndirilməsinə lazımi qədər və
sait yönəldilir. İqtisadimaliyyə im
kanlarıgetdikcəgenişlənənrespubli
kamız2003cüildənetibarənözünün
hərbi xərclərini 15 dəfə artırmağa
müvəffəqolub.Başqasözlə,davam
lıdövlətqayğısısayəsindəAzərbay
canOrdusununmadditexnikitəchi
zatını yüksək səviyyəyə çatdırmaq
mümkün olub. Bu gün ordumuzun
arsenalında ən sondöyüş texnikası,
silahsursatcəmləşib.Bütövlükdəisə
SilahlıQüvvələrinmadditexnikiba
zasının möhkəmləndirilməsinin,
şəxsi heyətin peşəkarlığının yüksəl
dilməsinin, əsgər və zabitlərin xid
mət, məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl
masınındavamlıolaraqdiqqətmər
kəzində saxlanılması, bu kimiməq
sədlər üçün ayrılan vəsaitin həcmi
nin getdikcə artırılması ordu quru

culuğu istiqamətində kompleks xa
rakterlitədbirlərinuğurladavamet
dirildiyinigöstərir.
Qeydedildiyikimi,heçdətəsadüfi

deyilki,sonuncureytinqəəsasən,or
dumuzdünyamiqyasında özpoten
sialına görə 52ci yerdə qərarlaşıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100
illikyubileyimünasibətiiləkeçirilmiş
hərbiparad,ocümlədənBakışəhəri
ninazadedilməsinin100illiyinəhəsr
olunmuşparadAzərbaycanOrdusu
nungücünüvəpotensialınıəyanişə
kildə göstərdi. Başqa sözlə, yüksək
döyüşqabiliyyətinəmalikolanAzər
baycan Ordusu dünya miqyasında
güclüordularsırasındadırvəqarşıya
qoyulanistənilənvəzifəniicraetməyə
qadirdir.Bunu2016cı ilinApreldö
yüşləridəsübutayetirdi.Azərbaycan
qoşunlarınınmövqelərinidağıdıcı si
lahlardan,ağırartilleriyadanatəşətu
tandüşmənlayiqlicavabınıaldı.Ap
rel döyüşlərinin ən mühüm nəticəsi
həmdəondanibarətolduki,Ağdərə

nin, Cəbrayılın, Füzulinin işğaldan
azad olunmuş ərazilərindəAzərbay
canbayrağıdalğalandı.Müasirtarixi
mizdə ən uğurlu hərbi əməliyyatlar
dan biri olanAprel döyüşləri Ermə
nistanınyaratdığımifi tamamilədar
madağın etdi. Bütövlükdə,Azərbay
canOrdusuişğalaltındaolantorpaq
larımızıazadetməkiqtidarındadır.

- Gə  tir  di  yi üs  tün  lük  lər  lə bə  ra  bər 
bir çox prob  lem  lə  rə də yol açan 
so  sial şə  bə  kə  lə  rin, ümu  mi  lik  də 
in  ter  ne  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə tən -
zim  lən  mə  si ha  zır  da ge  niş mü  za -
ki  rə pred  me  ti  nə çev  ri  lən ən ak -
tual möv  zu  lar  dan  dır. Si  zin bu 
mə  sə  lə  yə ya  naş  ma  nız nə  dən iba-
 rət  dir, prob  le  min həl  li me  xa -
nizm  lə  ri ne  cə müəy  yən  ləş  di  ril -
mə  li  dir? 
Yaşadığımızyüzillikinformasiya

əsri kimi xarakterizə edilir. İKTnin
imkanlarıgetdikcəgenişlənir,müasir
informasiya texnologiyaları həyatın
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təbliğat vasitəsinə çevrilir. Şübhəsiz
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millimaraqlarınqorunmasıistiqamə
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keçirilənsosialislahatlarpaketi3mil
yonvətəndaşıəhatəetməkləəhalinin
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kanlarıgetdikcəgenişlənənrespubli
kamız2003cüildənetibarənözünün
hərbi xərclərini 15 dəfə artırmağa
müvəffəqolub.Başqasözlə,davam
lıdövlətqayğısısayəsindəAzərbay
canOrdusununmadditexnikitəchi
zatını yüksək səviyyəyə çatdırmaq
mümkün olub. Bu gün ordumuzun
arsenalında ən sondöyüş texnikası,
silahsursatcəmləşib.Bütövlükdəisə
SilahlıQüvvələrinmadditexnikiba
zasının möhkəmləndirilməsinin,
şəxsi heyətin peşəkarlığının yüksəl
dilməsinin, əsgər və zabitlərin xid
mət, məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl
masınındavamlıolaraqdiqqətmər
kəzində saxlanılması, bu kimiməq
sədlər üçün ayrılan vəsaitin həcmi
nin getdikcə artırılması ordu quru

culuğu istiqamətində kompleks xa
rakterlitədbirlərinuğurladavamet
dirildiyinigöstərir.
Qeydedildiyikimi,heçdətəsadüfi

deyilki,sonuncureytinqəəsasən,or
dumuzdünyamiqyasında özpoten
sialına görə 52ci yerdə qərarlaşıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100
illikyubileyimünasibətiiləkeçirilmiş
hərbiparad,ocümlədənBakışəhəri
ninazadedilməsinin100illiyinəhəsr
olunmuşparadAzərbaycanOrdusu
nungücünüvəpotensialınıəyanişə
kildə göstərdi. Başqa sözlə, yüksək
döyüşqabiliyyətinəmalikolanAzər
baycan Ordusu dünya miqyasında
güclüordularsırasındadırvəqarşıya
qoyulanistənilənvəzifəniicraetməyə
qadirdir.Bunu2016cı ilinApreldö
yüşləridəsübutayetirdi.Azərbaycan
qoşunlarınınmövqelərinidağıdıcı si
lahlardan,ağırartilleriyadanatəşətu
tandüşmənlayiqlicavabınıaldı.Ap
rel döyüşlərinin ən mühüm nəticəsi
həmdəondanibarətolduki,Ağdərə

nin, Cəbrayılın, Füzulinin işğaldan
azad olunmuş ərazilərindəAzərbay
canbayrağıdalğalandı.Müasirtarixi
mizdə ən uğurlu hərbi əməliyyatlar
dan biri olanAprel döyüşləri Ermə
nistanınyaratdığımifi tamamilədar
madağın etdi. Bütövlükdə,Azərbay
canOrdusuişğalaltındaolantorpaq
larımızıazadetməkiqtidarındadır.

- Gə  tir  di  yi üs  tün  lük  lər  lə bə  ra  bər 
bir çox prob  lem  lə  rə də yol açan 
so  sial şə  bə  kə  lə  rin, ümu  mi  lik  də 
in  ter  ne  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə tən -
zim  lən  mə  si ha  zır  da ge  niş mü  za -
ki  rə pred  me  ti  nə çev  ri  lən ən ak -
tual möv  zu  lar  dan  dır. Si  zin bu 
mə  sə  lə  yə ya  naş  ma  nız nə  dən iba-
 rət  dir, prob  le  min həl  li me  xa -
nizm  lə  ri ne  cə müəy  yən  ləş  di  ril -
mə  li  dir? 
Yaşadığımızyüzillikinformasiya

əsri kimi xarakterizə edilir. İKTnin
imkanlarıgetdikcəgenişlənir,müasir
informasiya texnologiyaları həyatın
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tərəfindən 7045 ittiham hökmünün çı
xarılmasıəksinitapmışdır.
İnsan alverinə qarşı mübarizənin

kompleks və sistemli aparıldığı ölkələr
dənolanAzərbaycanRespublikasındada
saycaüçüncümillifəaliyyətplanıiləqar
şıyaqoyulmuşvəzifələraidiyyətidövlət
orqanları,vətəndaşcəmiyyətiinstitutları
vəbeynəlxalqtərəfdaşlarlabirgəardıсıl
lıqlavətamyerinəyetirilmişdir.Busahə
dəqlobalçağırışlaracavabverənqanun
vericilikbazasınınformalaşdırılmasıçər
çivəsində “Psixoloji yardım haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunun
dainsanalverininqurbanıolmuşşəxslə
rinödənişsizpsixolojiyardımalmaqhü
ququ,“Uşaqlarınzərərliinformasiyadan
qorunmasıhaqqında”Qanundaisəyeni
yetmələrinictimaimənəviyyata,millivə
əxlaqidəyərlərəziddmateriallardanmü
dafiəsimexanizmləritəsbitolunmuşdur.
Dövlətbaşçısının“DayanıqlıvəOpe

rativSosialTəminatAgentliyinin fəaliy
yətinintəminedilməsihaqqında”2018ci
ildə imzaladığı fərmanaəsasən“DOST”
mərkəzlərindəgöstərilənsosialxidmətlər
sırasındainsanalveriqurbanlarınınreabi
litasiyasının təşkiledilməsi iləbağlı təd
birlərdənəzərdətutulmuşdur.
AzərbaycanRespublikasınınNazirlər

Kabineti,Həmkarlar İttifaqlarıKonfede
rasiyası və Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
TəşkilatlarınınMilliKonfederasiyasıara
sında20182019cuillərüçünBaşKollek
tivSazişimzalanmışdır.Həminsənəddə
uşaqəməyinin,məcburiəməyinvəinsan
alverininaradanqaldırılması,əməkmiq
rasiyasınıtənzimləyəndövlətsosialproq
ramlarınındəstəklənməsivəbirgəmoni
torinqlərintəşkiledilməsibarədənorma
laryeralmışdır.
İnsanalverininprofilaktikasıüzrətəd

birlərinəsasınıtəşkiledənayrıayrısosial
təbəqələrüzrəmaarifləndirməvətəbliğat
işidəəvvəlkiillərdəolduğukimisistemli
xarakter daşımışdır. Daxili İşlər, Təhsil,
Səhiyyə, Gənclər və İdman nazirlikləri
nin,Ailə,QadınvəUşaqProblemləriüz
rə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə
orta ümumtəhsil məktəblərinin 911ci
siniflərinin85minəyaxınşagirdivəonla
rın valideynləri ilə 2000dən çox görüş

keçirilərək uşaqların insan alverindən
müdafiəsi məsələləri geniş müzakirə
olunmuş, sosial çarxlar nümayiş etdiril
mişdir.Analojitədbirlər,həmçininbirsı
rauniversitetlərin,alivəortaixtisastəh
sil müəssisələrinin tələbələri üçün də
təşkilolunmuşdur.
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnno

vasiyalarüzrəDövlətAgentliyinindəstə
yiilə“ASANxidmət”mərkəzlərindəvə
təndaşlaramaarifləndiricibukletlərpay
lanmış və bu qurumun ƏməkMünasi
bətlərinin Monitorinqi Mərkəzi tərəfin
dən195tikintiobyektindəəməkmünasi
bətlərinin leqallaşdırılması ilə əlaqədar
izahediciişaparılmışdır.
Əməkmüqavilələrininbağlanmasının

təşviqivəbusahədəölkəəhalisininzəru
riinformasiyailətəminedilməsiməqsədi
ilə Əmək Münasibətlərinin Tənzimlən
məsiüzrəVahidİnternetPortalıyaradıla
raq 2018ci ildə istifadəyə verilmişdir.
Maarifləndirmə tədbirlərində paytaxtın,
həmçinin respublikanın şəhərvə rayon
larınınicrahakimiyyətləriyaxındanişti
raketmişlər.
Ölkəyəgələnvəölkədəngedənşəxs

lərininsanalveritəhlükəsibarədəməlu
matlandırılmasıüzrəişlərdədavamlıol
muş, gömrükkeçid və sərhədnəzarət
məntəqələrində minlərlə sərnişinə
maarifləndiricivəsaitpaylanmışdır.
Təbliğat işinin təşkilində özündə 45

ictimaiqurumubirləşdirənQeyriHöku
mətTəşkilatlarıKoalisiyasının,vətəndaş
cəmiyyətiinstitutlarınınvəkütləviinfor
masiyavasitələrininböyükəməyiolmuş,
bu sahədə təşəbbüskarlığı ilə fərqlənən
17 ictimai birlik mükafatlandırılmışdır.
Eynizamanda,qeyrihökuməttəşkilatla
rının insan alverinə qarşı mübarizəyə
dairtəqdimetdiyiümumidəyəri110min

manat olan 15 layihə Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti yanında Qeyri
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasıtərəfindənmaliyyələşdirilmişdir.
Hüquqmühafizə orqanları əməkdaş

larının professional hazırlığı işinə yeni
meyarlarla yanaşılmasının, təlimtəhsil
sisteminin effektivliyinin artırılmasının
zəruriliyinəzərəalınaraq,insanalverinə
qarşımübarizənivəsosialreabilitasiyanı
həyatakeçirəndövlətorqanlarınınvəvə
təndaşcəmiyyətininnümayəndələriüçün
tədriskurslarıtəşkilolunmuşdur.Xüsusi
polis qurumunun əməkdaşları xarici
dövlətlərdə və ölkəmizdə keçirilmiş 51
konfrans, seminar və təlimlərdə iştirak
etmiş,beynəlxalqtreninqlərətəlimçiqis
mindəcəlbolunmuşlar.
Hesabat dövründə beynəlxalq və re

gionaltəşkilatlarlaəməkdaşlığıngüclən
dirilməsi üzrəmühümvəzifələrin icrası
dasəmərəliolmuşdur.
İnsanalverinəqarşımübarizədəəldə

edilmişnəticələr,əməkdaşlığınperspek
tivləri,birgə layihələrinəhatədairəsinin
genişləndirilməsiötənilAmerikaBirləş
mişŞtatlarıDövlətDepartamentinin,bu
ölkəninvəbirsıradigərdövlətlərinAzər
baycandakı səfirliklərinin, Beynəlxalq
MiqrasiyaTəşkilatının,MiqrasiyaSiyasə
tinin İnkişafı üzrə BeynəlxalqMərkəzin
təmsilçiləriiləgörüşlərdəətraflımüzaki
rəedilmişdir.
Mənşə və təyinat ölkələrindən olan

Türkiyə, Özbəkistan, İran və Birləşmiş
ƏrəbƏmirliklərinin aidiyyəti dövlət or
qanlarının nümayəndələri ilə görüşlər
zamanıməlumatmübadiləsininintensiv
liyinin artırılması, axtarışı elan edilmiş
təqsirləndirilən şəxslərin ekstradisiyası
və başqa vacib məsələlərlə bağlı razılıq
əldəolunmuşdur.

HESABAT

İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə  
yeni milli fəaliyyət planı hazırlanıb

Məlumdur ki, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığın təhlükəli növlərindən
olaninsanalveri dünyada,eləcədəhər
birölkədəsabitliyinəsaslarına,qanunun
aliliyinətəhdidyaradanvəinsanhüquq
larınıpozanəməllərdəndir.Eynizaman
da,busahədəfəaliyyətgöstərənkriminal

qruplarınyüksəktəşkilatlanmasəviyyəsi
vəmiqyasınınsürətləgenişlənməsibaxı
mından XXI əsrin kəskin problemlərin
dənolaraqdaimdünyabirliyininvənü
fuzlubeynəlxalqtəşkilatlarındiqqətmər
kəzindədir.
Təsadüfideyilki,BirləşmişMillətlər

Təşkilatının 2019cu ildə yayımladığı
növbətiqlobalhesabatdadünyanınək
sərölkələrindəinsanalvericinayətləri
ninsayınınartması,buəməllərincəza
sızlıq mühitinin hökm sürdüyü silahlı
münaqişəzonalarındadahagenişyayıl
ması, onunqurbanları arasındaqadın
larınvəazyaşlıqızlarınxüsusiçəkisinin
yüksəktəxminən70%həddindəolma

sıqeydedilir.Aşkarlanmışcinayətlərin
isə59%nincinsiistismar,34%ninməc
buriəməkfaktlarınıntəşkiletməsi,ay
rıayrı dövlətlərdə insan alverinin qa
nunsuz transplantasiya, cinayətkar
fəaliyyətəcəlbetməvəövladlığagötür
mə yolu ilə törədilməsi kimi növləri
xüsusivurğulanır.
Bununlabelə,insanalverininqarşısı

nın alınması, qurbanların hüquq və
azadlıqlarınınqorunmasıistiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər bir an belə
səngiməmişdir.Hesabatdatəkcəötənil
17880insanalvericinayətinin,100min
dən çox qurbanın müəyyən edilməsi,
təqsirli şəxslər barəsində məhkəmələr

Vilayət Eyvazov
İnsanalverinəqarşımübarizə 
üzrəmillikoordinator,Daxili 
İşlərnazirininbirincimüavini,
polisgeneral-leytenantı

QEYD : Jur nal ça pa ge dər kən məqalənin müəllifi ge ne ral-
leytenant Vi la yət Ey va zov cə nab Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə Da xi li İş lər na zi ri tə yin olun du. “Mil li Məc lis” 
jur na lı ola raq Da xi li İş lər na zi ri, ge ne ral-polkovnik Vi la yət 
Ey va zo va yeni və zi fə sin də mü vəf fə qiy yət lər ar zu la yır, döv-
lə ti miz və xal qı mız üçün xe yir li, uğur lu ol ma sı nı di lə yi rik.
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genişləndirilməsiötənilAmerikaBirləş
mişŞtatlarıDövlətDepartamentinin,bu
ölkəninvəbirsıradigərdövlətlərinAzər
baycandakı səfirliklərinin, Beynəlxalq
MiqrasiyaTəşkilatının,MiqrasiyaSiyasə
tinin İnkişafı üzrə BeynəlxalqMərkəzin
təmsilçiləriiləgörüşlərdəətraflımüzaki
rəedilmişdir.
Mənşə və təyinat ölkələrindən olan

Türkiyə, Özbəkistan, İran və Birləşmiş
ƏrəbƏmirliklərinin aidiyyəti dövlət or
qanlarının nümayəndələri ilə görüşlər
zamanıməlumatmübadiləsininintensiv
liyinin artırılması, axtarışı elan edilmiş
təqsirləndirilən şəxslərin ekstradisiyası
və başqa vacib məsələlərlə bağlı razılıq
əldəolunmuşdur.

HESABAT

İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə 
yeni milli fəaliyyət planı hazırlanıb

Məlumdur ki, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığın təhlükəli növlərindən
olaninsanalveri dünyada,eləcədəhər
birölkədəsabitliyinəsaslarına,qanunun
aliliyinətəhdidyaradanvəinsanhüquq
larınıpozanəməllərdəndir.Eynizaman
da,busahədəfəaliyyətgöstərənkriminal

qruplarınyüksəktəşkilatlanmasəviyyəsi
vəmiqyasınınsürətləgenişlənməsibaxı
mından XXI əsrin kəskin problemlərin
dənolaraqdaimdünyabirliyininvənü
fuzlubeynəlxalqtəşkilatlarındiqqətmər
kəzindədir.
Təsadüfideyilki,BirləşmişMillətlər

Təşkilatının 2019cu ildə yayımladığı
növbətiqlobalhesabatdadünyanınək
sərölkələrindəinsanalvericinayətləri
ninsayınınartması,buəməllərincəza
sızlıq mühitinin hökm sürdüyü silahlı
münaqişəzonalarındadahagenişyayıl
ması, onunqurbanları arasındaqadın
larınvəazyaşlıqızlarınxüsusiçəkisinin
yüksəktəxminən70%həddindəolma

sıqeydedilir.Aşkarlanmışcinayətlərin
isə59%nincinsiistismar,34%ninməc
buriəməkfaktlarınıntəşkiletməsi,ay
rıayrı dövlətlərdə insan alverinin qa
nunsuz transplantasiya, cinayətkar
fəaliyyətəcəlbetməvəövladlığagötür
mə yolu ilə törədilməsi kimi növləri
xüsusivurğulanır.
Bununlabelə,insanalverininqarşısı

nın alınması, qurbanların hüquq və
azadlıqlarınınqorunmasıistiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər bir an belə
səngiməmişdir.Hesabatdatəkcəötənil
17880insanalvericinayətinin,100min
dən çox qurbanın müəyyən edilməsi,
təqsirli şəxslər barəsində məhkəmələr

Vilayət Eyvazov
İnsanalverinəqarşımübarizə
üzrəmillikoordinator,Daxili
İşlərnazirininbirincimüavini,
polisgeneral-leytenantı

QEYD : Jur nal ça pa ge dər kən məqalənin müəllifi ge ne ral-
leytenant Vi la yət Ey va zov cə nab Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə Da xi li İş lər na zi ri tə yin olun du. “Mil li Məc lis” 
jur na lı ola raq Da xi li İş lər na zi ri, ge ne ral-polkovnik Vi la yət 
Ey va zo va yeni və zi fə sin də mü vəf fə qiy yət lər ar zu la yır, döv-
lə ti miz və xal qı mız üçün xe yir li, uğur lu ol ma sı nı di lə yi rik.



DaxiliİşlərNazirliyinin40ayaxınöl
kəninaidiyyətidövlətstrukturlarıiləim
zaladığı100dənçoxmüqaviləinsanal
verinin qurbanı olmuş Azərbaycan və
təndaşlarının digər dövlətlərdə yerinin
operativmüəyyənedilməsində,bucina
yətləri törədənlər haqqında məlumatla
rıntoplanılmasında,birgətədbirlərinke
çirilməsindərealnəticələrverməkdədir.
Bununla yanaşı, bir sıra mötəbər

beynəlxalqqurumlar,ocümlədənBMT,
ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı,
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı,Beynəlxalq
MiqrasiyaTəşkilatıvədigərtəşkilatlar
la həyata keçirilən birgə işlərin böyük
birhissəsibilavasitəinsanalveriproble
minəvəonunhəlliyollarınahəsrolun
muşdur.
Məcburiəməyinqarşısınınalınması,

buhüquqaziddəməllərəşəraityaradan
halların aradan qaldırılması ilə bağlı
qarşıdaduranvəzifələrdəplanlışəkil
dəyerinəyetirilmişdir.
VətəndaşlaraXidmətvəSosialİnno

vasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi
Mərkəzi tərəfindən aparılan yoxlama
larla 79 tikinti obyektində 946 nəfərin
əməkvəyaxidmətimüqaviləolmadan
işləməsi aşkar edilmişdir. Yol verilmiş
pozuntularla bağlı 6 təşkilat barədə
RespublikaProkurorluğutərəfindənci
nayət işləri başlanılmış, 35i haqqında
527000 manat məbləğdə inzibati cəri
mə, 27si barədə 468000 manat vergi
sanksiyasıtətbiqolunmuşdur.
Ölkədə olma və yaşama qaydalarını

pozan19210əcnəbinin inzibatiməsuliy
yətəcəlbedilməsivəonlardan3740nəfə
rininrespublikanınhüdudlarındançıxa
rılmasıdaməcburi əməyinprofilaktika
sındamühüməhəmiyyətkəsbetmişdir.
Uşaq əməyinin istismarının qarşısı

nınalınmasıməqsədiiləkeçirilmiştəd
birlərzamanıailəmühitindən,pedaqoji
və ictimai təsir vasitələrindən kənarda
qalan, küçələrdə işləyən və dilənçilik
edən 450 uşaq müəyyən olunmuşdur.

Aparılmış yoxlamalarla həmin uşaqla
rıninsanalverininvəyaməcburiəmə
yinqurbanıolması təsdiqlənməmişdir.
Lakin bəzi mövcud problemlərin ara
danqaldırılması,xüsusənuşaqlaraqay
ğıvəyardımıngöstərilməsininzərurili
yibaxımındanyerliicrahakimiyyətləri
yanında komissiyalara, qəyyumluq və
himayə orqanlarına 760 material gön
dərilmiş,övladlarınıntəlimtərbiyəsiilə
bağlı üzərinə düşən vəzifələri yerinə
yetirməyən207valideynbarəsindəinzi
batitənbehtədbirlərigörülmüşdür.
Keçirilmiş monitorinqlər nəticəsində

baxımsızqalmış75nəfəryetkinlikyaşına
çatmayaninsanavəonlarınvalideynləri
nə ixtisaslı hüquqi və psixoloji yardım
göstərilmiş,həmçininövladlığagötürül
müş,qəyyumluğavəhimayəyəverilmiş
143uşağınhərbirisosialyardımlarlaəha
təolunmuşdur.
İnsan alveri cinayətlərinin aşkarlan

ması və təqsirkar şəxslərin məhkəmə
məsuliyyətinə verilməsi sahəsində
fəaliyyət, əvvəlki illərdə olduğu kimi,
hesabatdövründədəməqsədyönlüxa
rakter daşımışdır. Həyata keçirilmiş
əməliyyataxtarış tədbirləri ilə 144 in
san alveri, 4məcburi əmək, habelə in
san alveri məqsədi ilə sənədlərlə qa
nunsuzhərəkətlərləəlaqədar35cinayət
qeydəalınmış,28nəfərdənibarət13ci
nayətkarqrupzərərsizləşdirilmişdir.
BeynəlxalqƏməkTəşkilatınınhesab

lamalarınaəsasən,bugündünyadamüa
sirköləliyinqurbanıolan40,3milyonin
sanvardır.Onlardan16milyonuevqul
luğu,tikintisektoru,kəndtəsərrüfatısa
hələrində məcburi əməyə, 4,8 milyonu
cinsi istismara məruz qalanlardır. Hər
dördüncü qurban isə azyaşlı oğlan və
qızlardır.
Qlobal problemlərdən birinə çevril

məsinəzərəalınaraq,əksərölkələrdəin
san alverinin aradan qaldırılması istiqa
mətində səylərin artırılmasına, müvafiq
hüquqaziddəməllərəgörəcəzatədbirlə
rininsərtləşdirilməsinə,qurbanlarınqay

ğıiləəhatəolunmasınayönəlmişkomp
leksaddımlaratılır.
Azərbaycandadadövlətimizin güc

lüsiyasiiradəsisayəsindəinsanalveri
nəqarşımübarizədədünyastandartla
rınauyğuninstitusional islahatlarapa
rılmış, zəruri təşkilati və praktiki təd
birlərhəyatakeçirilmişdir.
Ötənilicrasıbaşaçatmışsaycaüçün

cümilli fəaliyyət planının əhatə еtdiyi
20142018ci illərdə ölkə iqtisadiyyatı
nın inkişaf templərininqorunub saxla
nılması, əhalinin məşğulluğunun artı
rılması və həyat səviyyəsinin daha da
yaxşılaşması sahəsində ortaya qoyul
muş böyük bir fəaliyyət insan alveri
probleminin həllində də əhəmiyyətli
nəticələrişərtləndirmişdir.
Budövrinsanalveriiləmübarizəstan

dartlarınınyüksəlməsiiləsəciyyəvidir.O
cümlədənqarşıdaduranməqsədlərənail
оlunmasındamüasir informasiya tехnо
lоgiyalarının imkanlarındangeniş istifa
dəеdilmiş,planın iştirakçısıоlandövlət
qurumlarınınvəqеyrihökuməttəşkilat
larının peşəkarlığı, qurbanlara dövlət
dəstəyi artmış, infrastruktur və tехniki
təminatxeyligüclənmişdir.
İcraolunduğumüddətdəinsanalveri

nəqarşımübarizəməsələlərinitənzimlə
yən9qanunqəbulоlunmuş,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidentitərəfindən10
fərman,20bəyannamə,1 saziş imzalan
mış, Nazirlər Kabinetinin 17 qərarı, 1
dövlətprоqramıtəsdiqlənmişdir.
İdarələrarasıəməkdaşlığınmöhkəm

ləndirilməsi, о cümlədən İnsan alveri
qurbanları ilə bağlıMilli İstiqamətlən
dirmə Mexanizmi çərçivəsində fəaliy
yətgöstərən14mərkəziicrahakimiyyə
tiоrqanınınnümayəndələrindənibarət
idarələrarasıkomissiyanınfəaliyyətidə
səmərəliolmuşdur.
İnsanalverinindoğurduğutəhlükələr

barədəictimaiyyətinməlumatlandırılma
sıişindəvətəndaşcəmiyyətinümayəndə
lərininvəkütləvi informasiyavasitələri
niniştirakıilərespublikanınbütünşəhər
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vərayоnlarında237mədənikütləvitəd
bir,оcümlədənçохsaylıtreninqvəsemi
narlarkeçirilmişdir.Profilaktikiş,demək
olarki,əksərməktəbləri, lisey,kollecvə
uşaqevləriniəhatəеtmişdir.
Millifəaliyyətplanınınhəyatakeçiril

məsiüçündonorlarvəgöstərilənyardı
mın istifadəediləcəyi sahələrdəmüəy
yənolunmuş,AzərbaycanRespublikası
nın Prezidenti yanındaQeyriHökumət
TəşkilatlarınaDövlət Dəstəyi Şurası tə
rəfindən 53 layihə maliyyələşdirilərək
buməqsədlər üçün 412minmanat və
sait xərclənmişdir. İnsan alverinə qarşı
mübarizədəxüsusiləfərqlənən65qеyri
hökumət təşkilatına isəDaxili İşlərNa
zirliyi tərəfindən 60minmanatayaxın
maliyyə yardımları еdilmişdir. Ötən 5
ildə qeydə alınmış 755 insan alveri və
məcburiəməkcinayətiüzrə169şəxsci
nayətməsuliyyətinəcəlbоlunmuşdur.
Həyata keçirilmiş əməliyyataxtarış

tədbirləri ilə ölkəmizdə beynəlxalq ci
nayətkarşəbəkəninfəaliyyətgöstərmə
sininqarşısıalınmış,2mütəşəkkildəs
tə, 58 cinayətkar qrup zərərsizləşdiril
mişdir. Müəyyən edilmiş 356 qurban
dan312sitəhlükəsizsığınacaqlarayer
ləşdirilmiş və hər birinə birdəfəlik
müavinət,280qurbanaisəİnsanAlveri
Qurbanlarına Kömək Fondundan yar

dımlarverilmişdir.Daha124nəfər işlə
təminedilmiş,188nəfərpeşəkurslarına
cəlbоlunmuşvəonlarınbirçохuƏmək
vəƏhalinin SosialMüdafiəsiNazirliyi
yanındaYardımMərkəzlərindəqeydiy
yata götürülmüşdür. SəhiyyəNazirliyi
tərəfindənisə706insanalveriqurbanı
na və potensial qurbana tibbi yardım
göstərilmişdir.
İnsan alverinin və məcburi əməyin

qarşısının alınması sahəsində fəaliyyə
tin effektivliyi nüfuzlu beynəlxalq təş
kilatlarınaidiyyətisənədlərindədəxü
susivurğulanır.Beləki,“İnsanalverinə
qarşımübarizəhaqqında”AvropaKon
vensiyasının Tərəflər Komitəsinin,Av
ropaŞurasınınmüvafiqsahədəekspert
lərqrupuGRETAnın,ATƏTinxüsusi
nümayəndəsinin hesabatlarında milli
fəaliyyətplanınınicrasıüzrəgörülmüş
işlər təqdirəlayiq hesab olunmuş, əldə
edilmiştərəqqixüsusivurğulanmışdır.
Bu növ cinayətlərlə mübarizənin

aidiyyəti dövlət orqanları və vətəndaş
cəmiyyəti institutları ilə birgə sistemli
şəkildə davam etdirilməsi məqsədi ilə
20192023сüilləriəhatəedənyenimilli
fəaliyyət planının layihəsi hazırlanıb
hökumətə təqdim edilmişdir. İlkin va
riantı 67 tədbirdən ibarət olan həmin
layihədə əsas hədəflər: insan alveri ilə

mübarizədə cinayət təqibinin, əməliy
yataxtarış fəaliyyətinin, maarifləndir
məişinin,qurbanlarınmüdafiəsivəso
sial reabilitasiyası üzrə tədbirlərin sə
mərəsinidahadaartırmaq,beynəlxalq
əməkdaşlığıinkişafetdirməkdir.
Bundan əlavə, planda xüsusi polis

qurumunun madditexniki təminatının
gücləndirilməsi, qurbanların və poten
sialqurbanlarınhəyatsəviyyəsininyax
şılaşdırılmasıüçün lazımi şəraitinyara
dılması, onlara xidmət göstərən sığına
caqvəyardımmərkəzlərininpotensialı
nınartırılması,insanalverinəqarşımü
barizə sahəsində tədqiqatların, elmi
araşdırmalarınaparılmasıvəs.mühüm
məsələlər əksini tapmışdır. Bu konsep
tualsənədinicrasınabütövlükdə36döv
lət orqanının, yerli icra hakimiyyətləri
nin,aidiyyətiqeyrihökuməttəşkilatları
nıncəlbedilməsinəzərdətutulur.
Sözsüzki,növbətihesabatdövründə

dəinsanalverinin,məcburiəməyinbü
tün formalarının qarşısının alınması,
hüquqi, siyasivə sosialiqtisadi tədbir
lərinicrası,vətəndaşcəmiyyətivəbey
nəlxalqtəşkilatlarlaəlaqələringenişlən
dirilməsi istiqamətində fəaliyyət daha
da gücləndiriləcək, ölkəmizin öhdəlik
lərinəuyğunböyükəzmlədavametdi
riləcəkdir.

HESABAT

Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan ölkələrin daxili işlər nazirliklərinin kadr aparatları rəhbərlərinin iclası. 14 noyabr 2018-ci il



DaxiliİşlərNazirliyinin40ayaxınöl
kəninaidiyyətidövlətstrukturlarıiləim
zaladığı100dənçoxmüqaviləinsanal
verinin qurbanı olmuş Azərbaycan və
təndaşlarının digər dövlətlərdə yerinin
operativmüəyyənedilməsində,bucina
yətləri törədənlər haqqında məlumatla
rıntoplanılmasında,birgətədbirlərinke
çirilməsindərealnəticələrverməkdədir.
Bununla yanaşı, bir sıra mötəbər

beynəlxalqqurumlar,ocümlədənBMT,
ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı,
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı,Beynəlxalq
MiqrasiyaTəşkilatıvədigərtəşkilatlar
la həyata keçirilən birgə işlərin böyük
birhissəsibilavasitəinsanalveriproble
minəvəonunhəlliyollarınahəsrolun
muşdur.
Məcburiəməyinqarşısınınalınması,

buhüquqaziddəməllərəşəraityaradan
halların aradan qaldırılması ilə bağlı
qarşıdaduranvəzifələrdəplanlışəkil
dəyerinəyetirilmişdir.
VətəndaşlaraXidmətvəSosialİnno

vasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi
Mərkəzi tərəfindən aparılan yoxlama
larla 79 tikinti obyektində 946 nəfərin
əməkvəyaxidmətimüqaviləolmadan
işləməsi aşkar edilmişdir. Yol verilmiş
pozuntularla bağlı 6 təşkilat barədə
RespublikaProkurorluğutərəfindənci
nayət işləri başlanılmış, 35i haqqında
527000 manat məbləğdə inzibati cəri
mə, 27si barədə 468000 manat vergi
sanksiyasıtətbiqolunmuşdur.
Ölkədə olma və yaşama qaydalarını

pozan19210əcnəbinin inzibatiməsuliy
yətəcəlbedilməsivəonlardan3740nəfə
rininrespublikanınhüdudlarındançıxa
rılmasıdaməcburi əməyinprofilaktika
sındamühüməhəmiyyətkəsbetmişdir.
Uşaq əməyinin istismarının qarşısı

nınalınmasıməqsədiiləkeçirilmiştəd
birlərzamanıailəmühitindən,pedaqoji
və ictimai təsir vasitələrindən kənarda
qalan, küçələrdə işləyən və dilənçilik
edən 450 uşaq müəyyən olunmuşdur.

Aparılmış yoxlamalarla həmin uşaqla
rıninsanalverininvəyaməcburiəmə
yinqurbanıolması təsdiqlənməmişdir.
Lakin bəzi mövcud problemlərin ara
danqaldırılması,xüsusənuşaqlaraqay
ğıvəyardımıngöstərilməsininzərurili
yibaxımındanyerliicrahakimiyyətləri
yanında komissiyalara, qəyyumluq və
himayə orqanlarına 760 material gön
dərilmiş,övladlarınıntəlimtərbiyəsiilə
bağlı üzərinə düşən vəzifələri yerinə
yetirməyən207valideynbarəsindəinzi
batitənbehtədbirlərigörülmüşdür.
Keçirilmiş monitorinqlər nəticəsində

baxımsızqalmış75nəfəryetkinlikyaşına
çatmayaninsanavəonlarınvalideynləri
nə ixtisaslı hüquqi və psixoloji yardım
göstərilmiş,həmçininövladlığagötürül
müş,qəyyumluğavəhimayəyəverilmiş
143uşağınhərbirisosialyardımlarlaəha
təolunmuşdur.
İnsan alveri cinayətlərinin aşkarlan

ması və təqsirkar şəxslərin məhkəmə
məsuliyyətinə verilməsi sahəsində
fəaliyyət, əvvəlki illərdə olduğu kimi,
hesabatdövründədəməqsədyönlüxa
rakter daşımışdır. Həyata keçirilmiş
əməliyyataxtarış tədbirləri ilə 144 in
san alveri, 4məcburi əmək, habelə in
san alveri məqsədi ilə sənədlərlə qa
nunsuzhərəkətlərləəlaqədar35cinayət
qeydəalınmış,28nəfərdənibarət13ci
nayətkarqrupzərərsizləşdirilmişdir.
BeynəlxalqƏməkTəşkilatınınhesab

lamalarınaəsasən,bugündünyadamüa
sirköləliyinqurbanıolan40,3milyonin
sanvardır.Onlardan16milyonuevqul
luğu,tikintisektoru,kəndtəsərrüfatısa
hələrində məcburi əməyə, 4,8 milyonu
cinsi istismara məruz qalanlardır. Hər
dördüncü qurban isə azyaşlı oğlan və
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Qlobal problemlərdən birinə çevril

məsinəzərəalınaraq,əksərölkələrdəin
san alverinin aradan qaldırılması istiqa
mətində səylərin artırılmasına, müvafiq
hüquqaziddəməllərəgörəcəzatədbirlə
rininsərtləşdirilməsinə,qurbanlarınqay

ğıiləəhatəolunmasınayönəlmişkomp
leksaddımlaratılır.
Azərbaycandadadövlətimizin güc

lüsiyasiiradəsisayəsindəinsanalveri
nəqarşımübarizədədünyastandartla
rınauyğuninstitusional islahatlarapa
rılmış, zəruri təşkilati və praktiki təd
birlərhəyatakeçirilmişdir.
Ötənilicrasıbaşaçatmışsaycaüçün

cümilli fəaliyyət planının əhatə еtdiyi
20142018ci illərdə ölkə iqtisadiyyatı
nın inkişaf templərininqorunub saxla
nılması, əhalinin məşğulluğunun artı
rılması və həyat səviyyəsinin daha da
yaxşılaşması sahəsində ortaya qoyul
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nəticələrişərtləndirmişdir.
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dartlarınınyüksəlməsiiləsəciyyəvidir.O
cümlədənqarşıdaduranməqsədlərənail
оlunmasındamüasir informasiya tехnо
lоgiyalarının imkanlarındangeniş istifa
dəеdilmiş,planın iştirakçısıоlandövlət
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fərman,20bəyannamə,1 saziş imzalan
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vərayоnlarında237mədənikütləvitəd
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məsiüçündonorlarvəgöstərilənyardı
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HESABAT

Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan ölkələrin daxili işlər nazirliklərinin kadr aparatları rəhbərlərinin iclası. 14 noyabr 2018-ci il
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nunda xüsusi rola malik olan res
publikamızınQDİƏTdə iştirakının
əsasməqsəditəşkilatınəhatəetdiyi
cografiyadaaparıcırolunudahada
möhkəmləndirmək, bölgəyə proq
ressivqurucumünasibətbəslədiyini
göstərmək,tranzitpotensialınıgüc
ləndirmək,regionunaparıcıdövlət
ləri ilə qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlı
ğa əsaslanan tərəfdaşlığı daha da
gücləndirmək, bununla da strateji
maraqlarımızındavamlı olaraq qo
runmasınanailolmaqdır.Ümumiy
yətlə,respublikamızıntəşkilatdaxi
lindədigərüzvdövlətlərləqarşılıq
lıfaydalıəməkdaşlıqmünasibətləri
çərçivəsindəirəlisürdüyütəşəbbüs
lər nəticəsində həyata keçirilən
transmilliiqtisadilayihələrregionun
zəngintəbiiehtiyatlarından,nəqliy
yat imkanlarından və intellektual
potensialından səmərəli istifadə et
məyə imkan yaradıb, ölkələrimiz

üçünümumiolanbirçoxproblem
lərinhəllinəyolaçıb.Təşkilatınüz
vü olan 3 ölkənin Azərbaycanın,
Gürcüstanın və Türkiyənin iştirakı
iləbölgədəbirsıratransmillilayihə
lərhəyatakeçirilibki,budaregional
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə,
əməkdaşlığın dərinləşməsinə müs
təsna töhfələr verib, yeni perspek
tivlər açıb. Xəzər dənizinin karbo
hidrogenehtiyatlarınıdünyabazar
larına çıxaran BakıTbilisiCeyhan
əsasneft ixrackəməri,BakıTbilisi
Ərzurumqazkəməri,Azərbaycanın
enerjipotensialınındünyayatəqdim
edilməsinə yönələn digər qlobal
əhəmiyyətli layihələr, BakıTbilisi
Qars dəmir yolu, bölgənin tranzit
potensialını inkişaf etdirən başqa
beynəlxalqnəqliyyatlayihələrixalq
larımızın firavangələcəyinin təmin
edilməsinəyönəlib,səmərəlinəticə
lərverib.Bütünbulayihələrinuğur

la reallaşdırılması sayəsində Azər
baycanAvrasiyanınyeninəqliyyat
kommunikasiyavə enerji xəritəsini
yaradıb.
Bu kontekstdə Azərbaycanın

QDİƏT ParlamentMəclisi çərçivə
sində səmərəli fəaliyyətinin əhə
miyyətidəayrıcaqeydedilməlidir.
Yeri gəlmişkən, iyunun 2021də
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisində keçirilənQDİƏTParla
mentMəclisinin(PM)BaşAssamb
leyasının53cüplenarsessiyasında
bütün tərəflərimaraqlandıranmü
hümməsələlər diqqət mərkəzində
olub,intensivmüzakirəpredmetinə
çevrilib.Parlamentassambleyasının
plenar sessiyasının 7 il sonrayeni
dənBakıdakeçirilməsininəhəmiy
yətivərəmzimənasınınolduğunun
vurğulandığı toplantıda  diqqətə
çatdırılıb ki, parlamentlərarası
əməkdaşlığın genişlənməsi və də

TƏDBİR

QDİƏT Parlament Məclisi Baş  
Assambleyasının ölkəmizdə keçirilən  

53-cü plenar sessiyası uğurla başa çatdı

Azər  bay  ca  nın QDİƏT Par  la  ment 
Məc  li  sin  də 6 ay  lıq sədr  li  yi  

çox məh  sul  dar ke  çib və  
öl  kə  miz qu  ru  mun in  ki  şa  fı  na  

la  yiq  li töh  fə  lər ve  rib
Dünyadaböyüknüfuza,müsbət

beynəlxalqimicəmalikolan,Cənu

biQafqaz regionunun liderdövləti
kimi çıxış edən, milli maraqlara
əsaslananuğurluvəsəmərəlixarici
siyasət həyata keçirən Azərbaycan
digər regional və beynəlxalq təşki
latlarda olduğu kimi, Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və

onunParlamentMəclisi çərçivəsin
də də tərəfdaşlıq münasibətlərinin
dərinləşməsinə böyük əhəmiyyət
verir.Azərbaycanın bu qurumdakı
nümayəndəheyətininüzvlərimütə
madi olaraq təşkilatın işində aktiv
təmsilolunurlar. Qaradənizrayo

XXI əsr  də par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın ro  lu  nun art  dı  ğı bir za  man  da müx  tə  lif coğ  ra  fi  ya  la  rı əha  tə edən öl  kə -
lə  rin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı ara  sın  da iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şaf  et  di  ril  mə  si mü  hüm st  ra  te-
 ji əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bu, həm döv  lət  lər ara  sın  da iq  ti  sa  di, si  ya  si, mə  də  ni, hu  ma  ni  tar və di  gər sa  hə  lər ilə 
bağ  lı olan mü  na  si  bət  lə  rin sa  bit, di  na  mik tə  rəq  qi  si, həm də re  gional təh  lü  kə  siz  lik və əmək  daş  lıq kon  teks -
tin  də ol  duq  ca bö  yük önəm kəsb edir. Bu ba  xım  dan Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment 
Məc  li  si  nin fəaliy  yət  də olan tə  si  sat ki  mi ro  lu və əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si vur  ğu  la  maq gə  rək  dir. Qeyd edək ki, 
bu tə  si  sat üzv öl  kə  lə  rin mil  li par  la  ment  lə  ri  nin təm  sil olun  du  ğu qu  rum  dur. QDİƏT Par  la  ment Məc  li  si 1993-
cü il  də təş  ki  la  tın əha  tə et  di  yi re  gion  da si  ya  si sa  bit  li  yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə ya  ra  dı  lıb və ötən 
müd  dət ər  zin  də iq  ti  sa  di, ti  ca  ri, dip  lo  ma  tik, hu  ma  ni  tar mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  yıb. 
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XXI əsr  də par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın ro  lu  nun art  dı  ğı bir za  man  da müx  tə  lif coğ  ra  fi  ya  la  rı əha  tə edən öl  kə -
lə  rin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı ara  sın  da iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şaf  et  di  ril  mə  si mü  hüm st  ra  te-
 ji əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bu, həm döv  lət  lər ara  sın  da iq  ti  sa  di, si  ya  si, mə  də  ni, hu  ma  ni  tar və di  gər sa  hə  lər ilə 
bağ  lı olan mü  na  si  bət  lə  rin sa  bit, di  na  mik tə  rəq  qi  si, həm də re  gional təh  lü  kə  siz  lik və əmək  daş  lıq kon  teks -
tin  də ol  duq  ca bö  yük önəm kəsb edir. Bu ba  xım  dan Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment 
Məc  li  si  nin fəaliy  yət  də olan tə  si  sat ki  mi ro  lu və əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si vur  ğu  la  maq gə  rək  dir. Qeyd edək ki, 
bu tə  si  sat üzv öl  kə  lə  rin mil  li par  la  ment  lə  ri  nin təm  sil olun  du  ğu qu  rum  dur. QDİƏT Par  la  ment Məc  li  si 1993-
cü il  də təş  ki  la  tın əha  tə et  di  yi re  gion  da si  ya  si sa  bit  li  yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə ya  ra  dı  lıb və ötən 
müd  dət ər  zin  də iq  ti  sa  di, ti  ca  ri, dip  lo  ma  tik, hu  ma  ni  tar mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  yıb. 
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məsələlərindiqqətmərkəzindəol
ması, Azərbaycan həqiqətlərinin
növbətidəfədolğunsurətdəgeniş
ictimaiyyətinnəzərinəçatdırılması
mühüməhəmiyyətəmalikdir.Yeri
gəlmişkən,iclasdaçıxışedənMilli
MəclisinSədriOqtayƏsədovvur
ğulayıbki,silahlımünaqişələrböl
gədəəməkdaşlıqimkanlarınıciddi
şəkildə məhdudlaşdırır. Spiker
Azərbaycanın 25 ildən çoxdurEr
mənistanın hərbi təcavüzündən
əziyyət çəkdiyinideyib: “Bizəmi
nikki,bumünaqişələrbeynəlxalq
hüququnnormavəprinsipləri,xü
susilədədövlətlərinsərhədlərinin
toxunulmazlığıvəərazibütövlüyü
prinsipiəsasındatezlikləözhəllini
tapacaq”.MilliMəclisinSədri əla
və edib ki, 26 il əvvəl yaradılmış
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Məclisi Qara
dənizbölgəsinin əminamanlıqvə
inkişafzonasınaçevrilməsiməqsə
di ilə müxtəlif təşəbbüslərin irəli
sürülməsivəhəyatakeçirilməsiba
xımından çox böyük potensiala
malikolduğunusübutedib.Parla
mentMəclisininiclasının7ilsonra

yenidən Bakıda keçirilməsinin və
Qaradənizbölgəsindəenerjiməsə
lələrinə həsr olunmasının rəmzi
mənasıvar:“Bu7ildəAzərbayca
nınyaxındaniştirakıiləhəyatake
çirilən nəhəng nəqliyyat və enerji
layihələribölgəniniqtisadimənzə
rəsinin dəyişdirilməsindəmühüm
roloynayıb.Beynəlxalqvəregional
əməkdaşlığın gözəl nümunələri
olan BakıTbilisiCeyhan neft, Ba
kıTbilisiƏrzurumvəTANAPqaz
kəmərləri, digər transmilli layihə
lərnəinkibölgəmizin,eləcədəAv
ropa qitəsinin iqtisadi xəritəsinin
formalaşdırılmasında mühüm rol
oynayır,onunenerjitəhlükəsizliyi
nin təmin edilməsinə töhfə verir.
Bu layihələr arasında 2017ci ildə
BakıTbilisiQarsdəmiryoluxətti
ninreallaşdırılmasıvəTAPkəmə
rininəhəmiyyətixüsusiqeydedil
məlidir. Azərbaycan Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
ParlamentMəclisi çərçivəsində tə
rəfdaşlıq münasibətlərinin inkişa
fınaböyükəhəmiyyətverir”.
Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ müna

qişəsininmövcudluğu təkcəCənu

bi Qafqaz regionunda deyil, daha
genişcoğrafiyada,eləcədəQaradə
nizsiyasiiqtisadiəməkdaşlıqzona
sındatəhlükəsizliyəcidditəhdidlər
yaradır.Osəbəbdənprobleminbey
nəlxalq hüquq normaları əsasında
həlliməsələsihəmtəşkilatçərçivə
sində,həmdəbeynəlxalqmüstəvi
də daim diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycanınkonkret,qətiyyətlivə
prinsipialmövqeyi budur ki,Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi yalnız
Azərbaycanınərazibütövlüyüçər
çivəsində,BMTTəhlükəsizlikŞura
sınınmüvafiqqətnamələriəsasında
özhəllinitapmalıdır.
Bütövlükdə, QDİƏT Parlament

Məclisinin Baş Assambleyasının
53cü plenar sessiyası Qara dəniz
bölgəsində əməkdaşlıq əlaqələri
nin genişləndirilməsi üçün möv
cud imkanlar və şərtlərin, üzv öl
kələr arasında qarşılıqlı münasi
bətlərin əməkdaşlığa təsirinin də
yərləndirilməsi kimiməsələlər ət
rafında geniş və səmərəli  fikir
mübadiləsininaparılmasıbaxımın
danmühüməhəmiyyətəmalikol
du.

TƏDBİR

rinləşməsitəşkilatınüzvüolandöv
lətlərin qarşıya qoyduqları iqtisadi
məqsədlərin əldə edilməsi naminə
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığa
köməkgöstərəbilər.Xüsusiolaraq
vurğulanıb ki, Azərbaycanın as
sambleyadakı 6 aylıq sədrliyi çox
məhsuldarkeçibvəölkəmizquru
mun inkişafına layiqli töhfələr ve
rib.Bukontekstdəbirməqamayrı
caqeydedilməlidir.Beləki,QDİƏT
PMinyenisədriTsvetaKarayançe

vabəyanedibki,AzərbaycanPrezi
dentiİlhamƏliyevtəşəbbüskarıol
duğu irimiqyaslı enerji layihələri,
neftqazkəmərlərivə infrastruktur
layihələrinəgörəQaraDənizİqtisa
diƏməkdaşlıqTəşkilatı Parlament
Məclisinindövlətbaşçılarıüçüntə
sis olunmuş xüsusi fəxrimedalına
layiqgörülüb.2018ciildətəşkilatın
25 illik yubileyində təsis olunan
medalla Türkiyə Prezidenti Rəcəb
TayyibƏrdoğantəltifedilmişdi.İc

lasda həmin ali mükafatAzərbay
can parlamentinin rəhbərinə təq
dimolunub.

Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri   
bir da  ha diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı
İkigünlük sessiya çərçivəsində

diqqətmərkəzindəolanməsələlər
dən biri də ErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsinin
regional təhlükəsizliyə yaratdığı
təhdidlər vəprobleminbeynəlxalq
hüquq normaları əsasında həllinin
zəruriliyi idi. “QDİƏT ölkələrində
demokratiyanınmöhkəmlənməsin
dəombudsmaninstitutlarınınrolu”
mövzusundaməruzəninmüzakirə
sizamanıErmənistanınişğalçısiya
sətini davam etdirməsi, qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düş
müş1milyondançoxsoydaşımızın
hüquqlarının kobudcasına pozul
masıxüsusiolaraqdiqqətəçatdırıl
dı. Ermənistanın  hələ də birinci
Qarabağ müharibəsi zamanı əsir
götürdüyüAzərbaycanvətəndaşla
rını girovda saxlaması, bir neçə il
əvvəlerməniseparatçılarınınişğalı
altında olan əzəli Azərbaycan tor
paqlarına valideynlərinin və qo
humlarının qəbirlərini ziyarət et
məküçünkeçməkistəyənüçnəfər
mülki Azərbaycan vətəndaşından
birinin öldürülməsi, iki nəfərin isə
indiyədək girov saxlanılması qeyd
edilib.Bildirilibki,Azərbaycanrəh
bərliyiErmənistanınyenihökumə
tinə girovları “hamınınhamıya”
prinsipi iləmübadilə etmək təklifi
ilə müraciət etsə də, erməni tərəfi
bununəleyhinədir.

Si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər böl  gə  də 
əmək  daş  lıq im  kan  la  rı  nı  

cid  di şə  kil  də məh  dud  laş  dı  rır
Şübhəsiz ki, QDİƏT Parlament

Məclisinin Baş Assambleyasının
53cü plenar sessiyasında da bu
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məsələlərindiqqətmərkəzindəol
ması, Azərbaycan həqiqətlərinin
növbətidəfədolğunsurətdəgeniş
ictimaiyyətinnəzərinəçatdırılması
mühüməhəmiyyətəmalikdir.Yeri
gəlmişkən,iclasdaçıxışedənMilli
MəclisinSədriOqtayƏsədovvur
ğulayıbki,silahlımünaqişələrböl
gədəəməkdaşlıqimkanlarınıciddi
şəkildə məhdudlaşdırır. Spiker
Azərbaycanın 25 ildən çoxdurEr
mənistanın hərbi təcavüzündən
əziyyət çəkdiyinideyib: “Bizəmi
nikki,bumünaqişələrbeynəlxalq
hüququnnormavəprinsipləri,xü
susilədədövlətlərinsərhədlərinin
toxunulmazlığıvəərazibütövlüyü
prinsipiəsasındatezlikləözhəllini
tapacaq”.MilliMəclisinSədri əla
və edib ki, 26 il əvvəl yaradılmış
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Məclisi Qara
dənizbölgəsinin əminamanlıqvə
inkişafzonasınaçevrilməsiməqsə
di ilə müxtəlif təşəbbüslərin irəli
sürülməsivəhəyatakeçirilməsiba
xımından çox böyük potensiala
malikolduğunusübutedib.Parla
mentMəclisininiclasının7ilsonra

yenidən Bakıda keçirilməsinin və
Qaradənizbölgəsindəenerjiməsə
lələrinə həsr olunmasının rəmzi
mənasıvar:“Bu7ildəAzərbayca
nınyaxındaniştirakıiləhəyatake
çirilən nəhəng nəqliyyat və enerji
layihələribölgəniniqtisadimənzə
rəsinin dəyişdirilməsindəmühüm
roloynayıb.Beynəlxalqvəregional
əməkdaşlığın gözəl nümunələri
olan BakıTbilisiCeyhan neft, Ba
kıTbilisiƏrzurumvəTANAPqaz
kəmərləri, digər transmilli layihə
lərnəinkibölgəmizin,eləcədəAv
ropa qitəsinin iqtisadi xəritəsinin
formalaşdırılmasında mühüm rol
oynayır,onunenerjitəhlükəsizliyi
nin təmin edilməsinə töhfə verir.
Bu layihələr arasında 2017ci ildə
BakıTbilisiQarsdəmiryoluxətti
ninreallaşdırılmasıvəTAPkəmə
rininəhəmiyyətixüsusiqeydedil
məlidir. Azərbaycan Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
ParlamentMəclisi çərçivəsində tə
rəfdaşlıq münasibətlərinin inkişa
fınaböyükəhəmiyyətverir”.
Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ müna

qişəsininmövcudluğu təkcəCənu

bi Qafqaz regionunda deyil, daha
genişcoğrafiyada,eləcədəQaradə
nizsiyasiiqtisadiəməkdaşlıqzona
sındatəhlükəsizliyəcidditəhdidlər
yaradır.Osəbəbdənprobleminbey
nəlxalq hüquq normaları əsasında
həlliməsələsihəmtəşkilatçərçivə
sində,həmdəbeynəlxalqmüstəvi
də daim diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycanınkonkret,qətiyyətlivə
prinsipialmövqeyi budur ki,Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi yalnız
Azərbaycanınərazibütövlüyüçər
çivəsində,BMTTəhlükəsizlikŞura
sınınmüvafiqqətnamələriəsasında
özhəllinitapmalıdır.
Bütövlükdə, QDİƏT Parlament

Məclisinin Baş Assambleyasının
53cü plenar sessiyası Qara dəniz
bölgəsində əməkdaşlıq əlaqələri
nin genişləndirilməsi üçün möv
cud imkanlar və şərtlərin, üzv öl
kələr arasında qarşılıqlı münasi
bətlərin əməkdaşlığa təsirinin də
yərləndirilməsi kimiməsələlər ət
rafında geniş və səmərəli  fikir
mübadiləsininaparılmasıbaxımın
danmühüməhəmiyyətəmalikol
du.

TƏDBİR

rinləşməsitəşkilatınüzvüolandöv
lətlərin qarşıya qoyduqları iqtisadi
məqsədlərin əldə edilməsi naminə
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığa
köməkgöstərəbilər.Xüsusiolaraq
vurğulanıb ki, Azərbaycanın as
sambleyadakı 6 aylıq sədrliyi çox
məhsuldarkeçibvəölkəmizquru
mun inkişafına layiqli töhfələr ve
rib.Bukontekstdəbirməqamayrı
caqeydedilməlidir.Beləki,QDİƏT
PMinyenisədriTsvetaKarayançe

vabəyanedibki,AzərbaycanPrezi
dentiİlhamƏliyevtəşəbbüskarıol
duğu irimiqyaslı enerji layihələri,
neftqazkəmərlərivə infrastruktur
layihələrinəgörəQaraDənizİqtisa
diƏməkdaşlıqTəşkilatı Parlament
Məclisinindövlətbaşçılarıüçüntə
sis olunmuş xüsusi fəxrimedalına
layiqgörülüb.2018ciildətəşkilatın
25 illik yubileyində təsis olunan
medalla Türkiyə Prezidenti Rəcəb
TayyibƏrdoğantəltifedilmişdi.İc

lasda həmin ali mükafatAzərbay
can parlamentinin rəhbərinə təq
dimolunub.

Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri   
bir da  ha diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı
İkigünlük sessiya çərçivəsində

diqqətmərkəzindəolanməsələlər
dən biri də ErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsinin
regional təhlükəsizliyə yaratdığı
təhdidlər vəprobleminbeynəlxalq
hüquq normaları əsasında həllinin
zəruriliyi idi. “QDİƏT ölkələrində
demokratiyanınmöhkəmlənməsin
dəombudsmaninstitutlarınınrolu”
mövzusundaməruzəninmüzakirə
sizamanıErmənistanınişğalçısiya
sətini davam etdirməsi, qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düş
müş1milyondançoxsoydaşımızın
hüquqlarının kobudcasına pozul
masıxüsusiolaraqdiqqətəçatdırıl
dı. Ermənistanın  hələ də birinci
Qarabağ müharibəsi zamanı əsir
götürdüyüAzərbaycanvətəndaşla
rını girovda saxlaması, bir neçə il
əvvəlerməniseparatçılarınınişğalı
altında olan əzəli Azərbaycan tor
paqlarına valideynlərinin və qo
humlarının qəbirlərini ziyarət et
məküçünkeçməkistəyənüçnəfər
mülki Azərbaycan vətəndaşından
birinin öldürülməsi, iki nəfərin isə
indiyədək girov saxlanılması qeyd
edilib.Bildirilibki,Azərbaycanrəh
bərliyiErmənistanınyenihökumə
tinə girovları “hamınınhamıya”
prinsipi iləmübadilə etmək təklifi
ilə müraciət etsə də, erməni tərəfi
bununəleyhinədir.

Si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər böl  gə  də 
əmək  daş  lıq im  kan  la  rı  nı  

cid  di şə  kil  də məh  dud  laş  dı  rır
Şübhəsiz ki, QDİƏT Parlament

Məclisinin Baş Assambleyasının
53cü plenar sessiyasında da bu
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vat liderləri1993cü ilinyayıərəfə
sində tamamilə nüfuzdan düşmüş
və xalqın böyük əksəriyyəti onlar
danüzdöndərmişdi.
Bütün bunlara rəğmən, AXC

Müsavatliderləriözlərinəəsastəh
lükə,ənqorxulurəqibxalqıniçəri
sindəböyüknüfuzuolanNaxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
nin Sədri Heydər Əliyevi hesab
edirvəonunecəaradanqaldırmaq
barədədüşünürdülər.Baxmayaraq
ki, böyük siyasətçi onların haki
miyyətinə nəinki müxalifət möv
qeyindədayanmamışdı,əksinə,ən
çətinməqamlardadəfələrləonlara
köməkəlinidəuzatmışdı.Elə1993
cü ilin iyunayındadərinləşənha
kimiyyət böhranı zamanı da iqti
darHeydərƏliyevəüz tutdu.La
kin Heydər Əliyev Naxçıvandan
Bakıyaxalqınsəsinəsəsveribgəl
di. Çünki yaranmış vəziyyətdən
çıxışarayanxalqnicatyolunuyal
nız Heydər Əliyevin siyasi haki
miyyətə qayıtmasında görürdü;
ölkədəkihərcmərcliyi,itaətsizliyi,

anarxiyanı,siyasiçəkişmələri,Gən
cədə başlanmış qardaş qırğınını,
hərbi xəyanəti, qanunsuz silahlı
dəstələrinBakıyayürüşünüyalnız
oböyükinsanaradanqaldırabilər
di.HeydərƏliyevinözübubarədə
deyirdi: “1993cü ilin iyun ayında
Azərbaycanda böyük dövlət böh
ranıyarandı.Azərbaycandağılma
ğa başladı, o vaxtkı iqtidar ölkəni
idarə edə bilmədi. Gəncədə toq
quşma baş verdi, qan töküldü.
Gəncədə başlayan hərəkat Azər
baycanınərazisinin,deməkolarki,
yarısından çoxunda hakimiyyəti
öz əlinə aldı. Vaxtilə məni təqib
edən,Naxçıvandamənidevirmək,
məniAzərbaycandansıxışdırıbçı
xarmaq istəyən o vaxtkı iqtidar
belə bir zamanda əlacsız qaldı və
mənəmüraciətetdi.Ancaqondan
əvvəl mənə müraciət edənlər bi
zimpartiyanınüzvləri,Azərbayca
nın müxtəlif təbəqələrinin nüma
yəndələri, ziyalıları oldu. Onlar
məni yenidən Bakıya dəvət etdi
lər”.

HeydərƏliyevəünvanlananmü
raciətlər maddimənəvi iztirablara
məruz qalan bir xalqın sadəcə və
ziyyətdən çıxış yolu deyildi. Bu,
həmdəAzərbaycandövlətçiliyinin
yaşaması, hələ kövrək olanmüstə
qilliyimizin qorunması üçün qəbul
edilən tarixi bir ümumxalq qərarı
idi.ÖlkəniancaqHeydərƏliyevdü
hasınınxilasedəcəyinəbütünAzər
baycanxalqıqəlbəninanırdı.
HeydərƏliyevdəçoxgözəlbilir

diki,beləbirvəziyyətdəməsuliyyə
ti boynuna götürməsə, onsuz da
kövrəkolanmüstəqillikəldənveri
ləcək,dövlətçilikməhvolacaq.Ulu
öndərinböyüklüyühəmdəondaidi
ki, hakimiyyətin ona qarşı həyata
keçirdiyi təxribatları, qarayaxma
kampaniyasınıbirkənaraqoyubkö
məyətələsdi.
Ümumiyyətlə,1993cüiliniyun

ayındaölkədəhərhansıdövlətvə
zifəsinin məsuliyyətini öz üzərinə
götürmək böyük risk, qətiyyət və
hünərtələbedirdi.Gəlinodövrün
reallıqlarını yada salaq. Gəncədə

QURTULUŞ

MİLLİ İFTİXAR GÜNÜ

Azərbaycanxalqı tarixboyuçox
dahilər yetişdirib. Tarixdə hər biri
ninözyeri olandahi şəxsiyyətləri
mizin misilsiz xidmətləri fəxr və
qürur istinadgahımızdır. Onların
xidmətləri tarixəhopubvəhəmişə,
hər yerdə qiymətləndirilir. Lakin
millidühalarımızınheçbiriÜmum
milli lider səviyyəsinə çata bilmə
mişdir.Buucalıqyalnızbirnəfərə
HeydərƏliyevəməxsusdur.XXəsr
Azərbaycan tarixinin ən parlaq si

ması, qüdrətli şəxsiyyəti olanHey
dər Əliyevin siyasi obrazı xalqımı
zındövlətçilikşüurunun,tarixinsı
nağından şərəflə çıxmış bütöv bir
idarəçilik məktəbinin, müasir icti
maisiyasifikrinəndavamlıkeyfiy
yətlərinincanlımənzərəsidir.
Heydər Əliyev elə şəxsiyyətlər

dəndirki,keçdiyihəyatyolunanə
zər yetirdikdə xalqımızın dünəni,
bu günü, sabahı aydın görünür.
Milliözünüdərkinənyüksəksiyasi
ifadəsiolanmüstəqildövlətideyası
Azərbaycanın ən yeni tarixində
məhzonunadıvəşəxsiyyətiiləbağ
lıdır.HeydərƏliyevsovetrejiminin
ideolojiməsələlərəxüsusihəssaslıq
la yanaşdığı vaxtlarda Azərbayca
nınmillimaraqları üçünmümkün
olan bütün işləri gördü. Sovet reji
minin sərt qanunlarına baxmaya
raq, Azərbaycanda böyük iqtisadi,
elmivəədəbimədəniinkişafa,müs
təqil düşüncəyə yol açdı. Qısa za
man kəsiyində Azərbaycan ittifaq
tərkibindəozamanüçünmüasiriq
tisadipotensialamalikolanrespub
likaya çevrildi. Onun rəhbərliyi ilə
XXəsrin70ciillərindəneləbirtarixi
bünövrə yaradıldı ki, onun möh
kəm dayaqları üzərində gələcəkdə
müstəqil Azərbaycanın qurulması,
Azərbaycanıntamamiləyenitarixi

nin əsasının qoyulması labüd idi.
Həqiqətəndə,sovetdönəmindəxal
qımızın dahi oğlunun Azərbaycan
üçüngördüyübütünişlərböyükgə
ləcəyə hesablanmışdı və bu poten
sialmüstəqillik illərində ölkəmizin
başlıcadayaqlarınıtəşkiletdi.
Sovetillərindəolduğukimi,müs

təqillikdövründədəHeydərƏliye
vinölkə rəhbərliyinəgəlişiniAzər
baycanda intibahın başlanğıcı kimi
səciyyələndirməkolar.Təsadüfide
yil ki, 1993cü ildəAzərbaycanda
ğılmaq,parçalanmaqtəhlükəsiqar
şısındaqalanda,qardaşqanı axıdı
landaxalqözböyükoğlunaüztut
du. 1993cü il  müstəqilliyimizin
son dərəcə kövrək olduğu həmin
dövr yaxşı yadımızdadır. Bir tərəf
dən ölkədə cərəyan edən hakimiy
yət çəkişmələri və bunun nəticəsi
olaraqseparatizmdalğasınıngeniş
lənməsi, cinayətkarlığın baş alıb
getməsi,anarxiya,digərtərəfdənisə
Ermənistanınhərbitəcavüzüazqa
lao illərdəmüstəqilliyimizinəldən
getməsinəvəAzərbaycandövlətçili
yininsüqutetməsinəgətiribçıxara
caqdı.Hakimiyyətdəolduqlarıqısa
müddətərzindənəinkiheçbirprob
lemihəlletməyən,üstəlik,əziyyəti
nixalqımızınuzunmüddətçəkəcə
yiağırfəsadlartörədənAXCMüsa

Nəsib Məhəməliyev
Milli Məclisin deputatı
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vat liderləri1993cü ilinyayıərəfə
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və xalqın böyük əksəriyyəti onlar
danüzdöndərmişdi.
Bütün bunlara rəğmən, AXC
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ilk növbədə Azərbaycan müstəqil
dövlətkimidünyanın siyasi xəritə
sindənsilinməktəhlükəsindən,Xalq
Cümhuriyyətinin acı taleyini yaşa
maq aqibətindən və parçalanmaq
dan qurtuldu. Heydər Əliyev şəx
siyyətinin miqyası, nəhəngliyi və
əzəməti tarixin onun öhdəsinə bu
raxdığı taleyüklüməsələnin həllini
həyatakeçirməkqüdrətininümayiş
etdirdi və Azərbaycanın tarixində
xilaskar lider adını daşımaq şərəfi
məhzonaqismətoldu.
Onu da xatırlamağa ehtiyac var

ki,HeydərƏliyevinAliSovetinSəd
riseçilməsimüəyyənsiyasidairələri
qaneetmirdi.Onagörə1993cüilin
iyun ayında Gəncə hadisələrindən
sonra respublikamız birdənbirə
həmxaricdən,həmdədaxildənzər
bələrəməruzqaldı.Beləki,öncəb
hədəkibəziorduhissələrininsiyasi
oyunlara qatılmasından, ölkədəki
qeyrisabitsiyasivəziyyətdənistifa
də edən erməni hərbi birləşmələri
yeni hücum əməliyyatına başladı
lar. Belə bir vəziyyətdə ölkənin o
vaxtkı Prezidenti qəflətən Bakını
tərketdivəölkənincənubundaqon
darma talışmuğan respublikası
elanedildi.Yaranmışvəziyyətdəye
ganəümidyeriyenədəHeydərƏli
yev idi. 1993cü il iyunun 24də
MilliMəclisinqərarıiləHeydərƏli
yevAzərbaycanRespublikasıPrezi
dentininsəlahiyyətlərinihəyatake
çirməyəbaşladı.HeydərƏliyevbu
dəfədəxalqınmüdrikliyinəarxala
naraq, ölkənin paçalanmasına im
kanvermədənqətiyyətlivədüzgün
qərarları iləAzərbaycan xalqını bu
bəladanxilasetdi.1993cüiloktyab
rın3dəisəxalqonubəlalardanqur
taranxilaskarınıgörünməmişsiyasi
fəallıqvəruhyüksəkliyiiləmüstəqil
Azərbaycan Respublikasının Prezi
dentiseçdi.
Azərbaycan dövlətçiliyi sonrakı

illərdədəonaqarşıyönəlmişqəsd
lərdənuğurla çıxdı.Ümummilli li
derinqətiyyətixalqaruhyüksəkliyi
gətirdi, sabaha inamını özünəqay

tardı. Ölkəmiz xaosdan xilas oldu,
sabitlik və əminamanlıq yarandı,
tənəzzüləsonqoyuldu,hərbirsahə
dəinkişafmeyillərigörünməyəbaş
ladı. Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə
qayıdışıiləqocaQafqazınbubölgə
sində yeni bir siyasi dövr, yeni tə
fəkkürmərhələsibaşlandı.Məhzbu
yeni dövr Azərbaycanın XXI əsrə
hüquqi,demokratikdövlətkimiad
lamasınaəsaslıtəminatyaratdı.Ulu
öndərimizin təbirincə desək: “Biz
bütün çətinliklərdən keçdik, bütün
bumaneələrinqarşısınıaldıq,Azər
baycanın bütün düşmənlərinə la
yiqli cavablar verdik, ölkəmizin
dövlət müstəqilliyini qoruduq.
Azərbaycanı parçalanmaq təhlükə
sindənxilasetdikvəAzərbaycanın
dövlət müstəqilliyini yaşadırıq və
bundansonradayaşadacağıq”.
HeydərƏliyevinsiyasihakimiy

yətə qayıdışı ilə nail olduğumuz
milliqurtuluşdanbaşlananyüksəliş
qısazamandabütünsahələrdəözü
nü göstərdi.Azərbaycan Respubli
kasının Milli Məclisi 1997ci il 27
iyuntarixliqərarıiləHeydərƏliye
vinölkərəhbərliyinəqayıdışıgünü
nü rəsmi olaraqAzərbaycan xalqı
nınMilliQurtuluşGünüelanedib.
ÇünkiAzərbaycanınişıqlıgələcəyi
nintəməliqoyulduğu15İyunhaqlı
olaraqqurtuluş,xalqımızın fəlakət
lərdənxilasolubqüdrətlibirdövlə

tin bünövrəsinin qoyulduğu gün
kimiənmüasirtariximizəqızılhərf
lərləyazılıb.MilliQurtuluşGününü
qədirbilənxalqımızhərzamanəziz
və qiymətli tutur, hər il böyük se
vincvəfərəhhissiiləqeydedir.Bu
müqəddəs günü tarixə yazan isə
ÜmummilliliderHeydərƏliyevdir.
Bu gün respublikamız müstəqil

dövlət olaraq mətinliklə irəliləyir,
inkişafedir,güclənir. Uluöndərin
siyasi kursu, yaratdığı dövlətçilik
ənənələri onun layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurlavəlayiqincədavametdirilir.
Bunun nəticəsidir ki, qazandığı
uğurlarlaAzərbaycanregiondaapa
rıcı, dünyada isə söz sahibi olan
dövlətə çevrilib. Prezident İlham
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi
ötən16iləyaxındövrərzindəAzər
baycançoxmühümkeyfiyyətdəyi
şiklikləriyaşayıb:ölkəkompleksin
kişafedib,beynəlxalqnüfuzuartıb,
maliyyə imkanları çoxalıb, insanla
rın sosial rifahı yüksəlib.Cənab İl
ham Əliyev Azərbaycanı Heydər
Əliyevin arzuladığı bir səviyyəyə
çatdırıb, Heydər Əliyevin görmək
istədiyiölkəyəçevirib.
Ənəsasıodurki,Prezidentİlham

Əliyevinhəyatakeçirdiyiuğurlusi
yasət hər addımda Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin dayaqlarını
daha da möhkəmləndirib, əbədi,
sarsılmazvədönməzedib.

QURTULUŞ

qiyam başlamışdı. Ə.Hümbətov
Füzuli bölgəsindən böyük hərbi
hissəni geri çəkərək Lənkərana
aparmışdı.Bir tərəfdənsadvalçılar
fəallaşaraq siyasi tələblər irəli sü
rürdülər.Heçbirzərurətolmadan
odövrdəyaşadığımBalakənrayo
nuna 7 tankvəpiyadalarındöyüş
maşınları gətirilmişdi. Cəbhə böl
gəsindən cinayətkar qruplarmüx
təlif silahlargətiribyerli əhali ara

sındasatırdılar.Deməkolarki,res
publikanınhərbirrayonunda,kən
dindəsilahlıdəstələrçoxsaylıcina
yəthadisələritörədir,hərgünqətl
lər, zorakılıq, qarətçilik hadisələri
baş verirdi. Ziyalı, ağsaqqal sözü
eşidilmirdi. Xalqın mərkəzi haki
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sətçi xilas edə bilmir. Yalnız Hey
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larlagörüşübsöhbətetdi,
özağsaqqalsözünüdedi.
Uluöndərhəyatınıtəhlü
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daşqarşıdurmasınınqar
şısınıaldı.
1993cü il iyunun
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bütündüşmənlərinəlayiqlicavablarverdik, 
ölkəmizindövlətmüstəqilliyiniqoruduq.
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ilk növbədə Azərbaycan müstəqil
dövlətkimidünyanın siyasi xəritə
sindənsilinməktəhlükəsindən,Xalq
Cümhuriyyətinin acı taleyini yaşa
maq aqibətindən və parçalanmaq
dan qurtuldu. Heydər Əliyev şəx
siyyətinin miqyası, nəhəngliyi və
əzəməti tarixin onun öhdəsinə bu
raxdığı taleyüklüməsələnin həllini
həyatakeçirməkqüdrətininümayiş
etdirdi və Azərbaycanın tarixində
xilaskar lider adını daşımaq şərəfi
məhzonaqismətoldu.
Onu da xatırlamağa ehtiyac var

ki,HeydərƏliyevinAliSovetinSəd
riseçilməsimüəyyənsiyasidairələri
qaneetmirdi.Onagörə1993cüilin
iyun ayında Gəncə hadisələrindən
sonra respublikamız birdənbirə
həmxaricdən,həmdədaxildənzər
bələrəməruzqaldı.Beləki,öncəb
hədəkibəziorduhissələrininsiyasi
oyunlara qatılmasından, ölkədəki
qeyrisabitsiyasivəziyyətdənistifa
də edən erməni hərbi birləşmələri
yeni hücum əməliyyatına başladı
lar. Belə bir vəziyyətdə ölkənin o
vaxtkı Prezidenti qəflətən Bakını
tərketdivəölkənincənubundaqon
darma talışmuğan respublikası
elanedildi.Yaranmışvəziyyətdəye
ganəümidyeriyenədəHeydərƏli
yev idi. 1993cü il iyunun 24də
MilliMəclisinqərarıiləHeydərƏli
yevAzərbaycanRespublikasıPrezi
dentininsəlahiyyətlərinihəyatake
çirməyəbaşladı.HeydərƏliyevbu
dəfədəxalqınmüdrikliyinəarxala
naraq, ölkənin paçalanmasına im
kanvermədənqətiyyətlivədüzgün
qərarları iləAzərbaycan xalqını bu
bəladanxilasetdi.1993cüiloktyab
rın3dəisəxalqonubəlalardanqur
taranxilaskarınıgörünməmişsiyasi
fəallıqvəruhyüksəkliyiiləmüstəqil
Azərbaycan Respublikasının Prezi
dentiseçdi.
Azərbaycan dövlətçiliyi sonrakı

illərdədəonaqarşıyönəlmişqəsd
lərdənuğurla çıxdı.Ümummilli li
derinqətiyyətixalqaruhyüksəkliyi
gətirdi, sabaha inamını özünəqay

tardı. Ölkəmiz xaosdan xilas oldu,
sabitlik və əminamanlıq yarandı,
tənəzzüləsonqoyuldu,hərbirsahə
dəinkişafmeyillərigörünməyəbaş
ladı. Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə
qayıdışıiləqocaQafqazınbubölgə
sində yeni bir siyasi dövr, yeni tə
fəkkürmərhələsibaşlandı.Məhzbu
yeni dövr Azərbaycanın XXI əsrə
hüquqi,demokratikdövlətkimiad
lamasınaəsaslıtəminatyaratdı.Ulu
öndərimizin təbirincə desək: “Biz
bütün çətinliklərdən keçdik, bütün
bumaneələrinqarşısınıaldıq,Azər
baycanın bütün düşmənlərinə la
yiqli cavablar verdik, ölkəmizin
dövlət müstəqilliyini qoruduq.
Azərbaycanı parçalanmaq təhlükə
sindənxilasetdikvəAzərbaycanın
dövlət müstəqilliyini yaşadırıq və
bundansonradayaşadacağıq”.
HeydərƏliyevinsiyasihakimiy

yətə qayıdışı ilə nail olduğumuz
milliqurtuluşdanbaşlananyüksəliş
qısazamandabütünsahələrdəözü
nü göstərdi.Azərbaycan Respubli
kasının Milli Məclisi 1997ci il 27
iyuntarixliqərarıiləHeydərƏliye
vinölkərəhbərliyinəqayıdışıgünü
nü rəsmi olaraqAzərbaycan xalqı
nınMilliQurtuluşGünüelanedib.
ÇünkiAzərbaycanınişıqlıgələcəyi
nintəməliqoyulduğu15İyunhaqlı
olaraqqurtuluş,xalqımızın fəlakət
lərdənxilasolubqüdrətlibirdövlə

tin bünövrəsinin qoyulduğu gün
kimiənmüasirtariximizəqızılhərf
lərləyazılıb.MilliQurtuluşGününü
qədirbilənxalqımızhərzamanəziz
və qiymətli tutur, hər il böyük se
vincvəfərəhhissiiləqeydedir.Bu
müqəddəs günü tarixə yazan isə
ÜmummilliliderHeydərƏliyevdir.
Bu gün respublikamız müstəqil

dövlət olaraq mətinliklə irəliləyir,
inkişafedir,güclənir. Uluöndərin
siyasi kursu, yaratdığı dövlətçilik
ənənələri onun layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurlavəlayiqincədavametdirilir.
Bunun nəticəsidir ki, qazandığı
uğurlarlaAzərbaycanregiondaapa
rıcı, dünyada isə söz sahibi olan
dövlətə çevrilib. Prezident İlham
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi
ötən16iləyaxındövrərzindəAzər
baycançoxmühümkeyfiyyətdəyi
şiklikləriyaşayıb:ölkəkompleksin
kişafedib,beynəlxalqnüfuzuartıb,
maliyyə imkanları çoxalıb, insanla
rın sosial rifahı yüksəlib.Cənab İl
ham Əliyev Azərbaycanı Heydər
Əliyevin arzuladığı bir səviyyəyə
çatdırıb, Heydər Əliyevin görmək
istədiyiölkəyəçevirib.
Ənəsasıodurki,Prezidentİlham

Əliyevinhəyatakeçirdiyiuğurlusi
yasət hər addımda Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin dayaqlarını
daha da möhkəmləndirib, əbədi,
sarsılmazvədönməzedib.
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mühüm rolu oldu.Ümummilli li
der Heydər Əliyev Xalq Cümhu
riyyətininfəaliyyətinidaimyüksək
qiymətləndirərək bəyan etmişdir
ki, müasir müstəqil Azərbaycan
Respublikası Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisidir. Belə
liklə,AzərbaycanXalqCümhuriy
yətinindövlətçiliktariximizdərolu
kifayətqədərböyükdür.Prezident
İlhamƏliyevmayın 27də “Buta”
sarayındamillibayramımız Res
publikaGünümünasibəti iləkeçi
rilən rəsmi qəbuldakı nitqində
Cümhuriyyətinyaradılmasının ta
rixiönəminəxüsusidiqqətçəkərək
deyib:“AzərbaycanXalqCümhu
riyyətininyaradılmasıtarixihadisə
idi. Çünki ilk dəfə olaraq müsəl
manaləmindədemokratikrespub
likayaradılmışdı.Bizhaqlı olaraq
fəxr edirik ki, məhz Azərbaycan
xalqı müsəlman aləmində ilk de
mokratikrespublikanınyaradılma
sının müəllifi olmuşdur. Bu, onu
göstərirki,xalqımızçoxmütərəqqi
xalqdır.Onugöstərirki,Azərbay
canıngörkəmliziyalılarıölkəmizin

inkişafı üçün çoxböyük işlər gör
müşlər”.

Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin va  ri  si

Xalq Cümhuriyyətinin varisi
olanmüasirAzərbaycanRespubli
kasıbugün inkişafyolundaəmin
addımlarla irəliləyir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin ideyaları əsasın
davəPrezidentİlhamƏliyevinsi
yasəti nəticəsində inamla inkişaf
edən,dünyada sabitlik adası kimi
tanınanAzərbaycan, eyni zaman
da, beynəlxalq müstəvidə möhtə
şəm nailiyyətlər qazanır, üçrəngli
bayrağımız zirvələrdə qürurla və
əzəmətlədalğalanır.
MüasirAzərbaycanınmüstəqil

likillərindəəldəetdiyinailiyyətlə
rin əsasında duran strateji faktor
lardan danışarkən ölkəmizin bu
müddətərzindəkeçdiyiinkişafyo
luna konkret faktlar və reallıqlar
əsasındanəzəryetirməkməqsədə
müvafiqdir. Müstəqilliyin ilk illə
rində  19911993cü illərdə dərin
siyasixaosvə iqtisadi tənəzzül ilə

üzləşənAzərbaycanÜmummillili
derHeydərƏliyevinxalqıntəkidli
tələbləriiləhakimiyyətəgəlməsin
dən sonra böhrandan qurtularaq
tərəqqiyolunaqədəmqoydu.Da
hadəqiqdesək,Uluöndərinqətiy
yəti,siyasisəriştəsi,zəngindövlət
çiliktəcrübəsivəidarəçilikbacarığı
sayəsindərespublikamızmüstəqil
liyiniitirməkdünyanıngeosiyasi
xəritəsindən silinmək təhlükəsin
dənxilasoldu.Beləliklə,Azərbay
can dahi rəhbərin sayəsində Xalq
Cümhuriyyətinin taleyini yaşa
maqdanqurtuldu.Məhzozaman
dan etibarən başlayan sıçrayışlı,
dinamik tərəqqi nəticəsindəAzər
baycanözmüstəqil inkişafyolun
da əmin addımlarla irəliləməsini
mümkün etdi. 19932003cü illər
ölkəmizdə sabitlikvə inkişafdöv
rü kimi yadda qaldı, respublika
mız bütün sahələrdə mühüm
nailiyyətlərqazandı,ölkəmizinxa
rici əlaqələri genişləndi, beynəl
xalqmövqeyimöhkəmləndi.
ÜmummilliliderHeydərƏliye

vinəsasınıqoyduğusiyasətinPre

MİRAS

Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan 
müstəqil Azərbaycan dünyada 

qüdrətli və nüfuzlu dövlət kimi tanınır

AXC döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zi 
da  ha da zən  gin  ləş  dir  di

Həmindövrün reallıqlarınanə
zər saldıqda, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasını
şərtləndirən tarixisiyasi amillər,
həmçininCümhuriyyətinmövcud
olduğu dövrdə müxtəlif sahələri
əhatəedəngenişmiqyaslıfəaliyyət
vədövlətçiliyinəsaslarınıngüclən
dirilməsinəxidmətedənislahatxa
rakterli addımların mahiyyəti ba
rədə aydın təsəvvür formalaşır.
Əvvəla, müsəlman Şərqində ilk
parlamentli respublika olan, çox
mürəkkəbtarixişəraitdəmeydana

gələn XalqCümhuriyyətinin döv
lətçilik tariximizin əsaslarını daha
dazənginləşdirməsixüsusivurğu
lanmalıdır. Hər şeydən əvvəl,
Cümhuriyyət zəngin parlamenta
rizm ənənələri formalaşdırdı. Çə
tinvəmürəkkəbşəraitdəfəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq, Azər
baycanXalqCümhuriyyətininpar
lamenti və hökuməti sosialiqtisa
di,hərbi,mədənisahələrdəqarşıya
qoyduğu bir çox vəzifələri yerinə
yetirəbildi.Parlamentdədövlətvə
cəmiyyət həyatınınmüxtəlif sahə
lərinə aid mühüm qanunvericilik
aktları qəbul edildi. Digər tərəf

dən, xarici əlaqələrin inkişafı isti
qamətindəatılanaddımlarsəmərə
linəticələrləyaddaqaldı.Xüsusilə
də Xalq Cümhuriyyətinin beynəl
xalq iqtisadi münasibətlərini təd
qiq edən tarixçilərin söylədiyi ki
mi, qarşılıqlıfaydalı münasibətlər
maliyyəvəiqtisadivəziyyətinyax
şılaşmasınaxidmətetməkləyanaşı,
ölkə daxilində islahatların aparıl
masındamühümroloynadı.
1920ci ildə Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyəti süquta uğrasa da,
onun sonradan Azərbaycan döv
lətçilik ənənələrinin və milli döv
lətçilik şüurunun qorunmasında

Adil Əliyev
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanxalqızəngindövlətçiliktarixinəmalik
dir.Tarixboyuxalqımızınyaradıcılıqenerjisininvə
zəkasınıngücüiləqurulmuşqüdrətlidövlətlər
dünyasivilizasiyasınıninkişafınadəyərlitöhfələr
vermişlər.BukontekstdəXXyüzilliyinəvvəllərində
AzərbaycanXalqCümhuriyyətininyaranmasınıda
xalqımızındövlətçilikpotensialınınyenidəntəza
hüretməsivəqəlbindəyaşatdığımüstəqillikarzu
sunungerçəkləşməsininbariznümunəsikimiqiy
mətləndirməkolar.Şübhəsizki,XalqCümhuriyyə
tininmövcudolduğu23aylıqdönəmAzərbaycan
tarixininmühümbirmərhələsinitəşkiledir.

AzərbaycanCümhuriyyətiparlamentininiclası.1919cuil
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rixiönəminəxüsusidiqqətçəkərək
deyib:“AzərbaycanXalqCümhu
riyyətininyaradılmasıtarixihadisə
idi. Çünki ilk dəfə olaraq müsəl
manaləmindədemokratikrespub
likayaradılmışdı.Bizhaqlı olaraq
fəxr edirik ki, məhz Azərbaycan
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Xalq Cümhuriyyətinin varisi
olanmüasirAzərbaycanRespubli
kasıbugün inkişafyolundaəmin
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iqtisadisiyasətinqayəsindəAzər
baycan vətəndaşının, onun sosial
rifahınındayandığınıözündənöv
bətidəfəbarizşəkildəehtivaedən
busərəncamlarümumilikdə2mil
yondan çox insanı əhatə etməklə
həmdövlətorqanlarında,həmdə
özəl sektorda çalışan şəxslərin
maddivəziyyətiniəhəmiyyətlidə
rəcədəyaxşılaşdıracaq.

Azər  bay  can qa  baq  cıl  
id  man öl  kə  si  dir

Müxtəlif sahələrdə qazanılmış
möhtəşəm uğurlardan danışarkən
idmanıninkişafıistiqamətindəgö
rülən işlərin real nəticələrini də
ayrıcadiqqətəçatdırmaqməqsədə
müvafiqdir. Bu gün Azərbaycan
dünyada güclü, nüfuzlu idman
dövləti kimi tanınır. Prezident İl
hamƏliyevintəşəbbüsüvənəzarə
ti ilə respublikamızın hər bir böl
gəsində idman arenalarının,müa
sirkomplekslərintikilərəkyeniyet
mələrin,gənclərin ixtiyarınaveril

məsi ölkəmizdə böyük idmançı
ordusunun formalaşmasını təmin
edib.Paytaxtdavəbölgələrdəolan
idman arenalarına yeniyetmələrin
axını da buna bariz nümunədir.
Əlbəttə, respublikamızda idmanın
qısamüddətdə yüksək inkişaf sə
viyyəsinə çatması, idmançılarımı
zın beynəlxalq arenada böyük
uğurlar qazanması birbaşa bu sa
həyə göstərilən dövlət qayğısı ilə
bağlıdır.CənabİlhamƏliyevhəm
dövlətbaşçısı,həmdəMilliOlim
piyaKomitəsinin(MOK)preziden
tikimiAzərbaycandaidmanınküt
ləviliyinin təmin olunmasına bö
yük diqqət yetirir. Bütövlükdə,
reallaşdırılanməqsədyönlütədbir
lərin qanunauyğun nəticəsi kimi,
Azərbaycanıgüclü idmandövləti
nəçevirib.

Ye  ni nailiy  yət  lə  rə doğ  ru
Daxilisiyasətdəqazanılanuğur

lara paralel olaraq Azərbaycan
beynəlxalqmüstəvidə dəmühüm

nailiyyətlərə imza atır, etibarlı tə
rəfdaş kimi tanınır. Öz milli ma
raqlarını qətiyyətlə qoruyan ölkə
miz regional güc mərkəzinə və
dünyada böyük etimad qazanan
nüfuzludövlətəçevrilib.Azərbay
canAvrasiyanınyeninəqliyyatvə
enerji xəritəsini yaradır, regional
və beynəlxalq təhlükəsizliyəmüs
təsna töhfələr verir. Bütün bunla
rın fonunda ayrıayrı ölkələr, o
cümlədən güc mərkəzi kimi çıxış
edəndövlətlərAzərbaycanlaqarşı
lıqlıfaydalıəməkdaşlıqdamaraqlı
olduqlarını bəyan edir, ölkəmizin
xaricisiyasətiniyüksəkqiymətlən
dirirlər.
Bütünbunlar sondeyil.Müasir

çağırışlaracavabverənuğurluda
xili və xarici siyasət nəticəsində
Azərbaycanın qarşısında aydın
perspektivlər açılıb, yəni ölkəmiz
bundansonradasarsılmazictimai
siyasisabitliyinvədinamikinkişa
fın fonundamühüm və bənzərsiz
nailiyyətlərqazanacaq.

zident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsinin nəti
cəsikimi,Azərbaycanyenivəmöh
təşəmnailiyyətlərəldəedir.Son16
ildə respublikamız ümumi daxili
məhsul istehsalını 3,3 dəfə artır
maqla dünyaüzrə rekordgöstəri
ciyənailolub.2004cüildənetiba
rənAzərbaycanda böyük həcmdə
dövlətəsaslıvəsaitqoyuluşuhesa
bına bir sıra müasir infrastruktur
obyektləri istifadəyə verilməsinə
baxmayaraq,ölkəmizözününstra
teji valyuta ehtiyatlarını 20 dəfə
dən çox artırıb.HazırdaAzərbay
canınstratejivalyutaehtiyatları45
milyarddollaraçatıbki,budakifa
yət qədər böyük rəqəmdir. Eyni
zamanda, milli iqtisadiyyatımızın
rəqabətqabiliyyətliliyiolduqcaar
tıb.DavosİqtisadiForumununhe
sabatında göstərildiyi kimi, Azər
baycan iqtisadiyyatı rəqabət qabi
liyyətlilik indeksi üzrə dünyada
35ci, MDB məkanında isə lider
mövqedə qərarlaşıb. Davos Foru

munun qiymətləndirməsinə əsa
sən,respublikamızinklüzivinkişaf
indeksiüzrə inkişaf etməkdəolan
ölkələr sırasında 3cü yeri tutur.
BütünbufaktlarAzərbaycanınso
sialiqtisadi inkişafının real təza
hürünüvəbarizifadəsiniəksetdi
rir.

So  sial əda  lət  
bər  qə  rar olur

Heç şübhəsiz, Azərbaycanda
genişiqtisadiimkanlarsosialsiya
sətin də səmərəliliyini mümkün
edir. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyiiləhəyatakeçirilənsiya
sət sosial ədalət və humanizm
prinsiplərinə söykənir; bu siyasə
tin mərkəzində Azərbaycan və
təndaşlarınınrifahı,mənafeyida
yanır.Buistiqamətdəhəyatakeçi
riləngenişmiqyaslı tədbirlərardı
cıl xarakter daşıyır.Ölkədə 2019
cu ilin əvvəlindən etibarən sosial
islahatlardaha aktiv fazayadaxil
olub. Daha dəqiq desək, cari ilin

əvvəlində Prezident İlhamƏliye
vinmüvafiq sosial paket çərçivə
sində fərman və sərəncamlar im
zalaması3milyonayaxın insanın
sosial müdafiəsinin gücləndiril
məsi sahəsində inqilabi addım
olub və bu məqsədlər üçün 1,5
milyard manat ayrılıb. Prezident
İlham Əliyevin son olaraq  yeni
sosialpaketnövbətisərəncamlar
imzalamasıisəbuistiqamətdəhə
yata keçirilən dövlət siyasətinin
davamı,eynizamanda,silsilətəd
birlərin növbətimərhələsidir. So
sial ədalətprinsiplərinindahada
möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə
ölkə başçısı tərəfindən minimum
əməkhaqqıməbləği40faizəyaxın
artırılaraq 250 manata çatdırılıb
ki,budaözəlsektordaçalışan350
minvətəndaşlayanaşı,dövlətsek
torunda Vahid Tarif Cədvəli əsa
sında əmək haqqı alan 600 minə
yaxınşəxsinməvacibininartımına
səbəb olacaq. Ümumiyyətlə, ölkə
başçısı tərəfindən aparılan sosial
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cəsikimi,Azərbaycanyenivəmöh
təşəmnailiyyətlərəldəedir.Son16
ildə respublikamız ümumi daxili
məhsul istehsalını 3,3 dəfə artır
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və beynəlxalq əlaqələr komissiya
sınınüzvüxanımNurhayatAltaca
Kayışoğlu,BeynəlxalqTürkMədə
niyyətivəİrsiFondununpreziden
ti xanım Günay Əfəndiyeva və
BMTninAzərbaycandakırezident
əlaqələndiricisicənabQulamİsak
zaiçıxışetmişdir.

İştirakçıları salamlayan xanım
BaharMuradovaDayanıqlıİnkişaf
Məqsədlərinə nail olunmasında
TÜRKPAya üzv ölkələrin qadın
parlamentarilərininoynayabiləcə
yimühüm rolu qeyd etmiş, konf
ransın qarşıda duran məsələlərin
həlli istiqamətindəfikirmübadilə
sininaparılması,təcrübələrinbölü
şülməsi, ölkələr arasında dostluq
vəqardaşlığınmöhkəmləndirilmə
sinəxidmət edənqərarlarınqəbul
edilməsinədairmüzakirələrinapa
rılması, həmbeynəlxalqməsələlə
ri,həmdəregiondakıproblemləri
əhatə etməsi baxımından əhəmiy
yət kəsb etdiyini vurğulamışdır.
Azərbaycanın gender bərabərliyi
nin təmin olunması istiqamətində
böyük layihələrə imza atdığını
qeyd edən parlamentin Sədr
müavini qadınların dövlət  səviy
yəsində təmsilçiliyinin çox gözəl
nümunəsinin olduğunu, 101 illik
tarixəmalikAzərbaycanparlamen
tinin fəaliyyəti dönəmində qadın
larımızınhəmişəyüksəksəviyyədə
təmsiledildiklərinidiqqətəçatdır
mışdır. “Bu günMehriban xanım
Əliyeva Azərbaycanın Birinci vit

seprezidentivəzifəsindəqadınları
təmsiledirvədövlətintaleyinəca
vabdehlikməsuliyyətiniçoxböyük
dəyanətvələyaqətləbölüşür.Meh
riban xanım bunun öhdəsindən
çoxgözəlgəlirvəbizimcəmiyyətə,
türk dünyasına, eləcə də bütün
dünyaictimaiyyətinənümunəgös
tərir,böyük,məsuliyyətlivəvacib
layihələrəimzaatır”,deyəxanım
Muradovaqeydetmişdir.
Baharxanımkonfransınmövzu

sunundayanıqlı inkişafın,sülhün,
təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın tə
min olunmasında TÜRKPA kimi
mühümregional təşkilatlarda işti
rakın, vacib məsələlərin həllində
qadınların da cəlb olunmasının,
onlarınhəmölkə,həmdəbeynəl
xalq səviyyədə problemlərin həl
lindəbərabərcavabdehkimiqəbul
edilməsinin, hüquqlarının bərabər
olması kimiməsuliyyətlərinin bə
rabərliyinin təmin edilməsinin,
TÜRKPA ölkələrinin qadınlarının
digər beynəlxalq platforma, təşki
latlar səviyyəsində də əməkdaşlı
ğının qurulması zərurətindən iba
rətolduğunuvurğulamışdır.
BaşkatibcənabAltınbekMama

TÜRKPA

Ba  kı  da Qa  dın Par  la  men  ta  ri  lə  rin 
Bey  nəl  xalq Konf  ran  sı təş  kil olun    du

TÜRKPAya üzv ölkələrin par
lamentnümayəndəheyətləri,səfir
ləri vədiplomatik korpusun, bey
nəlxalqtəşkilatların,Azərbaycanın
dövlət qurumlarının, QHTlərin
nümayəndələri konfransda iştirak
etmişdir.

AçılışmərasimindəAzərbaycan
Respublikası Milli Məclisi  Sədri
ninmüavinixanımBaharMurado
va, TÜRKPA baş katibi cənabAl
tınbekMamayusupov,Ailə,Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri xanım Hicran

Hüseynova, Qazaxıstan Respubli
kası Parlamenti Məclisinin üzvü
xanım Güljan Karaqusova, Qırğı
zıstanRespublikasıJoqorkuKene
şinin üzvü xanımAynuruAltıba
yeva,TürkiyəBöyükMillətMəclisi
vəTÜRKPAnınHüquqiməsələlər

2019-cu il iyun 14-də Bakıda “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasın-
da türk dünyası qadınlarının rolu” mövzusunda Qadın Parlamentarilərin 
Beynəlxalq Konfransı təşkil olunmuşdur. Konfrans TÜRKPA və Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmişdir.
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larınyaradılması:Dayanıqlıinkişafistiqamətin
dəaddımlar”və“TÜRKPAtürkdünyasıqadın
ları arasında dialoqun gücləndirilməsi üçün
platforma kimi: gələcəyə baxış” mövzularında
ikipanelsessiyailəişinədavametmişdir.Panel
sessiyalardamoderatorlarmüvafiqolaraqQırğı
zıstan Respublikasının ictimai xadimi xanım
RozaAknazarova,MilliMəclisin və TÜRKPA
nınSosial,mədəni vəhumanitarməsələlər ko
missiyasınınüzvüxanımSevincHüseynovaol
muşdur. Sessiyalar zamanı iştirakçılar çıxışlar
etmiş və mövzuya dair fikir mübadiləsi apar
mışdır.
KonfransyekunsənədinBakıBəyannaməsi

ninqəbuluiləbaşaçatmışdır.
KonfransbaşaçatdıqdansonraMilliMəclisin

Sədri cənab Oqtay Əsədov konfransda iştirak
edənTÜRKPAölkələrininparlamentnümayən
də heyətlərini qəbul etmişdir. İştirakçıları sa
lamlayancənabOqtayƏsədovnarahatlıqdoğu
ranməsələlərinmüzakirəedilməsiüçünüzvöl
kələrin qadınparlamentarilərini bir araya gəti
rən konfransın əhəmiyyətini vurğulamışdır.
Parlament Sədri qeyd etmişdir ki, konfransın
mövzusuhəmtürkdünyasında,həmdəqlobal
miqyasdamühüməhəmiyyətkəsbedir.
Konfransiştirakçılarıtədbirəyüksəksəviyyədə

ev sahibliyi etməsi münasibəti ilə Milli Məclisə
minnətdarlıqlarınıifadəetmişdir.Həmçininonlar
qadınlarıncəmiyyəthəyatınınbütünsahələrində
fəaliştiraketdiyinisöyləyərəkgenderbərabərliyi
sahəsindəplatformanın yaradılması baxımından
konfransınəhəmiyyətinivurğulamışdır.

TÜRKPA

yusupov öz çıxışında türkdilli öl
kələrdəqadınlarınmühümrolunu
vurğulamışvətürkxalqlarınınailə
dəyərlərində oxşarlıqlara toxun
muşdur.ÜzvölkələrdənolanAzər
baycanın hələ bir əsr öncə Qərb
ölkələrinin bir çoxundan əvvəl
Şərqdə qadınlara səsvermə hüqu
quverənilkdövlətolduğunuqeyd
etmişdir. “Azərbaycanın Birinci
vitseprezidenti, YUNESKO və
İSESKOnun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyeva bu gün
dünyada gender bərabərliyi hərə
katınınönsıralarındadırvəbusa
hədəçoxşaxəlifəaliyyətiilədəyərli
töhfəsiniverməkdədir”,deyəbaş
katib söyləmişdir. Dünya gündə
mində gender bərabərliyi məsələ
sinin öz aktuallığını qoruduğunu
vurğulayan cənab Mamayusupov
konfransı gender məsələlərinin,
eləcə də bu sahədə üzv ölkələrin
milliqanunvericiliyininuzlaşdırıl
ması imkanlarının müzakirə edil
məsiüçünplatformakimiqiymət
ləndirmiş və təşkilatın gender sa
həsində fəaliyyət göstərən digər
təşkilatlarla əməkdaşlığa hazır ol
duğunudiqqətəçatdırmışdır.
“BMTninDayanıqlıİnkişafHə

dəflərinin5cihədəfihesabedilən
və Dayanıqlı İnkişafın 2030cu il
Gündəliyinin əsasprinsiplərindən
biri olan gender məsələsində son
illərdə nəzərəçarpan inkişafa nail
olunsa da, dünyada qadınlar hələ
də zorakılığın müxtəlif növlərinə,
istismara,ayrıseçkiliyəməruzqal
maqdadır. Bu əngəllərin aradan
qaldırılması məqsədi ilə beynəl
xalq qanunvericilikdə qəbul edil
miş konvensiyalar, beynəlxalq
paktlarvədigərsənədlərdəhöku
mətlərinroluvəməsuliyyətimüəy
yən olunmuşdur. Öz növbəsində,
TÜRKPAölkələridəbusənədlərin
əksəriyyətinə qoşulub. Bundan
əlavə ölkələr daxilində gender və
ailə məsələləri bir çox qanunlar,
fərmanlar vəməcəllələrlə tənzim
lənir. Bu istiqamətdə ölkələrimiz
dəstratejisənədlər,konsepsiyalar,
fəaliyyətplanlarıhazırlanmış,mil
ligendersiyasətlərimüəyyənləşdi
rilmişdir. Beləliklə, gender və ailə
siyasətinin uğurla həyata keçiril
məsiüçünmüvafiqhüquqinorma
tivbazayaradılmışdır”,deyəAl
tınbekMamayusupovqeydetmiş
dir.
Azərbaycanda gender bərabərli

yinə nail olunması üçün əlverişli
hüquqinormativ bazanın mövcud
olduğunudeyənxanımHicranHü
seynova bu sahədə Birinci vitse
prezidentxanımMehribanƏliyeva
nınxüsusirolunuvurğulamışdır.O
bildiribki,buyığıncağınmövzusu
bütündünyaüçünböyük əhəmiy
yət kəsb edir və Dayanıqlı İnkişaf
Konsepsiyası üzv dövlətlər üçün
əsasprioritetlərdəndir:“Buməqsə
də nail olmaq üçün nə etməliyik,
qarşımızda hansı öhdəliklər var?
Əlbəttəki,ilknövbədəbizdünyanı
daha ədalətli və bərabərhüquqlu
cəmiyyətəçevirənciddidəyişiklik
lərin həyata keçirilməsi üzərində
birgə işləməliyik. Bildiyimiz kimi,
2030cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərindənəzərdətutulanhə
dəflərənailolmaqüçünbütünölkə
ləröhdəlikqəbuledib.Lakinqarşı
mızdazamançoxazdır,bunagörə
dəbizçalışmalıyıqki,17məqsədin
hamısını reallaşdıraq. Ancaq bu,
həminölkələrininkişaftempindən,
iqtisadi, təbii və insan resursların
danasılıdır”.
Açılışmərasimindənsonrakonf

rans “Türkdilli ölkələrdə gender
bərabərliyi üçündaha çox imkan
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larınyaradılması:Dayanıqlıinkişafistiqamətin
dəaddımlar”və“TÜRKPAtürkdünyasıqadın
ları arasında dialoqun gücləndirilməsi üçün
platforma kimi: gələcəyə baxış” mövzularında
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edənTÜRKPAölkələrininparlamentnümayən
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TÜRKPA

yusupov öz çıxışında türkdilli öl
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məsiüçünplatformakimiqiymət
ləndirmiş və təşkilatın gender sa
həsində fəaliyyət göstərən digər
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bərabərliyi üçündaha çox imkan



may-iyun 2019    4140     Milli Məclis

lərindəparlamentarilərinrolunuda
hadaartırmaqməqsədiiləyaradılıb
vəheçbirplatformaya,formatavəya
hərhansıbirölkəyəqarşıdeyil.
ATƏTParlamentAssambleyasının

prezidentiGeorgiTsereteli çıxışında
bildiribki,ATƏTüzvdövlətlər ara
sında əlaqələrin inkişafını, münaqi
şələrin,problemlərinaradanqaldırıl
masıüçündialoqutəşviqedir:“Yaxşı
bilirəmki,münaqişələrdəndahaçox
xalqlarəziyyətçəkir.Danışıqlarapar
maq,hökumətlərarasındadialoqqu
rulması çox mühümdür”. Georgi
Tsereteli Bakıda Regional Təhlükə
sizlikvəƏməkdaşlıqüzrəParlament
KonfransınınvəDialoqvəƏməkdaş
lıqüzrəBakıParlamentPlatforması
nınqarşılıqlıdialoqundahadainki
şafetdirilməsiişinəöztöhfəsiniverə
cəyinəinamınıifadəedib.
Milli Məclis Sədrinin müavini

BaharMuradovahəssasməqamlar
la zənginmüasir dövrdəAzərbay
canın belə bir tədbirə ev sahibliyi
etməsinin qürurverici olduğunu
deyib.Vitsespikerbeləbirplatfor
manın yaradılmasının beynəlxalq
hüququnprinsiplərinətamuyğun
luğunubildirib.Baharxanımqeyd
edib ki, müasir dövrdə davamlı
sülhmünasibətlərininqurulmasına
ciddiehtiyacvar:“Hərbimünaqişə
lərartıb,silahlarbizdənçoxdanışır.
Cinayətvəcinayətkarlıqheçbirsər
hədtanımır.CənubiQafqazvənü
fuzluAvropaölkələrininiştirakıilə
belə təşəbbüslərin ortaya çıxması
təsadüfi deyil. Bu platforma gələ
cəkdəözsıralarınadahaçoxüzvlər
cəlbetməklə,regiondatəhlükəsizli
yədahaböyüktöhfələrverəbilər”.
Vitsespikernəzərəçatdırıbki,tə

sisedilənplatformanınəsashədəflə
rindən biri ölkələrdə hökumətlərin
fəaliyyətinitəşviqetmək,energetika
vənəqliyyat sahəsindəəlaqələrige
nişləndirməkdir:“Regionalvəqlobal
təhdidlərəqarşıgücümüzübirləşdi
rə, yeni ideyaları reallaşdıra bilərik.
CənubiQafqazdamünaqişələrinob
yektivaraşdırılması iləbağlı layihə

lərə də imza ata bilərik. Biz parla
mentlərvəxalqlararasındadostluğa
töhfəverməküçüngedəcəyimizyo
lunbaşlanğıcındayıq”.
Almaniya Bundestaqının vitse

prezidenti Tomas Oppermann da
yeni platformanın regional və bey
nəlxalqmünaqişələrinhəllindəmü
hümroloynayacağınainandığınıbil
dirib.O,yeniplatformanınAzərbay
canınmünaqişələrinhəlli işinənöv
bəti töhfəsi olduğunu deyib. Azər
baycan ilə Almaniya arasında sıx
münasibətlərinmövcudluğunuqeyd
edənT.Oppermannbuəlaqələrinda
hadaintensivləşdiyinivurğulayıb.
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin

vitsespikeriSürəyyaSadiBilgiçbe
lə bir platformanın yaradılmasının
birçoxbaxımdanböyükəhəmiyyə
təmalikolduğunudeyib.O,əmin
liklə bildirib ki, platforma çərçivə
sində aparılacaq müzakirələr mü
naqişələrinhəllinəböyüktöhfəve
rəcək. Sürəyya Sadi Bilgiç belə bir
təşəbbüsünAzərbaycan tərəfindən
irəlisürülməsininTürkiyəüçündə
qürurvericiolduğunusöyləyib.
TBMMnin vitsespikeri qeyd

edibki,heçbirdövlətdünyadabaş
verən proseslərdən kənarda qala
bilməz: “Terrorla ciddi mübarizə
aparmaqüçünortaqmövqeolmalı

dır.Busahədəikivəçoxtərəflimü
zakirələr aparıla bilər. Avropada
islamafobiyaortayaçıxır.Bu,nara
hatlıqdoğurur.Onagörədəbumə
sələşiddətlənmədənqarşısıalınma
lıdır. İnanıran ki, Bakı Parlament
Platformasıbuvəyadigərməsələ
lərləbağlıciddiişlərgörəcək”.
 Regionda sabitliyə təhdid olan

və 30 ilə yaxındır ki, davam edən
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
QarabağmünaqişəsinətoxunanSa
di Bilgiç Türkiyənin hər zaman
Azərbaycanın yanında olduğunu
birdahaxatırladıb.
Konfransın ikinci hissəsindəAl

maniyaBundestaqınındeputatıEd
qar Franke, türkiyəli millət vəkili
MustafaHilmiDülgərvəAzərbay
can Milli Məclisinin üzvü Sahibə
Qafarova“Siyasidialoqunregional
əməkdaşlığın və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
mexanizmlərin genişləndirilməsi
üçün yeni imkanlar” mövzusunda
fikirmübadiləsiaparıblar.
Qeyd edək ki,AzayQuliyev ka

tibliyi paytaxtımızda yerləşəcək
“Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı
Parlament Platforması”nın koordi
natoruseçilibvəqurumuntoplantı
larıhəriliyunayındaBakıdakeçiri
ləcək.

TƏDBİR

Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı  
Parlament Platforması təsis olunub

İyunun 12də Azərbaycan Res
publikasıMilliMəclisinintəşkilatçı
lığıvəATƏTParlamentAssamble
yası(ATƏTPA)iləəməkdaşlıqçər
çivəsindəBakıdaRegionalTəhlükə
sizlik və Əməkdaşlıq üzrə Parla
mentKonfransıkeçirilib.
ATƏT PAnın prezidenti Georgi

Tsereteli, Azərbaycan Respublikası
MilliMəclisininSədrmüaviniBahar
Muradova,AlmaniyaBundestaqının
vitseprezidentiTomasOppermann,
TürkiyəBöyükMillətMəclisininvit
sespikeri Sürəyya Sadi Bilgiç, o
cümlədənAzərbaycan,Türkiyə,Al
maniyaparlamentarilərininbir ara
yagəldiyi konfransdaqlobal və re
gionaltəhlükəsizliyətəhdidyaradan
amillərinqarşısınınalınmasıyolları,
qarşılıqlı inamvədialoqun güclən

dirilməsi, iştirakçı ölkələr arasında
əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni sə
viyyəyəyüksəldilməsi,nəqliyyatvə
energetikasahələrindəmövcudəla
qələrininkişafetdirilməsiməsələləri
müzakirəedilib.Konfransdahəmçi
ninAzərbaycan,AlmaniyavəTürki
yə parlamentarilərindən ibarət
Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı
ParlamentPlatformasıtəsisolunub.
Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə

reallaşantədbirəmoderatorluqedən
ATƏT Parlament Assambleyasının
vitseprezidenti, Milli Məclisin de
putatı Azay Quliyev Dialoq və
Əməkdaşlıq üzrə Bakı Parlament
Platformasınınprinsipvəməqsədlə
rihaqqındaməlumatverib.
Mövcud çağırışların birgə həlli,

regiondasülhvətəhlükəsizliyinbər

qərarolmasınaminəbeynəlxalqtəş
kilatların,regionalvəqlobalgüclərin
əməkdaşlıq və dialoq imkanlarının
genişləndirilməsinə, həmin istiqa
mətdəyeniyanaşmalaravətəşəbbüs
lərə ciddi ehtiyac duyulduğunu de
yənAzayQuliyevbubaxımdanAl
maniya, Türkiyə vəAzərbaycandan
olanparlamentarilərinATƏTPAnın
iştirakıiləilkdəfəbeləbirformatda
Bakıdabir arayagələrəkbeynəlxalq
ictimaiyyətinarahatedənməsələləri
müzakirə etməyə başlamasının çox
böyükəhəmiyyətivəsiyasiperspek
tivi olduğunu bildirib. Bakı Parla
ment Platforması parlamentlərarası
əlaqələri,siyasidialoquvəişbirliyini
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlt
mək və dərinləşdirmək, regional
əməkdaşlıqvə təhlükəsizlikməsələ
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natoruseçilibvəqurumuntoplantı
larıhəriliyunayındaBakıdakeçiri
ləcək.

TƏDBİR

Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı  
Parlament Platforması təsis olunub

İyunun 12də Azərbaycan Res
publikasıMilliMəclisinintəşkilatçı
lığıvəATƏTParlamentAssamble
yası(ATƏTPA)iləəməkdaşlıqçər
çivəsindəBakıdaRegionalTəhlükə
sizlik və Əməkdaşlıq üzrə Parla
mentKonfransıkeçirilib.
ATƏT PAnın prezidenti Georgi

Tsereteli, Azərbaycan Respublikası
MilliMəclisininSədrmüaviniBahar
Muradova,AlmaniyaBundestaqının
vitseprezidentiTomasOppermann,
TürkiyəBöyükMillətMəclisininvit
sespikeri Sürəyya Sadi Bilgiç, o
cümlədənAzərbaycan,Türkiyə,Al
maniyaparlamentarilərininbir ara
yagəldiyi konfransdaqlobal və re
gionaltəhlükəsizliyətəhdidyaradan
amillərinqarşısınınalınmasıyolları,
qarşılıqlı inamvədialoqun güclən

dirilməsi, iştirakçı ölkələr arasında
əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni sə
viyyəyəyüksəldilməsi,nəqliyyatvə
energetikasahələrindəmövcudəla
qələrininkişafetdirilməsiməsələləri
müzakirəedilib.Konfransdahəmçi
ninAzərbaycan,AlmaniyavəTürki
yə parlamentarilərindən ibarət
Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı
ParlamentPlatformasıtəsisolunub.
Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə

reallaşantədbirəmoderatorluqedən
ATƏT Parlament Assambleyasının
vitseprezidenti, Milli Məclisin de
putatı Azay Quliyev Dialoq və
Əməkdaşlıq üzrə Bakı Parlament
Platformasınınprinsipvəməqsədlə
rihaqqındaməlumatverib.
Mövcud çağırışların birgə həlli,

regiondasülhvətəhlükəsizliyinbər

qərarolmasınaminəbeynəlxalqtəş
kilatların,regionalvəqlobalgüclərin
əməkdaşlıq və dialoq imkanlarının
genişləndirilməsinə, həmin istiqa
mətdəyeniyanaşmalaravətəşəbbüs
lərə ciddi ehtiyac duyulduğunu de
yənAzayQuliyevbubaxımdanAl
maniya, Türkiyə vəAzərbaycandan
olanparlamentarilərinATƏTPAnın
iştirakıiləilkdəfəbeləbirformatda
Bakıdabir arayagələrəkbeynəlxalq
ictimaiyyətinarahatedənməsələləri
müzakirə etməyə başlamasının çox
böyükəhəmiyyətivəsiyasiperspek
tivi olduğunu bildirib. Bakı Parla
ment Platforması parlamentlərarası
əlaqələri,siyasidialoquvəişbirliyini
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlt
mək və dərinləşdirmək, regional
əməkdaşlıqvə təhlükəsizlikməsələ
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sahəsində mövcud ekoloji problemlərin
həlliistiqamətindəmüvafiqtədbirlərhə
yatakeçirilir.
Uzun illər ərzində neft sənayesindən

əmələgəlmiştullantılarAbşeronyarıma
dasındabirsıraərazilərinhəddindənar
tıq çirklənməsinə səbəb olub. Əhalinin
sağlamlığı üçün risklərin azaldılması və
həmin  torpaqların iqtisadi dövriyyəyə
qaytarılmasıbaxımındançirklənmişəra
zilərin təmizlənməsi zərurəti yarandığı
danETSNtərəfindənmüxtəlifərazilərdə
əmələ gələn gölməçələrin qurudulması,
neftvəneftşlamıiləçirklənmişsahələrin
təmizlənməsiişləriaparılır.
Artıq Suraxanı rayonunda keçmiş

yodbromzavodununərazisindəlaysu
ları,duz,yodvədigər tullantılarla çirk
lənmiş67hektarsahətəmizlənib,kollek
tordrenajsistemiqurulub.Ümumilikdə,
indiyədəkbuərazidəyerliiqlimşəraitinə
uyğun50mindənçoxmüxtəlifnövağac
əkilərək böyük yaşıllıq zolağı salınıb.
Ağaclar əraziyə çəkilmiş müasir, avto
matlaşdırılmış damcılı suvarma sistemi
vasitəsiiləsuvarılır.Suvarmaüçünsuisə
HövsanAerasiyaStansiyasındangötürü
lür və təmizləyici qurğularda təmizlən
dikdən sonra suvarmaya ötürülür. Onu
daqeydedimki,damcılısuvarmasiste
minin elektrik enerjisi ilə təchizatı Sura
xanı Günəş Elektrik Stansiyası hesabına
təmin ediləcək. Yeri gəlmişkən, mayın
10da bu ərazidəAzərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci
xanımMehribanƏliyevavəailəüzvləri
nin iştirakı iləUluöndərHeydərƏliye
vindoğumgününəhəsrolunanağacək
məkampaniyasıkeçirilib,4hektarsahə
də3250ağacəkilib.
Abşeronyarımadasındatullantıvəlay

suları iləçirklənmişgöllərdəekoloji şə
raitəcidditəsirgöstərirvəXəzərdənizi
nin çirkləndirilməsində mühüm rol oy
nayır.Yarımadadagöllərüzrəaraşdırma
lar aparılıb, 9gölün (Xocasən,Binəqədi,
Lökbatan,Qaradağ,Qu,Zabrat,Zığ,Bül
bülə və Böyükşor) ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlə
ringörülməsiprioritethesabedilib.
Bildiyiniz kimi, Abşeron göllərinin

bərpası layihəsi çərçivəsində yarımada

nın ənböyükgölüolanBöyükşorgölü
nünkompleksbərpasılayihəsininbirinci
mərhələsiolaraqgölün300hektarayaxın
sahəsi bərpa edilib; bulvar salınıb, sahil
hissə abadlaşdırılaraq yaşıllaşdırılıb, su
yunkeyfiyyətinəonline rejimdənəzarət
təşkilolunub.
HazırdaAbşeronyarımadasındaçirk

lənmiş torpaqların inventarlaşdırılması
vəqiymətləndirilməsiməqsədiiləmüva
fiq tədbirlər həyata keçirilir.Qiymətlən
dirmədən sonra təmizlənmə və bərpa
metodologiyaları müəyyənləşdiriləcək,
çirklənmiş ərazilər torpaqların gələcək
istifadətəyinatınauyğunolaraqmərhələ
lərləbərpaediləcək.
Suhövzələrininçirkləndirilməsiölkə

ninvəyarımadanınəsasekolojiproblem
lərindəndir. Bu ərazilərdə kanalizasiya
sistemlərininvəmüvafiqtəmizləyiciqur
ğularınqurulmasıhesabınasumənbələ
rininçirklənməsininqarşısıalınmalıdır.
Havanın çirklənməsi məsələsinə də

böyük diqqət göstərilir. Bəzi sahələrdə
təsərrüfatfəaliyyətizamanıekolojinor
ma və standartlara riayət edilməməsi
atmosfer havasının keyfiyyətinə mənfi
təsiredir.Ümumiyyətlə,havanıçirklən
dirənamillərəqarşıciddimübarizəapa
rılmasıqarşıyamühümvəzifəkimiqo
yulub. Hesablamalara görə, havanın
çirklənməsinin 70%dən çoxu avtonəq
liyyatın payına düşür. Qeyd etmək la
zımdırki,yeniyaradılanmüəssisələrdə
ekolojitələblərəcavabverənmüasirtex
nologiyaların tətbiqi ətraf mühitin qo
runmasındamühümroloynayır.
HeydərƏliyev adınaNeft Emalı Za

vodundaaparılanyenidənqurmavəmo
dernizasiyaişləripaytaxtınekolojimühi
tinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir
edəcək.Bulayihəninreallaşdırılmasınə
ticəsində,ocümlədən“Avro5”standart
larınauyğunyanacaqistehsalıatmosferə
atılmaların kifayət qədər azalmasına şə
raityaradacaq.

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da plas -
tik qab  laş  dır  ma tul  lan  tı  la  rı  nın ət  raf 
mü  hi  tə mən  fi tə  si  ri  nin azal  dıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də han  sı iş  lər gö  rü  lür?
Hazırdabirçoxinkişafetmişölkələr

də plastik qablaşdırıcılardan istifadənin
azaldılması istiqamətində müvafiq qa
nunvericilikbazasıyaradılır,onlarıntop
lanmasıvətəkraremalısistemitəkmilləş
dirilir. Avropa ölkələrinin bir çoxunda
əsastədbirkimiplastiktorbalarınödəniş
liolmasıvəyaonlaraekolojivergitətbiqi
kimi üsullardan istifadə edilir. Bununla
yanaşı,dəfələrləistifadəolunabilənpar
çatorbalardan,bakteriyalarınvəyadigər
canlı orqanizmlərin parçalaya biləcəyi
çantalardanistifadənintəşviqidəgörülən
tədbirlərsırasındadır.
Ölkə rəhbəri tərəfindən verilmiş sə

rəncambukimiməsələlərinhəllindəəhə
miyyətli rol oynadı. “Azərbaycan Res
publikasındaplastikqablaşdırmatullan
tılarınınətrafmühitəmənfitəsirininazal
dılmasına dair 20192020ci illər üçün
TədbirlərPlanı”2020ciilədəkstratejiba
xışı,2025ciilədəkolandövrüçünuzun
müddətlibaxışıvə2025ci ildənsonrakı
dövrüçünhədəfbaxışı əhatə edir.Təd
birlərplanındaplastikqablaşdırmamate
riallarının ətraf mühitə mənfi təsirinin
azaldılması və onların alternativlərinin
ölkəbazarınadaxilolmasınınasanlaşdı
rılmasıüçünstimullaşdırıcıtədbirlərnə
zərdətutulub.Bunauyğunolaraqbaşla
dığımızgenişmiqyaslıkampaniyabugün
də davam edir. Alternativ qablaşdırma
materiallarından istifadənin genişləndi
rilməsiməqsədiilətəbliğatişləriaparılır.
Tullantıların idarə edilməsi bütünöl

kələrəxasolanproblemdirvəiqtisadiin
kişaf dövrünü yaşayan ölkəmizdə də
özünügöstərir.LakinBalaxanıpoliqonu
nunmüasir standartlarauyğunyenidən
qurulması, bərk məişət tullantılarının
yandırılması və çeşidlənməsi zavodları
nınistismaraverilməsi,TəhlükəliTullan
tılarPoliqonununyaradılması,poliqonla
rınəksəriyyətinintambərpaedilməsivə
çoxsaylıqeyriqanunitullantısahələrinin
təmizlənməsihesabınaköklümüsbətdə
yişikliklərhissolunur.

- Bu gün pla  ne  ti  miz  də su prob  le  mi 
özü  nü nə də  rə  cə  də cid  di şə  kil  də 
gös  tə  rir və öl  kə  miz  də su eh  ti  yat  la -
rı  nın ida  rə edil  mə  si sa  hə  sin  də və -
ziy  yət ne  cə  dir?

NAZİR

Muxtar Babayev:
“Biz hər bir kəsi 

laqeyd olmamağa, 
təbiəti sevməyə və 

qorumağa çağırırıq”

- Cə  nab na  zir, əv  vəl  cə rəh  bə  ri ol  du -
ğu  nuz qu  ru  mun fəaliy  yət is  ti  qa -
mət  lə  ri və Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin yan  va  rın 16-da im  za  la  dı  ğı 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Eko  lo  gi -
ya və Tə  bii Sər  vət  lər Na  zir  li  yi  nin 
st  ruk  tu  ru  nun və ida  rə edil  mə  si  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı təd  bir -
lər haq  qın  da” Fər  ma  nın ma  hiy  yə  ti 
və əhə  miy  yə  ti ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni  zi 
bil  mək is  tər  dik.
Nazirliyinfəaliyyətistiqamətlərige

nişdir,ammaçalışacağamki,qısacavab
verməklə suallarınızı tam əhatə edim.
Hazırda fəaliyyət istiqamətlərimizə
biomüxtəlifliyin,suvətorpaqehtiyatları
nın,atmosferhavasınınmühafizəsi;me
şələrinvəyaşıllıqlarınqorunmasıvə sa
həsinin artırılması; tullantıların idarə
olunması;təbiisərvətlərdənsəmərəliisti
fadə;geolojikəşfiyyat,geodeziyavəkar
toqrafiya;ətrafmühitinmonitorinqi,hid

rometeorologiyavəs.daxildir.Yenidövr
qeyd olunan sahələr üzrə idarəetməni
davamlıinkişafprinsiplərinəuyğunqur
mağızəruriedir.
CənabPrezidentinrəhbərliyiiləaparı

lanstrukturislahatlarınəsasməqsədidə
idarəetmədəçevikliyivəsəmərəliliyiar
tırmaq,cəmiyyətdəformalaşanyeniçağı
rışlaravəiqtisadiyyatdabaşverənstruk
turdəyişikliklərinəadekvatuyğunlaşma
nıtəminetməkdir.“AzərbaycanRespub
likasıEkologiyavəTəbiiSərvətlərNazir
liyininstrukturununvəidarəedilməsinin
təkmilləşdirilməsiiləbağlıtədbirlərhaq
qında” Fərman nazirliyin bugünkü və
gələcək fəaliyyəti üçün son dərəcə əhə
miyyətlidir. Optimallaşma nəticəsində
paralel strukturlarınaradanqaldırılması
vəmövcud strukturların yenidən təşkili
ilə büdcə vəsaitinə qənaət olunacaqdır.
Fərmandan irəligələn fəaliyyətlərin icra
edilməsi nəticəsindəvətəndaşlara şəffaf,

operativ və resurslara qənaət etməklə
xidmət göstəriləcək, dövlət xidmətləri
dahaəlçatanvəkeyfiyyətliolacaqdır.

- Azər  bay  can  da döv  lət si  ya  sə  ti  nin 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri eko-
 lo  ji təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  si -
dir. Bu is  ti  qa  mət  də han  sı iş  lər gö  rü-
 lür?
Ölkəmizinzəngintəbiətiniqorumaq,

bərpa etmək üçün yeni layihələr yerinə
yetirilir.“Azərbaycan2020:gələcəyəba
xış” İnkişaf Konsepsiyası, “Azərbaycan
Respublikasındabiolojimüxtəlifliyinqo
runmasına və davamlı istifadəsinə dair
20172020ci illər üçünMilli Strategiya”,
“Milli iqtisadiyyatvə iqtisadiyyatınəsas
sektorları üzrə strateji yol xəritələri” və
digər dövlət proqramları çərçivəsində
ekoloji tarazlığın qorunması, təbii ehti
yatların,ocümlədənfaydalıqazıntıların,
su,torpaq,havakimiəvəzsizsərvətlərin,
meşələrinvəbiomüxtəlifliyinmühafizəsi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri  
Muxtar Babayevin “Milli Məclis” jurnalına müsahibəsi
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sahəsində mövcud ekoloji problemlərin
həlliistiqamətindəmüvafiqtədbirlərhə
yatakeçirilir.
Uzun illər ərzində neft sənayesindən

əmələgəlmiştullantılarAbşeronyarıma
dasındabirsıraərazilərinhəddindənar
tıq çirklənməsinə səbəb olub. Əhalinin
sağlamlığı üçün risklərin azaldılması və
həmin  torpaqların iqtisadi dövriyyəyə
qaytarılmasıbaxımındançirklənmişəra
zilərin təmizlənməsi zərurəti yarandığı
danETSNtərəfindənmüxtəlifərazilərdə
əmələ gələn gölməçələrin qurudulması,
neftvəneftşlamıiləçirklənmişsahələrin
təmizlənməsiişləriaparılır.
Artıq Suraxanı rayonunda keçmiş

yodbromzavodununərazisindəlaysu
ları,duz,yodvədigər tullantılarla çirk
lənmiş67hektarsahətəmizlənib,kollek
tordrenajsistemiqurulub.Ümumilikdə,
indiyədəkbuərazidəyerliiqlimşəraitinə
uyğun50mindənçoxmüxtəlifnövağac
əkilərək böyük yaşıllıq zolağı salınıb.
Ağaclar əraziyə çəkilmiş müasir, avto
matlaşdırılmış damcılı suvarma sistemi
vasitəsiiləsuvarılır.Suvarmaüçünsuisə
HövsanAerasiyaStansiyasındangötürü
lür və təmizləyici qurğularda təmizlən
dikdən sonra suvarmaya ötürülür. Onu
daqeydedimki,damcılısuvarmasiste
minin elektrik enerjisi ilə təchizatı Sura
xanı Günəş Elektrik Stansiyası hesabına
təmin ediləcək. Yeri gəlmişkən, mayın
10da bu ərazidəAzərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci
xanımMehribanƏliyevavəailəüzvləri
nin iştirakı iləUluöndərHeydərƏliye
vindoğumgününəhəsrolunanağacək
məkampaniyasıkeçirilib,4hektarsahə
də3250ağacəkilib.
Abşeronyarımadasındatullantıvəlay

suları iləçirklənmişgöllərdəekoloji şə
raitəcidditəsirgöstərirvəXəzərdənizi
nin çirkləndirilməsində mühüm rol oy
nayır.Yarımadadagöllərüzrəaraşdırma
lar aparılıb, 9gölün (Xocasən,Binəqədi,
Lökbatan,Qaradağ,Qu,Zabrat,Zığ,Bül
bülə və Böyükşor) ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlə
ringörülməsiprioritethesabedilib.
Bildiyiniz kimi, Abşeron göllərinin

bərpası layihəsi çərçivəsində yarımada

nın ənböyükgölüolanBöyükşorgölü
nünkompleksbərpasılayihəsininbirinci
mərhələsiolaraqgölün300hektarayaxın
sahəsi bərpa edilib; bulvar salınıb, sahil
hissə abadlaşdırılaraq yaşıllaşdırılıb, su
yunkeyfiyyətinəonline rejimdənəzarət
təşkilolunub.
HazırdaAbşeronyarımadasındaçirk

lənmiş torpaqların inventarlaşdırılması
vəqiymətləndirilməsiməqsədiiləmüva
fiq tədbirlər həyata keçirilir.Qiymətlən
dirmədən sonra təmizlənmə və bərpa
metodologiyaları müəyyənləşdiriləcək,
çirklənmiş ərazilər torpaqların gələcək
istifadətəyinatınauyğunolaraqmərhələ
lərləbərpaediləcək.
Suhövzələrininçirkləndirilməsiölkə

ninvəyarımadanınəsasekolojiproblem
lərindəndir. Bu ərazilərdə kanalizasiya
sistemlərininvəmüvafiqtəmizləyiciqur
ğularınqurulmasıhesabınasumənbələ
rininçirklənməsininqarşısıalınmalıdır.
Havanın çirklənməsi məsələsinə də

böyük diqqət göstərilir. Bəzi sahələrdə
təsərrüfatfəaliyyətizamanıekolojinor
ma və standartlara riayət edilməməsi
atmosfer havasının keyfiyyətinə mənfi
təsiredir.Ümumiyyətlə,havanıçirklən
dirənamillərəqarşıciddimübarizəapa
rılmasıqarşıyamühümvəzifəkimiqo
yulub. Hesablamalara görə, havanın
çirklənməsinin 70%dən çoxu avtonəq
liyyatın payına düşür. Qeyd etmək la
zımdırki,yeniyaradılanmüəssisələrdə
ekolojitələblərəcavabverənmüasirtex
nologiyaların tətbiqi ətraf mühitin qo
runmasındamühümroloynayır.
HeydərƏliyev adınaNeft Emalı Za

vodundaaparılanyenidənqurmavəmo
dernizasiyaişləripaytaxtınekolojimühi
tinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir
edəcək.Bulayihəninreallaşdırılmasınə
ticəsində,ocümlədən“Avro5”standart
larınauyğunyanacaqistehsalıatmosferə
atılmaların kifayət qədər azalmasına şə
raityaradacaq.

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da plas -
tik qab  laş  dır  ma tul  lan  tı  la  rı  nın ət  raf 
mü  hi  tə mən  fi tə  si  ri  nin azal  dıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də han  sı iş  lər gö  rü  lür?
Hazırdabirçoxinkişafetmişölkələr

də plastik qablaşdırıcılardan istifadənin
azaldılması istiqamətində müvafiq qa
nunvericilikbazasıyaradılır,onlarıntop
lanmasıvətəkraremalısistemitəkmilləş
dirilir. Avropa ölkələrinin bir çoxunda
əsastədbirkimiplastiktorbalarınödəniş
liolmasıvəyaonlaraekolojivergitətbiqi
kimi üsullardan istifadə edilir. Bununla
yanaşı,dəfələrləistifadəolunabilənpar
çatorbalardan,bakteriyalarınvəyadigər
canlı orqanizmlərin parçalaya biləcəyi
çantalardanistifadənintəşviqidəgörülən
tədbirlərsırasındadır.
Ölkə rəhbəri tərəfindən verilmiş sə

rəncambukimiməsələlərinhəllindəəhə
miyyətli rol oynadı. “Azərbaycan Res
publikasındaplastikqablaşdırmatullan
tılarınınətrafmühitəmənfitəsirininazal
dılmasına dair 20192020ci illər üçün
TədbirlərPlanı”2020ciilədəkstratejiba
xışı,2025ciilədəkolandövrüçünuzun
müddətlibaxışıvə2025ci ildənsonrakı
dövrüçünhədəfbaxışı əhatə edir.Təd
birlərplanındaplastikqablaşdırmamate
riallarının ətraf mühitə mənfi təsirinin
azaldılması və onların alternativlərinin
ölkəbazarınadaxilolmasınınasanlaşdı
rılmasıüçünstimullaşdırıcıtədbirlərnə
zərdətutulub.Bunauyğunolaraqbaşla
dığımızgenişmiqyaslıkampaniyabugün
də davam edir. Alternativ qablaşdırma
materiallarından istifadənin genişləndi
rilməsiməqsədiilətəbliğatişləriaparılır.
Tullantıların idarə edilməsi bütünöl

kələrəxasolanproblemdirvəiqtisadiin
kişaf dövrünü yaşayan ölkəmizdə də
özünügöstərir.LakinBalaxanıpoliqonu
nunmüasir standartlarauyğunyenidən
qurulması, bərk məişət tullantılarının
yandırılması və çeşidlənməsi zavodları
nınistismaraverilməsi,TəhlükəliTullan
tılarPoliqonununyaradılması,poliqonla
rınəksəriyyətinintambərpaedilməsivə
çoxsaylıqeyriqanunitullantısahələrinin
təmizlənməsihesabınaköklümüsbətdə
yişikliklərhissolunur.

- Bu gün pla  ne  ti  miz  də su prob  le  mi 
özü  nü nə də  rə  cə  də cid  di şə  kil  də 
gös  tə  rir və öl  kə  miz  də su eh  ti  yat  la -
rı  nın ida  rə edil  mə  si sa  hə  sin  də və -
ziy  yət ne  cə  dir?

NAZİR

Muxtar Babayev:
“Biz hər bir kəsi 

laqeyd olmamağa, 
təbiəti sevməyə və 

qorumağa çağırırıq”

- Cə  nab na  zir, əv  vəl  cə rəh  bə  ri ol  du -
ğu  nuz qu  ru  mun fəaliy  yət is  ti  qa -
mət  lə  ri və Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin yan  va  rın 16-da im  za  la  dı  ğı 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Eko  lo  gi -
ya və Tə  bii Sər  vət  lər Na  zir  li  yi  nin 
st  ruk  tu  ru  nun və ida  rə edil  mə  si  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı təd  bir -
lər haq  qın  da” Fər  ma  nın ma  hiy  yə  ti 
və əhə  miy  yə  ti ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni  zi 
bil  mək is  tər  dik.
Nazirliyinfəaliyyətistiqamətlərige

nişdir,ammaçalışacağamki,qısacavab
verməklə suallarınızı tam əhatə edim.
Hazırda fəaliyyət istiqamətlərimizə
biomüxtəlifliyin,suvətorpaqehtiyatları
nın,atmosferhavasınınmühafizəsi;me
şələrinvəyaşıllıqlarınqorunmasıvə sa
həsinin artırılması; tullantıların idarə
olunması;təbiisərvətlərdənsəmərəliisti
fadə;geolojikəşfiyyat,geodeziyavəkar
toqrafiya;ətrafmühitinmonitorinqi,hid

rometeorologiyavəs.daxildir.Yenidövr
qeyd olunan sahələr üzrə idarəetməni
davamlıinkişafprinsiplərinəuyğunqur
mağızəruriedir.
CənabPrezidentinrəhbərliyiiləaparı

lanstrukturislahatlarınəsasməqsədidə
idarəetmədəçevikliyivəsəmərəliliyiar
tırmaq,cəmiyyətdəformalaşanyeniçağı
rışlaravəiqtisadiyyatdabaşverənstruk
turdəyişikliklərinəadekvatuyğunlaşma
nıtəminetməkdir.“AzərbaycanRespub
likasıEkologiyavəTəbiiSərvətlərNazir
liyininstrukturununvəidarəedilməsinin
təkmilləşdirilməsiiləbağlıtədbirlərhaq
qında” Fərman nazirliyin bugünkü və
gələcək fəaliyyəti üçün son dərəcə əhə
miyyətlidir. Optimallaşma nəticəsində
paralel strukturlarınaradanqaldırılması
vəmövcud strukturların yenidən təşkili
ilə büdcə vəsaitinə qənaət olunacaqdır.
Fərmandan irəligələn fəaliyyətlərin icra
edilməsi nəticəsindəvətəndaşlara şəffaf,

operativ və resurslara qənaət etməklə
xidmət göstəriləcək, dövlət xidmətləri
dahaəlçatanvəkeyfiyyətliolacaqdır.

- Azər  bay  can  da döv  lət si  ya  sə  ti  nin 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri eko-
 lo  ji təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  si -
dir. Bu is  ti  qa  mət  də han  sı iş  lər gö  rü-
 lür?
Ölkəmizinzəngintəbiətiniqorumaq,

bərpa etmək üçün yeni layihələr yerinə
yetirilir.“Azərbaycan2020:gələcəyəba
xış” İnkişaf Konsepsiyası, “Azərbaycan
Respublikasındabiolojimüxtəlifliyinqo
runmasına və davamlı istifadəsinə dair
20172020ci illər üçünMilli Strategiya”,
“Milli iqtisadiyyatvə iqtisadiyyatınəsas
sektorları üzrə strateji yol xəritələri” və
digər dövlət proqramları çərçivəsində
ekoloji tarazlığın qorunması, təbii ehti
yatların,ocümlədənfaydalıqazıntıların,
su,torpaq,havakimiəvəzsizsərvətlərin,
meşələrinvəbiomüxtəlifliyinmühafizəsi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri  
Muxtar Babayevin “Milli Məclis” jurnalına müsahibəsi
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konsepsiyası hazırlanır. Bu istiqamətdə
xanımLeylaƏliyevanın təsisçisi olduğu
“İDEA”İctimaiBirliyininfəaliyyətini,xü
susilə də ətrafmühitinmühafizəsi işinə
gənclərin cəlb olunmasını yüksək qiy
mətləndiririk.
“İDEA” İctimaiBirliyi iləbirgənadir

vənəslikəsilməktəhlükəsindəolanbiolo
ji növlərin artırılması, onların tarixən
məskunlaşdıqları ərazilərə reintroduksi
ya olunması sahəsində aparılan işlər bu
gündədavamedir.Beləki,nəslikəsilmiş
zubrların(Avropabizonu)bərpasıvəon
larınölkətəbiətinəintroduksiyaolunma
sı,digərnövvəhşiheyvanlarınelmiməq
sədlərləartırılmasıvətəbiətəburaxılması
üçün Şahdağ Milli Parkının ərazisində
volyer kompleksi inşa edilib. 21 may
2019cuiltarixindəartıqAzərbaycana8
başbizongətirilibvəonlarüçünyaradıl
mışxüsusiəraziyəburaxılıb,mayayının
sonundaonlarınsayı20yəçatacaq.
AzərbaycanınBirincivitseprezidenti,

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın tapşırıqları
və dəstəyi ilə reallaşdırılan layihələr də
ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsinə
mühümtöhfələrverməkdədir.
Respublikamızıngeoloji, coğrafi, ta

rixi, estetik və digər cəhətlərdən əhə

miyyətdaşıyantəbiətobyektlərininqo
runması istiqamətində YUNESKO ilə
əməkdaşlıqgenişləndirilir.Hirkanme
şələrininYUNESKOnunÜmumdünya
İrs Siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı
işlər aparılır. YUNESKOnun “Qlobal
Geoparklar” təşəbbüsü çərçivəsində
BakıvəAbşeronyarımadasının“Palçıq
vulkanlarıqrupu”DövlətTəbiətQoru
ğu ərazisinin beynəlxalq geoloji əhə
miyyətəmalikərazikimimüəyyənedil
məsiistiqamətindətədbirlərhəyatake
çirilir. Geoparkların yaradılması ilə
bağlıqanunvericiliyəedilmişyenidəyi
şikliklərbuişlərinreallaşdırılmasıüçün
imkanlaryaradır.

- Son  da nə de  mək is  tər  di  niz?
Əlbəttə,dövlətqurumlarıiləyana

şı,ətrafmühitinqorunmasınıtəminet
məküçünictimainəzarətdahadaartı
rılmalıdır. Ekoloji problemin həlli və
ətrafmühitinqorunmasıhərbirinsanın
mənəviborcudur.Bugünbuproblem
lərinhəllibəşəriyyətin,böyükdənkiçi
yəqədərhərkəsinbuişəcəlbolunması
nı tələb edir. Heç kimin ekoloji prob
lemdənkənardaqalmağamənəvihaqqı
yoxdur.Nazirliyinətrafmühitinmüha
fizəsisahəsindəkiçoxsahəlifəaliyyətin

də ictimaiyyətin məlumatlandırılması
vəmaarifləndirilməsiişiprioritetistiqa
mətlərdənbiridir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti

nin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azər
baycan gəncliyi 20172021ci illərdə”
Dövlət Proqramına və dövlət başçısının
2019cuilfevralın1dəAzərbaycanGənc
ləri Gününə həsr olunmuş respublika
toplantısındakı çıxışına əsaslanaraq na
zirlikdəgənclərdənibarət“Təbiətikönül
lüqoruyaq”adlıkönüllülərqrupuyara
dılıbvə500əyaxıngəncmüraciətedib.
Könüllülük fəaliyyətinə qoşulan gənclər
ətrafmühitvətəbiisərvətlərinqorunması
istiqamətindəvərdişləraşılayantəlimlər
də iştirak edəcək və seçilənlərə xüsusi
sertifikatlar veriləcəkdir. Seçilmiş nami
zədlərdən gələcəkdə nazirliyin ehtiyat
kadrheyətininformalaşdırılmasınəzərdə
tutulur ki, bu da gənclərin iş həyatına
uğurlukeçidfürsətiyaradacaqdır.Düşü
nürəm ki, hər bir xalq özünün xoşbəxt
gələcəyə olan ümidlərini, ilk növbədə,
gəncnəsiləbağlayır.Bubaxımdangənc
lərinnazirliyinfəaliyyətindəfəaliştiraka
cəlbolunmasına,onlarınistək,rəyvətək
liflərinəböyükönəmverilir.
Bizhərbirkəsilaqeydolmamağa,tə

biətisevməyəvəqorumağaçağırırıq.

NAZİR

 Su ehtiyatları istənilən dövlət üçün
ənqiymətliresurslardanbiridir.Əhalinin
artımıvəiqtisadiyyatıninkişafışəraitində
dünyada su ehtiyatlarından istifadə sü
rətləartırvəəksərregionvəölkələrdəsu
təminatıkəskinşəkildəpisləşir.
BMTnin 2018ci ildə nəşr olunmuş

DünyaSuİnkişafıHesabatınaəsasəniqti
sadiyyatın inkişafı və əhalinin artması
səbəbindənsuyaolantələbathəriltəqri
bən1%artırvəbu,əsasəninkişafetmək
dəolanölkələrdədahaçoxözünübiruzə
verir.Hazırdadünyaəhalisinin40%dən
çoxusuqıtlığıproblemindənəziyyətçə
kirvəiqlimdəyişikliyinəticəsində2050
ciiləqədərburəqəminartacağıproqnoz
laşdırılır.
Ölkəmizəgəlincə,araşdırmalaragörə

Cənubi Qafqazın ümumi su ehtiyatının
yalnız10%iAzərbaycanınpayınadüşür.
Ölkənin suehtiyatlarının təqribən70%i
qonşu dövlətlərin ərazisində formalaşır
vəAzərbaycanüçünregionalsuresursla
rının dövlətlərarası ədalətli bölünməsi
məsələsixüsusiəhəmiyyətkəsbedir.Res
publikanın ərazisinin 3/4 hissəsi ölkənin
ənböyüksuarteriyasıolanKürçayıhöv
zəsinin aşağı relyefində yerləşdiyindən,
çayın qonşu dövlətlərin ərazisində çirk
lənməsiekolojigərginlikyaradır.
Dinamikiqtisadiinkişaflaəlaqədaröl

kədəkifayətqədəririsuistifadəçiləriya
ranıb ki, onların da fəaliyyət sahəsində
içməli sudan təyinatına uyğun olmaya
raqsəmərəsizistifadəvəisrafçılıqhalları
nayolverilir.İçməlisutəchizatısistemi
nintəkmilləşdirilməsivəsuvarmakanal
larının rekonstruksiyası istiqamətində
aparılan genişmiqyaslı işlərə baxmaya
raq,hələdəbusahədəçoxböyükmiqdar
da su itkisi mövcuddur. Belə ki, təbii
mənbələrdəngötürülənsuyunistehlakçı
ya çatdırılması prosesində böyük itkiyə
yol verilir ki, bu da az su ehtiyatlarına
malik olan ölkəmiz üçün böyük rəqəm
hesabolunur.
Hazırdarespublikamızdasuqıtlığının

qarşısınınalınmasıməqsədiiləyenialter

nativsumənbələrininyaradılmasıistiqa
mətindəmüvafiqişlərhəyatakeçirilir.Su
istehlakçılarının təlabatının tam ödənil
məsiməqsədiiləəlavəmüxtəliftutumlu
yenisuanbarlarınınyaradılmasıölkənin
su təhlükəsizliyindəmühümroloynaya
bilər.Yaxıngələcəkdəalternativsumən
bələrininaxtarışı,yağışsularındanistifa
dəolunması,dəniz suyununduzsuzlaş
dırılması,sudantəkraristifadəkimiamil
lərdənəzərəalınmalıdır.

- Xə  zə  rin eko  lo  ji və  ziy  yə  ti ilə bağ  lı 
nə de  yə bi  lər  si  niz?
Bugünfəaliyyəthədəflərimizdənbiri

Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını
almağa yönəlib. Tərəfimizdən mümkün
olanbütünvasitələrdənistifadəolunurki,
Xəzərekolojiinkişafvəekolojisabitlikzo
nasınaçevrilsin.Əfsuski,antropogenvə
təbiiamillərintəsiri(qlobaliqlimdəyişik
likləri,dənizsəviyyəsinintərəddüdü,çay
axınının həddən artıq tənzimlənməsi,
çirklənmə,icazəsizbalıqovuvəs.)Xəzə
rinekosisteminindeqradasiyasınagətirib
çıxarıb.BugünXəzərdənizininekosiste
minəmənfitəsiraradanqaldırılmasa,gə
ləcəkdəağırnəticələrəsəbəbolar.Xəzərin
əsasçirklənməmənbələrionunhövzəsin
də,sahillərindəvəakvatoriyasındayerlə
şən şəhərlərin və sənaye obyektlərinin
çirkabsularıdır,dəniznəqliyyatındanvə
neft mədənlərindən daxil olan müxtəlif
çirkləndiricilərdir.Odurki,Xəzərdənizi
ninçimərlikərazilərində,sahilzolağında
vədənizdəfəaliyyətgöstərənmüəssisəvə
obyektlərdə,üzənvasitələrdəmonitorinq
lərkeçirilibvəaxarlarmüəyyənedilərək
xəritələşdirilib. Etiraf etmək lazımdır ki,
sahilzolağındayerləşənrayonlarınəksə
riyyətində təmizləyici qurğular olmadı
ğındantullantısularıtəmizlənmədənXə
zərəaxıdılır.Xəzərinqorunmasıiləbağlı
regional və beynəlxalq səviyyədə üzəri
mizəgötürdüyümüzöhdəliklər, tərəfdaş
olduğumuz konvensiyaların müddəaları
bizdənbusahənidaimdiqqətmərkəzin
dəsaxlamağıtələbedir.

- Me  şə  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı və bər  pa  sı ilə 
bağ  lı han  sı iş  lər gö  rü  lür?
 Əsas prioritet istiqamətlərimizdən

biridəmeşələrinartırılmasıvəbərpası,o
cümlədənonlardandavamlıistifadəedil
məsidir.Azərbaycanazmeşəliölkəoldu
ğundanmeşələrədağıdıcımüdaxilələrin
qarşısının alınması, mühafizəsinin güc
ləndirilməsi istiqamətində işlərimiz da
vam etdirilir. Hazırda “Azərkosmos”
ASCvəBMTninƏrzaqvəKəndTəsərrü
fatıTəşkilatı(FAO)iləbirgəmeşəiləörtü
lü ərazilərin dəqiqləşdirilməsi məqsədi
iləinventarlaşmaişləriaparılır.Meşəida
rəetməsistemininmüasirləşdirilməsi,ye
ni meşə sahələrinin salınması və meşə
təsərrüfatından beynəlxalq təcrübələr
əsasındadavamlı istifadə edilməsiüçün
FAOnun texniki dəstəyi ilə Yeni Milli
MeşəProqramınınhazırlıqişlərinəbaşla
nılıb, ilkin layihəsi tamamlanıb və bu,
20202030cu illəri əhatə edən 10 illik
müddətüçünnəzərdətutulub.

- Mil  li park  lar  da eko  tu  riz  min in  ki  şa-
 fı ilə bağ  lı plan  la  rı  nız nə  dir?
AzərbaycanQafqazdavəAvropada

zənginbiomüxtəlifliyəmalikölkələrdən
dir. Bu baxımdan respublikamızda
biomüxtəlifliyin qorunması həm milli,
həmregional,həmdəqlobaləhəmiyyətə
malikdir.Azərbaycandaxüsusimühafizə
olunantəbiətərazilərininsahəsiölkəəra
zisinin10,3%nəçatdırılıbvəhazırda10
millipark,10dövləttəbiətqoruğuvə24
dövləttəbiətyasaqlığıfəaliyyətgöstərir.
Ölkəmizdə hazırkı və növbəti illər

üçünprioritetlərdənbiridavamlı ekotu
rizmin inkişafetidirilməsidir.Ekoloji tu
rizmtəbiətdənistirahətməqsədiiləistifa
dəninyeniformasıolmaqlayanaşı,ondan
zövq almağı, rekreasiya ehtiyatlarından
düşünülmüş şəkildə istifadə etməyi,
bioloji müxtəlifliyin qorunmasını təbliğ
etməklə,həmdəturizmfəaliyyətininda
yanıqlılığını tələb edir. Hazırda Dövlət
TurizmAgentliyi ilə birlikdəbeynəlxalq
ekspertlərin dəstəyi ilə yeni ekoturizm
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konsepsiyası hazırlanır. Bu istiqamətdə
xanımLeylaƏliyevanın təsisçisi olduğu
“İDEA”İctimaiBirliyininfəaliyyətini,xü
susilə də ətrafmühitinmühafizəsi işinə
gənclərin cəlb olunmasını yüksək qiy
mətləndiririk.
“İDEA” İctimaiBirliyi iləbirgənadir

vənəslikəsilməktəhlükəsindəolanbiolo
ji növlərin artırılması, onların tarixən
məskunlaşdıqları ərazilərə reintroduksi
ya olunması sahəsində aparılan işlər bu
gündədavamedir.Beləki,nəslikəsilmiş
zubrların(Avropabizonu)bərpasıvəon
larınölkətəbiətinəintroduksiyaolunma
sı,digərnövvəhşiheyvanlarınelmiməq
sədlərləartırılmasıvətəbiətəburaxılması
üçün Şahdağ Milli Parkının ərazisində
volyer kompleksi inşa edilib. 21 may
2019cuiltarixindəartıqAzərbaycana8
başbizongətirilibvəonlarüçünyaradıl
mışxüsusiəraziyəburaxılıb,mayayının
sonundaonlarınsayı20yəçatacaq.
AzərbaycanınBirincivitseprezidenti,

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın tapşırıqları
və dəstəyi ilə reallaşdırılan layihələr də
ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsinə
mühümtöhfələrverməkdədir.
Respublikamızıngeoloji, coğrafi, ta

rixi, estetik və digər cəhətlərdən əhə

miyyətdaşıyantəbiətobyektlərininqo
runması istiqamətində YUNESKO ilə
əməkdaşlıqgenişləndirilir.Hirkanme
şələrininYUNESKOnunÜmumdünya
İrs Siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı
işlər aparılır. YUNESKOnun “Qlobal
Geoparklar” təşəbbüsü çərçivəsində
BakıvəAbşeronyarımadasının“Palçıq
vulkanlarıqrupu”DövlətTəbiətQoru
ğu ərazisinin beynəlxalq geoloji əhə
miyyətəmalikərazikimimüəyyənedil
məsiistiqamətindətədbirlərhəyatake
çirilir. Geoparkların yaradılması ilə
bağlıqanunvericiliyəedilmişyenidəyi
şikliklərbuişlərinreallaşdırılmasıüçün
imkanlaryaradır.

- Son  da nə de  mək is  tər  di  niz?
Əlbəttə,dövlətqurumlarıiləyana

şı,ətrafmühitinqorunmasınıtəminet
məküçünictimainəzarətdahadaartı
rılmalıdır. Ekoloji problemin həlli və
ətrafmühitinqorunmasıhərbirinsanın
mənəviborcudur.Bugünbuproblem
lərinhəllibəşəriyyətin,böyükdənkiçi
yəqədərhərkəsinbuişəcəlbolunması
nı tələb edir. Heç kimin ekoloji prob
lemdənkənardaqalmağamənəvihaqqı
yoxdur.Nazirliyinətrafmühitinmüha
fizəsisahəsindəkiçoxsahəlifəaliyyətin

də ictimaiyyətin məlumatlandırılması
vəmaarifləndirilməsiişiprioritetistiqa
mətlərdənbiridir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti

nin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azər
baycan gəncliyi 20172021ci illərdə”
Dövlət Proqramına və dövlət başçısının
2019cuilfevralın1dəAzərbaycanGənc
ləri Gününə həsr olunmuş respublika
toplantısındakı çıxışına əsaslanaraq na
zirlikdəgənclərdənibarət“Təbiətikönül
lüqoruyaq”adlıkönüllülərqrupuyara
dılıbvə500əyaxıngəncmüraciətedib.
Könüllülük fəaliyyətinə qoşulan gənclər
ətrafmühitvətəbiisərvətlərinqorunması
istiqamətindəvərdişləraşılayantəlimlər
də iştirak edəcək və seçilənlərə xüsusi
sertifikatlar veriləcəkdir. Seçilmiş nami
zədlərdən gələcəkdə nazirliyin ehtiyat
kadrheyətininformalaşdırılmasınəzərdə
tutulur ki, bu da gənclərin iş həyatına
uğurlukeçidfürsətiyaradacaqdır.Düşü
nürəm ki, hər bir xalq özünün xoşbəxt
gələcəyə olan ümidlərini, ilk növbədə,
gəncnəsiləbağlayır.Bubaxımdangənc
lərinnazirliyinfəaliyyətindəfəaliştiraka
cəlbolunmasına,onlarınistək,rəyvətək
liflərinəböyükönəmverilir.
Bizhərbirkəsilaqeydolmamağa,tə

biətisevməyəvəqorumağaçağırırıq.

NAZİR

 Su ehtiyatları istənilən dövlət üçün
ənqiymətliresurslardanbiridir.Əhalinin
artımıvəiqtisadiyyatıninkişafışəraitində
dünyada su ehtiyatlarından istifadə sü
rətləartırvəəksərregionvəölkələrdəsu
təminatıkəskinşəkildəpisləşir.
BMTnin 2018ci ildə nəşr olunmuş

DünyaSuİnkişafıHesabatınaəsasəniqti
sadiyyatın inkişafı və əhalinin artması
səbəbindənsuyaolantələbathəriltəqri
bən1%artırvəbu,əsasəninkişafetmək
dəolanölkələrdədahaçoxözünübiruzə
verir.Hazırdadünyaəhalisinin40%dən
çoxusuqıtlığıproblemindənəziyyətçə
kirvəiqlimdəyişikliyinəticəsində2050
ciiləqədərburəqəminartacağıproqnoz
laşdırılır.
Ölkəmizəgəlincə,araşdırmalaragörə

Cənubi Qafqazın ümumi su ehtiyatının
yalnız10%iAzərbaycanınpayınadüşür.
Ölkənin suehtiyatlarının təqribən70%i
qonşu dövlətlərin ərazisində formalaşır
vəAzərbaycanüçünregionalsuresursla
rının dövlətlərarası ədalətli bölünməsi
məsələsixüsusiəhəmiyyətkəsbedir.Res
publikanın ərazisinin 3/4 hissəsi ölkənin
ənböyüksuarteriyasıolanKürçayıhöv
zəsinin aşağı relyefində yerləşdiyindən,
çayın qonşu dövlətlərin ərazisində çirk
lənməsiekolojigərginlikyaradır.
Dinamikiqtisadiinkişaflaəlaqədaröl

kədəkifayətqədəririsuistifadəçiləriya
ranıb ki, onların da fəaliyyət sahəsində
içməli sudan təyinatına uyğun olmaya
raqsəmərəsizistifadəvəisrafçılıqhalları
nayolverilir.İçməlisutəchizatısistemi
nintəkmilləşdirilməsivəsuvarmakanal
larının rekonstruksiyası istiqamətində
aparılan genişmiqyaslı işlərə baxmaya
raq,hələdəbusahədəçoxböyükmiqdar
da su itkisi mövcuddur. Belə ki, təbii
mənbələrdəngötürülənsuyunistehlakçı
ya çatdırılması prosesində böyük itkiyə
yol verilir ki, bu da az su ehtiyatlarına
malik olan ölkəmiz üçün böyük rəqəm
hesabolunur.
Hazırdarespublikamızdasuqıtlığının

qarşısınınalınmasıməqsədiiləyenialter

nativsumənbələrininyaradılmasıistiqa
mətindəmüvafiqişlərhəyatakeçirilir.Su
istehlakçılarının təlabatının tam ödənil
məsiməqsədiiləəlavəmüxtəliftutumlu
yenisuanbarlarınınyaradılmasıölkənin
su təhlükəsizliyindəmühümroloynaya
bilər.Yaxıngələcəkdəalternativsumən
bələrininaxtarışı,yağışsularındanistifa
dəolunması,dəniz suyununduzsuzlaş
dırılması,sudantəkraristifadəkimiamil
lərdənəzərəalınmalıdır.

- Xə  zə  rin eko  lo  ji və  ziy  yə  ti ilə bağ  lı 
nə de  yə bi  lər  si  niz?
Bugünfəaliyyəthədəflərimizdənbiri

Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını
almağa yönəlib. Tərəfimizdən mümkün
olanbütünvasitələrdənistifadəolunurki,
Xəzərekolojiinkişafvəekolojisabitlikzo
nasınaçevrilsin.Əfsuski,antropogenvə
təbiiamillərintəsiri(qlobaliqlimdəyişik
likləri,dənizsəviyyəsinintərəddüdü,çay
axınının həddən artıq tənzimlənməsi,
çirklənmə,icazəsizbalıqovuvəs.)Xəzə
rinekosisteminindeqradasiyasınagətirib
çıxarıb.BugünXəzərdənizininekosiste
minəmənfitəsiraradanqaldırılmasa,gə
ləcəkdəağırnəticələrəsəbəbolar.Xəzərin
əsasçirklənməmənbələrionunhövzəsin
də,sahillərindəvəakvatoriyasındayerlə
şən şəhərlərin və sənaye obyektlərinin
çirkabsularıdır,dəniznəqliyyatındanvə
neft mədənlərindən daxil olan müxtəlif
çirkləndiricilərdir.Odurki,Xəzərdənizi
ninçimərlikərazilərində,sahilzolağında
vədənizdəfəaliyyətgöstərənmüəssisəvə
obyektlərdə,üzənvasitələrdəmonitorinq
lərkeçirilibvəaxarlarmüəyyənedilərək
xəritələşdirilib. Etiraf etmək lazımdır ki,
sahilzolağındayerləşənrayonlarınəksə
riyyətində təmizləyici qurğular olmadı
ğındantullantısularıtəmizlənmədənXə
zərəaxıdılır.Xəzərinqorunmasıiləbağlı
regional və beynəlxalq səviyyədə üzəri
mizəgötürdüyümüzöhdəliklər, tərəfdaş
olduğumuz konvensiyaların müddəaları
bizdənbusahənidaimdiqqətmərkəzin
dəsaxlamağıtələbedir.

- Me  şə  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı və bər  pa  sı ilə 
bağ  lı han  sı iş  lər gö  rü  lür?
 Əsas prioritet istiqamətlərimizdən

biridəmeşələrinartırılmasıvəbərpası,o
cümlədənonlardandavamlıistifadəedil
məsidir.Azərbaycanazmeşəliölkəoldu
ğundanmeşələrədağıdıcımüdaxilələrin
qarşısının alınması, mühafizəsinin güc
ləndirilməsi istiqamətində işlərimiz da
vam etdirilir. Hazırda “Azərkosmos”
ASCvəBMTninƏrzaqvəKəndTəsərrü
fatıTəşkilatı(FAO)iləbirgəmeşəiləörtü
lü ərazilərin dəqiqləşdirilməsi məqsədi
iləinventarlaşmaişləriaparılır.Meşəida
rəetməsistemininmüasirləşdirilməsi,ye
ni meşə sahələrinin salınması və meşə
təsərrüfatından beynəlxalq təcrübələr
əsasındadavamlı istifadə edilməsiüçün
FAOnun texniki dəstəyi ilə Yeni Milli
MeşəProqramınınhazırlıqişlərinəbaşla
nılıb, ilkin layihəsi tamamlanıb və bu,
20202030cu illəri əhatə edən 10 illik
müddətüçünnəzərdətutulub.

- Mil  li park  lar  da eko  tu  riz  min in  ki  şa-
 fı ilə bağ  lı plan  la  rı  nız nə  dir?
AzərbaycanQafqazdavəAvropada

zənginbiomüxtəlifliyəmalikölkələrdən
dir. Bu baxımdan respublikamızda
biomüxtəlifliyin qorunması həm milli,
həmregional,həmdəqlobaləhəmiyyətə
malikdir.Azərbaycandaxüsusimühafizə
olunantəbiətərazilərininsahəsiölkəəra
zisinin10,3%nəçatdırılıbvəhazırda10
millipark,10dövləttəbiətqoruğuvə24
dövləttəbiətyasaqlığıfəaliyyətgöstərir.
Ölkəmizdə hazırkı və növbəti illər

üçünprioritetlərdənbiridavamlı ekotu
rizmin inkişafetidirilməsidir.Ekoloji tu
rizmtəbiətdənistirahətməqsədiiləistifa
dəninyeniformasıolmaqlayanaşı,ondan
zövq almağı, rekreasiya ehtiyatlarından
düşünülmüş şəkildə istifadə etməyi,
bioloji müxtəlifliyin qorunmasını təbliğ
etməklə,həmdəturizmfəaliyyətininda
yanıqlılığını tələb edir. Hazırda Dövlət
TurizmAgentliyi ilə birlikdəbeynəlxalq
ekspertlərin dəstəyi ilə yeni ekoturizm
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 lan  dır  dı  nız. La  kin bu mə  sə  lə -
yə bir da  ha ay  dın  lıq gə  tir  mə -
yi  ni  zi xa  hiş edirəm.
Əvvəlcəqanunvericiliyintələb

ləri barədə. Hesablama Palatası
dövlətbüdcəsininicrasıiləbağlırə
yini “Hesablama Palatası haqqın
da” Qanunun 7ci maddəsinə əsa
sən hazırlayır. Eyni zamanda, qa
nununbüdcəprosesindəiştirakımı
zı tənzimləyən 24cü maddəsi ilə
dövlətbüdcəsininicrasıbarədəillik
hesabatvəmüvafiqqanunlayihəsi
MilliMəclisdəndaxil olduğu gün
dən10günmüddətindəHesablama
Palatası öz rəyini parlamentə təq
dimedir.İndiisəfaktlaranəzərsa
laq. Milli Məclisdən 2018ci ilin
dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı
müvafiq sənədlərmayın 15də da
xil olmuş və tərəfimizdən rəsmi
olaraq mayın 20də Milli Məclisə
təqdimedilmişdir.Beləliklə,qanun
lamüəyyənedilmişmüddətgözlə
nilmişdir.Düşünürükki,komitənin
iclasının keçirilməsi müddətinin
müzakirələrin məhsuldarlığı baxı
mındantənzimlənməsimillətvəkil
lərininvəhökumətüzvlərininrəylə
yaxındantanışlığınaşəraityaratmış
olar.

- Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə ic  la  sın -
da siz büd  cə  dən  kə  nar fond  la -
rın büd  cə  lə  ri  nin ic  ra  sı ilə bağ  lı 
he  sa  bat  lı  lı  ğın va  cib  li  yi  nə to -
xun  du  nuz.
 Qaldırdığımız məsələ Dövlət

Sosial Müdafiə Fondu və İşsizlik
dən Sığorta Fondunu əhatə edir.
Hərikifondunbüdcəsiiləbağlıqa
nun layihələriMilliMəclis tərəfin
dənrəybildirilməsiüçünbizə təq
dim edilir, plenar iclasda müzaki
rədən sonra qəbul olunur. Baxma
yaraqki,həm“Büdcə sistemihaq
qında”,həmdə“HesablamaPalata
sıhaqqında”AzərbaycanRespubli
kasıqanunlarındaHesablamaPala
tasınınbu istiqamətdə rəyverməsi
nəzərdə tutulur, ammaDövlət So
sialMüdafiə Fondu və İşsizlikdən

Sığorta Fondunun büdcələrinin ic
rasıiləbağlıqanunlayihəsibizlərə
təqdim olunmur. Ümumilikdə he
sab edirikki,dövlətmaliyyə siste
mində hesabatlılıq və şəffaflığın,
ictimainəzarətintamlığınınvəəha
təliliyinin təmin edilməsi məqsədi
iləhəminfondlarınbüdcələrininic
rasıüzrəmüvafiqqanun layihələri
hazırlanmalı,dövlətbüdcəsindəol
duğukimi,MilliMəclisdəmüzaki
rəedilməlidir.Hərikifondunsosial
əhəmiyyətini,eynizamanda,əhali
ninsosialmüdafiəsinintəminedil
məsi istiqamətində dövlət büdcə
sindənkifayətqədərvəsaitinayrıl
dığınınəzərəalsaq,buistiqamətdə
zəruri addımların atılması vacib
dir.

- Ümu  miy  yət  lə, 2018-ci ilin döv-
 lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı  nı qı  sa xa -
rak  te  ri  zə et  sək, nə  lər müt  ləq 
qeyd olun  ma  lı  dır?
 İlk olaraq bildirim ki, dövlət

büdcəsinin həm gəlirləri, həm də
xərcləri yüksək faizlə icra edilmiş
dir.Eynizamanda,dövlətbüdcəsi
ninicrasıüçünmakroiqtisadimühit
çoxmünbitolmuş,millivalyutanın
məzənnəsi sabit qalmış, neftin bir
bareliüçünqiymətproqnozlaşdırıl
mışgöstəricidənçoxolmuş,inflya
siyasonikiildənfərqliolaraqbirrə
qəmlimüstəviyəkeçmiş,ÜDMno
minalvərealifadədəartmış,ÜDM
in artımında qeyrineft sahəsinin
payıxüsusiolmuşdur.
Dövlətbüdcəsiningəlirləriartıq

HESABAT

Dövlət maliyyə resurslarının səmərəli 
istifadəsi nəticəyə əsaslanan büdcənin  

tətbiqi sayəsində mümkündür

- Hər mü  sa  hi  bə  niz  də və çı  xı  şı -
nız  da vur  ğu  la  yır  sı  nız ki, döv -
lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı He  sab  la -
ma Pa  la  ta  sı üçün va  cib sə  nəd -
dir. Bu sə  nə  din va  cib  li  yi nə ilə 
ifa  də olu  nur?
“HesablamaPalatasıhaqqında”

AzərbaycanRespublikasıQanunu
nagörə,HesablamaPalatasıdövlət
vəsaitinin və digər dövlət əmlakı
nınqanunauyğun,məqsədyönlüvə
səmərəliistifadəsinədövlətnəzarə
tinin təmin edilməsi sahəsində kə
nardövlətmaliyyənəzarətinihəya

ta keçirən ali audit orqanıdır. Sta
tuslarında, təşkilati strukturunda,
əhatədairəsində,fəaliyyətmetodla
rındamüxtəliflikolsada,dünyanın
demək olar ki, bütün ölkələrində
istifadə edilmiş vəsaitlər üzərində
kənardövlətmaliyyənəzarətinihə
yata keçirən qurum var.  Dövlət
büdcəsinin icrasına rəy məhz və
saitlərinqanunauyğunistifadəsinin
müəyyənedilməsininəzərdətutur.
Bu rəylərin formalaşması zamanı
isəəsasvasitələrdənbiri tərəfimiz
dənhəyatakeçirilənnəzarəttədbir

ləridir. Beləliklə, rəy həmçinin və
saitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı
təsəvvürüformalaşdırır.
Rəyin tərtib olunmasının digər

vacibbirtərəfiictimainəzarətintə
minedilməsidir.Beləki,rəytərəfi
mizdən parlamentə təqdim olun
maqla istifadə edilmiş vəsaitlərin
qanunauyğunluğu və nəticəliliyi
barədə millət vəkillərini və onlar
vasitəsi ilə də seçiciləri məlumat
landırır.Aliauditorqanlarınınbey
nəlxalqtəşkilatıİNTOSAİtərəfin
dən qəbul edilmiş birinci beynəl
xalq standart olan Lima bəyanna
məsi ali audit qurumunun  ilkin
auditin keçirilməsinin  bizim təc
rübədə bu, dövlət büdcəsinin layi
həsi ilə bağlı rəyi nəzərdə tutur 
hər bir ölkənin hüquqi şəraiti və
şərtləriəsasındamüəyyənedildiyi
ni vurğulamaqla, sonrakı auditin,
başqasözlə,dövlətbüdcəsininicra
sı ilə bağlı rəyin tərtibini isə ilkin
auditinkeçirilibkeçirilməməsindən
asılı olmayaraq, ali audit qurumu
nunmütləqvəzifəsikimimüəyyən
etmişdir.

- Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə  sin  də 
apa  rıl  mış mü  za  ki  rə  lər  də He -
sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın rə  yi  nin 
par  la  men  tə da  xi  lol  ma vax  tı və 
mü  za  ki  rə  lə  rin tez baş  lan  ma  sı -
na dair fi  kir  lər səs  lən  di. Siz, 
qı  sa da ol  sa, bu sual  la  rı ca  vab-

Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı 
He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın səd  ri 
Vü  qar Gül  məm  mə  dov 
“Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı  nın sual  la  rı  nı 
ca  vab  lan  dı  rıb.
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 lan  dır  dı  nız. La  kin bu mə  sə  lə -
yə bir da  ha ay  dın  lıq gə  tir  mə -
yi  ni  zi xa  hiş edirəm.
Əvvəlcəqanunvericiliyintələb

ləri barədə. Hesablama Palatası
dövlətbüdcəsininicrasıiləbağlırə
yini “Hesablama Palatası haqqın
da” Qanunun 7ci maddəsinə əsa
sən hazırlayır. Eyni zamanda, qa
nununbüdcəprosesindəiştirakımı
zı tənzimləyən 24cü maddəsi ilə
dövlətbüdcəsininicrasıbarədəillik
hesabatvəmüvafiqqanunlayihəsi
MilliMəclisdəndaxil olduğu gün
dən10günmüddətindəHesablama
Palatası öz rəyini parlamentə təq
dimedir.İndiisəfaktlaranəzərsa
laq. Milli Məclisdən 2018ci ilin
dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı
müvafiq sənədlərmayın 15də da
xil olmuş və tərəfimizdən rəsmi
olaraq mayın 20də Milli Məclisə
təqdimedilmişdir.Beləliklə,qanun
lamüəyyənedilmişmüddətgözlə
nilmişdir.Düşünürükki,komitənin
iclasının keçirilməsi müddətinin
müzakirələrin məhsuldarlığı baxı
mındantənzimlənməsimillətvəkil
lərininvəhökumətüzvlərininrəylə
yaxındantanışlığınaşəraityaratmış
olar.

- Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə ic  la  sın -
da siz büd  cə  dən  kə  nar fond  la -
rın büd  cə  lə  ri  nin ic  ra  sı ilə bağ  lı 
he  sa  bat  lı  lı  ğın va  cib  li  yi  nə to -
xun  du  nuz.
 Qaldırdığımız məsələ Dövlət

Sosial Müdafiə Fondu və İşsizlik
dən Sığorta Fondunu əhatə edir.
Hərikifondunbüdcəsiiləbağlıqa
nun layihələriMilliMəclis tərəfin
dənrəybildirilməsiüçünbizə təq
dim edilir, plenar iclasda müzaki
rədən sonra qəbul olunur. Baxma
yaraqki,həm“Büdcə sistemihaq
qında”,həmdə“HesablamaPalata
sıhaqqında”AzərbaycanRespubli
kasıqanunlarındaHesablamaPala
tasınınbu istiqamətdə rəyverməsi
nəzərdə tutulur, ammaDövlət So
sialMüdafiə Fondu və İşsizlikdən

Sığorta Fondunun büdcələrinin ic
rasıiləbağlıqanunlayihəsibizlərə
təqdim olunmur. Ümumilikdə he
sab edirikki,dövlətmaliyyə siste
mində hesabatlılıq və şəffaflığın,
ictimainəzarətintamlığınınvəəha
təliliyinin təmin edilməsi məqsədi
iləhəminfondlarınbüdcələrininic
rasıüzrəmüvafiqqanun layihələri
hazırlanmalı,dövlətbüdcəsindəol
duğukimi,MilliMəclisdəmüzaki
rəedilməlidir.Hərikifondunsosial
əhəmiyyətini,eynizamanda,əhali
ninsosialmüdafiəsinintəminedil
məsi istiqamətində dövlət büdcə
sindənkifayətqədərvəsaitinayrıl
dığınınəzərəalsaq,buistiqamətdə
zəruri addımların atılması vacib
dir.

- Ümu  miy  yət  lə, 2018-ci ilin döv-
 lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı  nı qı  sa xa -
rak  te  ri  zə et  sək, nə  lər müt  ləq 
qeyd olun  ma  lı  dır?
 İlk olaraq bildirim ki, dövlət

büdcəsinin həm gəlirləri, həm də
xərcləri yüksək faizlə icra edilmiş
dir.Eynizamanda,dövlətbüdcəsi
ninicrasıüçünmakroiqtisadimühit
çoxmünbitolmuş,millivalyutanın
məzənnəsi sabit qalmış, neftin bir
bareliüçünqiymətproqnozlaşdırıl
mışgöstəricidənçoxolmuş,inflya
siyasonikiildənfərqliolaraqbirrə
qəmlimüstəviyəkeçmiş,ÜDMno
minalvərealifadədəartmış,ÜDM
in artımında qeyrineft sahəsinin
payıxüsusiolmuşdur.
Dövlətbüdcəsiningəlirləriartıq

HESABAT

Dövlət maliyyə resurslarının səmərəli 
istifadəsi nəticəyə əsaslanan büdcənin  

tətbiqi sayəsində mümkündür

- Hər mü  sa  hi  bə  niz  də və çı  xı  şı -
nız  da vur  ğu  la  yır  sı  nız ki, döv -
lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı He  sab  la -
ma Pa  la  ta  sı üçün va  cib sə  nəd -
dir. Bu sə  nə  din va  cib  li  yi nə ilə 
ifa  də olu  nur?
“HesablamaPalatasıhaqqında”

AzərbaycanRespublikasıQanunu
nagörə,HesablamaPalatasıdövlət
vəsaitinin və digər dövlət əmlakı
nınqanunauyğun,məqsədyönlüvə
səmərəliistifadəsinədövlətnəzarə
tinin təmin edilməsi sahəsində kə
nardövlətmaliyyənəzarətinihəya

ta keçirən ali audit orqanıdır. Sta
tuslarında, təşkilati strukturunda,
əhatədairəsində,fəaliyyətmetodla
rındamüxtəliflikolsada,dünyanın
demək olar ki, bütün ölkələrində
istifadə edilmiş vəsaitlər üzərində
kənardövlətmaliyyənəzarətinihə
yata keçirən qurum var.  Dövlət
büdcəsinin icrasına rəy məhz və
saitlərinqanunauyğunistifadəsinin
müəyyənedilməsininəzərdətutur.
Bu rəylərin formalaşması zamanı
isəəsasvasitələrdənbiri tərəfimiz
dənhəyatakeçirilənnəzarəttədbir

ləridir. Beləliklə, rəy həmçinin və
saitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı
təsəvvürüformalaşdırır.
Rəyin tərtib olunmasının digər

vacibbirtərəfiictimainəzarətintə
minedilməsidir.Beləki,rəytərəfi
mizdən parlamentə təqdim olun
maqla istifadə edilmiş vəsaitlərin
qanunauyğunluğu və nəticəliliyi
barədə millət vəkillərini və onlar
vasitəsi ilə də seçiciləri məlumat
landırır.Aliauditorqanlarınınbey
nəlxalqtəşkilatıİNTOSAİtərəfin
dən qəbul edilmiş birinci beynəl
xalq standart olan Lima bəyanna
məsi ali audit qurumunun  ilkin
auditin keçirilməsinin  bizim təc
rübədə bu, dövlət büdcəsinin layi
həsi ilə bağlı rəyi nəzərdə tutur 
hər bir ölkənin hüquqi şəraiti və
şərtləriəsasındamüəyyənedildiyi
ni vurğulamaqla, sonrakı auditin,
başqasözlə,dövlətbüdcəsininicra
sı ilə bağlı rəyin tərtibini isə ilkin
auditinkeçirilibkeçirilməməsindən
asılı olmayaraq, ali audit qurumu
nunmütləqvəzifəsikimimüəyyən
etmişdir.

- Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə  sin  də 
apa  rıl  mış mü  za  ki  rə  lər  də He -
sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın rə  yi  nin 
par  la  men  tə da  xi  lol  ma vax  tı və 
mü  za  ki  rə  lə  rin tez baş  lan  ma  sı -
na dair fi  kir  lər səs  lən  di. Siz, 
qı  sa da ol  sa, bu sual  la  rı ca  vab-
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Vü  qar Gül  məm  mə  dov 
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jur  na  lı  nın sual  la  rı  nı 
ca  vab  lan  dı  rıb.



masıtəminedilmişƏDVinməblə
ği 2017ci illə müqayisədə 2,7%,
komitəüzrə 32%artmışdır. Son il
lərdə  ölkə üzrəÜDMin, eyni za
manda, pərakəndə ticarət dövriy
yəsinin yüksəlməsi kimi əlverişli
makroiqtisadiamillərfonundaəsas
kapitala yönəldilmiş investisiyala
rınvəiqtisadiyyatınkreditləşdiril
məsihəcmininsəngiməsimüşayiət
olunmuşdur. Bu baxımdan dövlət
büdcəsinə təmin edilən ƏDV ilə
bağlıqeydolunanmeyil idxaledi
lənaktivlərinkommersiyafəaliyyə
tində istifadə olunmasından yara
nangəlirlərinvergiyəcəlbedilməsi
prosesində kifayət qədər risklərin
mövcud olmasını deməyə əsas ve
rir.  Bütün bunları nəzərə alaraq,
Hesablama Palatası əlavə dəyər
vergisinin beynəlxalq təcrübədə
özünüdoğrultmuşvahid inzibatçı
lıqmodelinintətbiqinitəklifetmiş
dir.

- 2019-cu il döv  lət büd  cə  si ye  ni 
büd  cə qay  da  la  rı əsa  sın  da 
fəaliy  yət gös  tə  rir və 2020-ci 
ilin st  ra  te  ji plan  laş  dır  ma - nə -
ti  cə əsas  lı büd  cə  yə ke  çid ili 
ol  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lub. Ye  ni 
büd  cə mo  de  li  nə ke  çid za  ma  nı 
han  sı çə  tin  lik  lə  r göz  lə  ni  lir?
Dövlətresurslarındansəmərəli,

nəticəlivəqənaətli istifadəedilmə
sinininstitusionalimkanlarınınge
nişləndirilməsiilknövbədəbeynəl
xalqmütərəqqi təcrübədədəgeniş
tətbiqolunannəticəəsaslıbüdcəyə
keçidinəzərdətutur.Nəticəyəəsas
lananbüdcədövlətmaliyyəresurs
larınındaha rasional, səmərəli,nə
ticəlivəqənaətliistifadəsinişərtlən
dirir. Başqa sözlə, belə yanaşma
xərclərin optimallaşdırılmasınayol
açmaqla, daha konkret və ünvanlı
istifadəsinəxidmətedir.
Ölkəmizüçünnəticəəsaslıbüd

cənin tətbiqidövlət idarəetməsinin
təkmilləşməsinəvəneftgəlirlərinin
gələcəknəsillərüçünqorunubsax
lanmasınavəmaddirifahınyüksəl

məsinə töhfə vermiş olar. Hesab
edirikki,dövlətvəsaitininsəmərəli
istifadəsinitəminetməkistəyiriksə,
nəticə əsaslı büdcəyə keçidi sürət
ləndirməliyik.
Beynəlxalq təcrübə ölkələrin bu

modeləkeçidizamanıbirsıraçətin
liklərləüzləşdiyini göstərir. Bunla
rabüdcətəşkilatlarınınsayınınçox
luğu, yenimodelin qavranması və
əhəmiyyəti ilə bağlı icraçıməmur
ların məlumatsızlığı, geniş məlu
matbazalarınınemalınaimkanve
rəninformasiyasistemlərininolma
masıvəyabusistemlərdənistifadə
etmək səriştəsində boşluqlar və s.
nümunəgöstəriləbilər.Hesablama
Palatasıməhz bu təcrübələrə əsas
lanmaqla mümkün çətinliklərin

aradan qaldırılması üçün ətraflı
tədbirlər planının tətbiqini faydalı
hesabedir.Butədbirlərnəticəəsas
lı büdcəyəmüvəffəqiyyətli keçidin
tələbidirvəyalnıznəticəəsaslıbüd
cənintərtibiölkəbaşçısıtərəfindən
müəyyənolunmuşiqtisadivəsosial
hədəflərin reallaşdırılmasına xid
mət göstərən dövlət vəsaitlərinin
səmərəli istifadəsini təmin etmiş
olar.

- Ha  zır  da Mil  li Məc  lis  də si  zin 
təş  ki  lat  la bağ  lı qa  nun  ve  ri  ci -

lik  də bə  zi də  yi  şik  lik  lər göz  lə -
ni  lir və ümu  miy  yət  lə, may ayı-
 nın əv  və  lin  də mət  buat  da He -
sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın sə  la  hiy -
yət  lə  ri  nin azal  dıl  ma  sı ilə bağ  lı 
şərh  lər dərc olun  du. İs  tər  dim 
bu mə  sə  lə  yə mü  na  si  bə  ti  ni  zi 
bi  lim.
 Qeyd edim ki,müasir dövrün

sürətli inkişafı hər sahədə olduğu
kimi,iqtisadisahədədədaimdəyi
şiklikləri, təkmilləşdirmələri diktə
edir. Bu baxımdan fəaliyyətin bu
tələblərəuyğunlaşmasızəruridirvə
bu zərurət ilk növbədə qanunveri
cilik bazasının təkmilləşdirilməsini
tələb edir. İkincisi, vurğulayım ki,
qeyd etdiyiniz dəyişikliklər hər
hansıbirsəlahiyyətinləğvininəzər

dətutmur.Beləki,nəzarəttədbirlə
rininnəticəsiolaraqmüəyyənləşdi
rilmiş nöqsanlar üzrə Hesablama
Palatasınınvəzifəli şəxsləri tərəfin
dən protokolların tərtibi ilə bağlı
hüquq ləğv edilir və nöqsanlar
müəyyən olunduqda tərəfimizdən
müvafiq sənədləşmələr aparılmaq
lazərurisənədləraidiyyətiorqanla
ra,ocümlədənhüquqmühafizəor
qanlarına göndəriləcək. Bu, qanun
qəbuledilməzdənəvvəldəbeləidi
vəbu,dəyişikliklərdənsonradabe
ləolacaq.

may-iyun 2019    4948     Milli Məclis

HESABAT

lamasıiləicraedilmiş,gəlirlərdəvə
əvvəlki illə müqayisədəki artımda
neft amili xüsusi təsirə malik ol
muş,bunabaxmayaraq,DövlətNeft
Fondundantransfertməbləğinəzə
rəalınmadıqdabelə,büdcəgəlirlə
rində 10%dən çox yüksəliş əldə
edilmişdir.Bununlayanaşıbəzitə
diyyə növlərinin icra səviyyəsinin
həmintədiyyələrinbazasınıforma
laşdıranmakroiqtisadigöstəricilər
lə uyğunsuzluğu müşahidə olun
muş, bəzi tədiyyələrin kəsirlə icra
edilməsi vergibüdcə siyasəti ilə
müəyyənləşdirilən hədəflərin tam
əldəedilməsinəmaneolmuşdur.
Xərclərəgəldikdəisəqeydedim

ki,sosialyönlüxərclərartımlayerinə
yetirilmiş, büdcə xərclərinin əsaslı
xərcləricəmixərclərin50,8%nitəş
kil etmiş, ehtiyat fondlarqanunve
ricilikdə göstərilənhədlər səviyyə
sində icra olunaraq zəruri istiqa
mətlərəyönəldilmişdir.2018ciildə
iqtisadi artımıdəstəkləyən şərti is

tehsalxərcləri,həmçininəsasənso
sial xərclər, idarəetmə və müdafiə
xərclərini birləşdirən şərti qeyriis
tehsal xərcləri artımla həyata keçi
rilmişdir.Bumeyillərləyanaşınöv
bəti illərdə nəticə əsaslı büdcənin
formalaşdırılacağını, büdcə xərclə
rininstratejiplanlarvəprioritetisti
qamətlərəyönəlmişməqsədlərüzrə
proqnozlaşdırılacağını nəzərə ala
raq,icraprosesindəxərclərdəaparı
landəyişikliklərinməhdudlaşdırıl
masıvacibdir.Beləki,belədəyişik
liklərbüdcəxərclərininsəmərəlivə
qənaətli istifadəsinə, ən əsası nəti
cələrin qiymətləndirilərək növbəti
illərüçünəsaslıproqnozların tərti
binəmaneolur.

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı öz rə  yin  də 
müx  tə  lif töv  si  yə  lər əks et  di  rib 
və bu töv  si  yə  lər ay  rı-ay  rı is  ti -
qa  mət  lə  ri əha  tə edir. On  lar 
ara  sın  da bi  ri - əla  və də  yər ver -
gi  si  nin va  hid in  zi  bat  çı  lıq  la 

ida  rə edil  mə  si tək  li  fi  niz ba  rə -
də ət  raf  lı mə  lu  mat al  maq is  tər-
 dik.
Əlavədəyərvergisi(ƏDV)döv

lətbüdcəsiningəlirlərininformalaş
masındaxüsusi əhəmiyyətəmalik
dirvə iqtisadimünasibətlərin inzi
batçılığınıntəşkilindəvacibalətdir.
2018ci ildə ümumilikdə dövlət
büdcəsininvergigəlirlərinin45,4%
ni təşkil edən bu vergi növü üzrə
inzibatçılıq iki qurum tərəfindən
həyatakeçirilir.HesabatilindəƏDV
üzrə daxilolmanın xüsusi çəkisi
Vergilər Nazirliyinin təmin etdiyi
ümumi gəlirlərin 26,2%ni, Dövlət
Gömrük Komitəsinin təmin etdiyi
ümumigəlirlərin68,2%nitəşkilet
mişdir. 2018ci ilindövlət büdcəsi
ninbuverginövüüzrəgəlirlərinin
tərkibində nazirliyin payı əvvəlki
illərə nisbətən daha da azalaraq
45,4%ə enmiş, komitənin payı isə
artaraq 54,6%ə yüksəlmişdir. He
sabatilindənazirlikxəttiilədaxilol



masıtəminedilmişƏDVinməblə
ği 2017ci illə müqayisədə 2,7%,
komitəüzrə 32%artmışdır. Son il
lərdə  ölkə üzrəÜDMin, eyni za
manda, pərakəndə ticarət dövriy
yəsinin yüksəlməsi kimi əlverişli
makroiqtisadiamillərfonundaəsas
kapitala yönəldilmiş investisiyala
rınvəiqtisadiyyatınkreditləşdiril
məsihəcmininsəngiməsimüşayiət
olunmuşdur. Bu baxımdan dövlət
büdcəsinə təmin edilən ƏDV ilə
bağlıqeydolunanmeyil idxaledi
lənaktivlərinkommersiyafəaliyyə
tində istifadə olunmasından yara
nangəlirlərinvergiyəcəlbedilməsi
prosesində kifayət qədər risklərin
mövcud olmasını deməyə əsas ve
rir.  Bütün bunları nəzərə alaraq,
Hesablama Palatası əlavə dəyər
vergisinin beynəlxalq təcrübədə
özünüdoğrultmuşvahid inzibatçı
lıqmodelinintətbiqinitəklifetmiş
dir.

- 2019-cu il döv  lət büd  cə  si ye  ni 
büd  cə qay  da  la  rı əsa  sın  da 
fəaliy  yət gös  tə  rir və 2020-ci 
ilin st  ra  te  ji plan  laş  dır  ma - nə -
ti  cə əsas  lı büd  cə  yə ke  çid ili 
ol  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lub. Ye  ni 
büd  cə mo  de  li  nə ke  çid za  ma  nı 
han  sı çə  tin  lik  lə  r göz  lə  ni  lir?
Dövlətresurslarındansəmərəli,

nəticəlivəqənaətli istifadəedilmə
sinininstitusionalimkanlarınınge
nişləndirilməsiilknövbədəbeynəl
xalqmütərəqqi təcrübədədəgeniş
tətbiqolunannəticəəsaslıbüdcəyə
keçidinəzərdətutur.Nəticəyəəsas
lananbüdcədövlətmaliyyəresurs
larınındaha rasional, səmərəli,nə
ticəlivəqənaətliistifadəsinişərtlən
dirir. Başqa sözlə, belə yanaşma
xərclərin optimallaşdırılmasınayol
açmaqla, daha konkret və ünvanlı
istifadəsinəxidmətedir.
Ölkəmizüçünnəticəəsaslıbüd

cənin tətbiqidövlət idarəetməsinin
təkmilləşməsinəvəneftgəlirlərinin
gələcəknəsillərüçünqorunubsax
lanmasınavəmaddirifahınyüksəl

məsinə töhfə vermiş olar. Hesab
edirikki,dövlətvəsaitininsəmərəli
istifadəsinitəminetməkistəyiriksə,
nəticə əsaslı büdcəyə keçidi sürət
ləndirməliyik.
Beynəlxalq təcrübə ölkələrin bu

modeləkeçidizamanıbirsıraçətin
liklərləüzləşdiyini göstərir. Bunla
rabüdcətəşkilatlarınınsayınınçox
luğu, yenimodelin qavranması və
əhəmiyyəti ilə bağlı icraçıməmur
ların məlumatsızlığı, geniş məlu
matbazalarınınemalınaimkanve
rəninformasiyasistemlərininolma
masıvəyabusistemlərdənistifadə
etmək səriştəsində boşluqlar və s.
nümunəgöstəriləbilər.Hesablama
Palatasıməhz bu təcrübələrə əsas
lanmaqla mümkün çətinliklərin

aradan qaldırılması üçün ətraflı
tədbirlər planının tətbiqini faydalı
hesabedir.Butədbirlərnəticəəsas
lı büdcəyəmüvəffəqiyyətli keçidin
tələbidirvəyalnıznəticəəsaslıbüd
cənintərtibiölkəbaşçısıtərəfindən
müəyyənolunmuşiqtisadivəsosial
hədəflərin reallaşdırılmasına xid
mət göstərən dövlət vəsaitlərinin
səmərəli istifadəsini təmin etmiş
olar.

- Ha  zır  da Mil  li Məc  lis  də si  zin 
təş  ki  lat  la bağ  lı qa  nun  ve  ri  ci -

lik  də bə  zi də  yi  şik  lik  lər göz  lə -
ni  lir və ümu  miy  yət  lə, may ayı-
 nın əv  və  lin  də mət  buat  da He -
sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın sə  la  hiy -
yət  lə  ri  nin azal  dıl  ma  sı ilə bağ  lı 
şərh  lər dərc olun  du. İs  tər  dim 
bu mə  sə  lə  yə mü  na  si  bə  ti  ni  zi 
bi  lim.
 Qeyd edim ki,müasir dövrün

sürətli inkişafı hər sahədə olduğu
kimi,iqtisadisahədədədaimdəyi
şiklikləri, təkmilləşdirmələri diktə
edir. Bu baxımdan fəaliyyətin bu
tələblərəuyğunlaşmasızəruridirvə
bu zərurət ilk növbədə qanunveri
cilik bazasının təkmilləşdirilməsini
tələb edir. İkincisi, vurğulayım ki,
qeyd etdiyiniz dəyişikliklər hər
hansıbirsəlahiyyətinləğvininəzər

dətutmur.Beləki,nəzarəttədbirlə
rininnəticəsiolaraqmüəyyənləşdi
rilmiş nöqsanlar üzrə Hesablama
Palatasınınvəzifəli şəxsləri tərəfin
dən protokolların tərtibi ilə bağlı
hüquq ləğv edilir və nöqsanlar
müəyyən olunduqda tərəfimizdən
müvafiq sənədləşmələr aparılmaq
lazərurisənədləraidiyyətiorqanla
ra,ocümlədənhüquqmühafizəor
qanlarına göndəriləcək. Bu, qanun
qəbuledilməzdənəvvəldəbeləidi
vəbu,dəyişikliklərdənsonradabe
ləolacaq.
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lamasıiləicraedilmiş,gəlirlərdəvə
əvvəlki illə müqayisədəki artımda
neft amili xüsusi təsirə malik ol
muş,bunabaxmayaraq,DövlətNeft
Fondundantransfertməbləğinəzə
rəalınmadıqdabelə,büdcəgəlirlə
rində 10%dən çox yüksəliş əldə
edilmişdir.Bununlayanaşıbəzitə
diyyə növlərinin icra səviyyəsinin
həmintədiyyələrinbazasınıforma
laşdıranmakroiqtisadigöstəricilər
lə uyğunsuzluğu müşahidə olun
muş, bəzi tədiyyələrin kəsirlə icra
edilməsi vergibüdcə siyasəti ilə
müəyyənləşdirilən hədəflərin tam
əldəedilməsinəmaneolmuşdur.
Xərclərəgəldikdəisəqeydedim

ki,sosialyönlüxərclərartımlayerinə
yetirilmiş, büdcə xərclərinin əsaslı
xərcləricəmixərclərin50,8%nitəş
kil etmiş, ehtiyat fondlarqanunve
ricilikdə göstərilənhədlər səviyyə
sində icra olunaraq zəruri istiqa
mətlərəyönəldilmişdir.2018ciildə
iqtisadi artımıdəstəkləyən şərti is

tehsalxərcləri,həmçininəsasənso
sial xərclər, idarəetmə və müdafiə
xərclərini birləşdirən şərti qeyriis
tehsal xərcləri artımla həyata keçi
rilmişdir.Bumeyillərləyanaşınöv
bəti illərdə nəticə əsaslı büdcənin
formalaşdırılacağını, büdcə xərclə
rininstratejiplanlarvəprioritetisti
qamətlərəyönəlmişməqsədlərüzrə
proqnozlaşdırılacağını nəzərə ala
raq,icraprosesindəxərclərdəaparı
landəyişikliklərinməhdudlaşdırıl
masıvacibdir.Beləki,belədəyişik
liklərbüdcəxərclərininsəmərəlivə
qənaətli istifadəsinə, ən əsası nəti
cələrin qiymətləndirilərək növbəti
illərüçünəsaslıproqnozların tərti
binəmaneolur.

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı öz rə  yin  də 
müx  tə  lif töv  si  yə  lər əks et  di  rib 
və bu töv  si  yə  lər ay  rı-ay  rı is  ti -
qa  mət  lə  ri əha  tə edir. On  lar 
ara  sın  da bi  ri - əla  və də  yər ver -
gi  si  nin va  hid in  zi  bat  çı  lıq  la 

ida  rə edil  mə  si tək  li  fi  niz ba  rə -
də ət  raf  lı mə  lu  mat al  maq is  tər-
 dik.
Əlavədəyərvergisi(ƏDV)döv

lətbüdcəsiningəlirlərininformalaş
masındaxüsusi əhəmiyyətəmalik
dirvə iqtisadimünasibətlərin inzi
batçılığınıntəşkilindəvacibalətdir.
2018ci ildə ümumilikdə dövlət
büdcəsininvergigəlirlərinin45,4%
ni təşkil edən bu vergi növü üzrə
inzibatçılıq iki qurum tərəfindən
həyatakeçirilir.HesabatilindəƏDV
üzrə daxilolmanın xüsusi çəkisi
Vergilər Nazirliyinin təmin etdiyi
ümumi gəlirlərin 26,2%ni, Dövlət
Gömrük Komitəsinin təmin etdiyi
ümumigəlirlərin68,2%nitəşkilet
mişdir. 2018ci ilindövlət büdcəsi
ninbuverginövüüzrəgəlirlərinin
tərkibində nazirliyin payı əvvəlki
illərə nisbətən daha da azalaraq
45,4%ə enmiş, komitənin payı isə
artaraq 54,6%ə yüksəlmişdir. He
sabatilindənazirlikxəttiilədaxilol
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zidentkimigörüşəgələndəmənorada
Azərbaycandilindəçıxışetdim.Milliy
yətcəyəhidiolanbiradamınbeləsəlis
danışığına məəttəl qalmışdılar. Bun
danbirazsonraparlamentseçkilərin
dəYAPdannamizədliyim irəli sürül
dü.Məndəbütünaddımlarımdaxa
rici səfərlərimdə, çıxışlarımda həmişə
sübutetmisəmki,cənabPrezident,bi
zim xalqımız, o cümlədən yəhudilər
sizinyanınızdadır,onlarsizisevir.Pre
zident özü də deyib ki, yəhudilər bi
zim qardaşımız, dağ yəhudiləri isə
doğma qardaşımızdır. Mən daim bu
sözün  arxasındakı məsuliyyəti hiss
edirəm.Nəqədərki,ürəyimdöyünür,
məncənabPrezidentinyanındayam.
BugünbizəHeydərƏliyevdənmiras

qalan təkcəmüstəqilAzərbaycandeyil,
həmdəonunlayiqlivarisiİlhamƏliyev
dir. BizAzərbaycanın gələcəyi, imzası
nın imzalar içərisində əbədiolmasına
minə onu qorumalıyıq. Daim dövlətin,
partiyanın xarici siyasətini dəstəkləmə
yə, canımla, qanımladövlətimə xidmət
etməyə hazıram. Bu da mənim millət
vəkilliyinəgəlməyiminqısatarixcəsi.

Həmişəpayondayam.Seçiciləriləgö
rüşürəm. Daim xalqıma, seçicilərimə
əlimdən gələn köməyi edirəm. YAPın
Siyasi Şurasınınüzvüyəm.Buməsuliy
yəti dərk edirəm. Televiziyada çox gö
rünməyi də sevmirəm. Düşünürəm ki,
rayonda ehtiyacı  olan  bir ailənin hər
hansıprobleminədəstəyimdahaməslə
hətdir.

- Növ  bə  ti sualı  mız da elə bu  nun  la 
bağ  lı  dır.  Se  çi  ci  lə  rin prob  lem  lə  ri -
nin həl  li  nə, ar  zu və is  tək  lə  ri  nin 
ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si  nə ne  cə kö  mək 
edir  si  niz?  
İldəicrabaşçısınınənazı10tədbiri

olur:hesabatlar,Novruzbayramı,Alma
bayramı, Qadınlar bayramı, bizim öz
milli bayramımız və s. Bu tədbirlərdə
həmişəxalqınyanındayam.Birtoya,ya
sagedəndəənazı500600nəfərləgörü
şürəm.
Mənim Qubada YAPın binasında

ofisimvar.Tapşırıqlarımolur,planasal
dığım məktəblərin tikintisinə nəzarət
edirəm.  AlpanSusayXınalıq yolunun
çəkilişiüçünçalışırıq.Xınalıqyolunaso

vetdönəmindəböyükbir imperiyayol
çəkəbilmədi.AncaqcənabİlhamƏliyev
bunuetdi.ÖzüdəbuyolXınalığaçəki
lənikincialternativyololacaq.
QubaQonaqkəndŞamaxı yolu var

(əvvəllərbuyoldantərəkəməyolukimi
istifadəolunurdu),ammabaşqayolyox
dur. 68 min insan bu yolun ətrafında
məskunlaşıb.66yaşayışməntəqəsinibir
ləşdirən QubaQonaqkənd avtomobil
yolunun tikintisinə cənab Prezident bu
yaxınlarda 20 milyon vəsait ayırdı. Bu
saat Şamaxı tərəfdən dağları partladır
lar, Qubadakı çayların üzərinə körpü
salınır. Dağ yerlərində yol çəkmək çox
bahabaşagəlir.Ammabunabaxmaya
raq,cənabPrezidentvaxttapır,başçəkir,
soruşur,öyrənir,pulayırır.
Mənimhökumətəünvanladığımsor

ğuQubadabeynəlxalqaeroportuntikil
məsi ilə bağlıdır. Bu, çox mühüm bir
məsələdir;mütəxəssislərləhesablamışıq.
Əgər bu aeroport tikilsə,Azərbaycanın
iki aeroportundan  Bakı və Gəncədən
sonraüçüncüyerdəolacaq.Obiriaero
portlarınhərbirindənyaxşıvərentabelli
işləyəcək.

HƏMSÖHBƏT

Yevda Abramov: 

“İsrail Azərbaycanın 
dostudur, qardaşıdır”

- Siz Azər  bay  ca  nın  dil  bər gu  şə  lə  rin-
 dən bi  ri olan Qu  ba  da dün  ya  ya gəl-
 mi  si  niz. Bil  di  yi  miz ki  mi, ix  ti  sas  ca 
ta  rix  çi  si  niz, pe  da  qo  ji fəaliy  yət  lə 
məş  ğul ol  mu  su  nuz. Son  ra ne  cə ol -
du ki, si  ya  sət alə  mi  nə qa  tıl  dı  nız, 
mil  lət və  ki  li ol  du  nuz?
 Doğrudur, Qubada fəhlə ailəsində

anadanolmuşam,valideynlərimdəbu
radadoğulublar,ammababa,nənətərə
fim şamaxılıdır. Belə ki, 1902ci ildəki
dəhşətlizəlzələdənsonrababamsağqal
mışövladlarınıgötürübQubarayonuna
gəlib.Ovaxtdanbizartıqqubalıyıq.
OrtaməktəbiQubadaoxumuşam.16

yaşımdan əmək fəaliyyətinə başlamı
şam.İlk işyerimkonservzavoduolub.
SonraindikiAzərbaycanDövlətPedaqo
ji Universitetinin tarix fakültəsini əla
qiymətlərlə bitirmişəm.Bugünmənim
MilliMəclisdəkihəmkarımYaqubMah
mudov  ən sevimli müəllimlərimdən
olub.Uzunillərpedaqojisahədəçalışmı

şam. Müəllimlik peşəsində respublika
mızın yüksək mükafatlarının, titulları
nınsahibiyəm.
Qubada Qırmızı Qəsəbə adlı gözəl

bir obavar. Şəhərəbitişikbir yerdədir.
Aradaikikörpü,birçayvar.1986cıildə
mən orada yerli sovetin deputatı idim.
Rayonunovaxtkıbirincikatibi,bugün
həmkarım olan Arif Rəhimzadə məni
çağırdıki,sizinqəsəbəsovetliyindəvə
ziyyətbirazxoşagələndeyil.Orayasa
vadlı,təşkilatçılıqqabiliyyətiolan,təcrü
bəlibirkadrtəyinetməkistəyirəm.Səni
məsləhət görüblər. Beləliklə, mən irəli
çəkildim,ta1990cıilhadisələrinəqədər
rayonum, qəsəbəm, xalqım üçün əlim
dəngələnietdim.
20 Yanvar  gecəsi rayonda baş növ

bətçiidim.Gecəsaat2dəovaxtkırayon
partiya komitəsinin birinci katibi məni
çağırıb dedi ki, Bakıda faciə baş verib,
qantökülüb.Şəhərləəlaqəsaxlayıbmə
sələnidəqiqləşdirdim.Ovaxtxahişedib

çətinliklə də olsa Qubadan beynəlxalq
telefon şəbəkəsi vasitəsi ilə İsrail və
Amerikadakı tanışlarıma zəng etdim.
Bildirdimki,sovetqoşunlarıBakıyagi
rib,yüzlərləinsantələfolub.Səhərmənə
məlumatverdilərki, İsraildəyəhudilər,
azərbaycanlılar əllərində şüarlar küçə
lərdə etirazlarını bildirirlər. EləAmeri
kada da. Bununla da bütün dünya 20
Yanvarhadisələrindənxəbərtutdu.
Ozamanhakimiyyətdəqarışıqlıqidi.

Belə bir vaxtdamən onlarla işləyə bil
məzdim.Könüllü olaraq istefa verdim.
Yenidən müəllimlik fəaliyyətinə başla
dım.Məzunuolduğumməktəbdəçalış
dım.
Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiy

yətə qayıdanda   Qırmızı Qəsəbədə
YAPın təşkilatını  yaratdım. Ziyalıları
başımayığıbömrünüAzərbaycanxalqı
na fəda etmiş bu insana kömək etmək
istədim.Əlimdəngələnidəetdim.
İlhamƏliyevQırmızıQəsəbəyəPre

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın “Həm  söh  bət” 
rub  ri  ka  sı  nın bu  də  fə  ki qo  na  ğı 

mil  lət və  ki  li Yev  da Ab  ra  mov  dur.
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yolunun tikintisinə cənab Prezident bu
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salınır. Dağ yerlərində yol çəkmək çox
bahabaşagəlir.Ammabunabaxmaya
raq,cənabPrezidentvaxttapır,başçəkir,
soruşur,öyrənir,pulayırır.
Mənimhökumətəünvanladığımsor

ğuQubadabeynəlxalqaeroportuntikil
məsi ilə bağlıdır. Bu, çox mühüm bir
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Əgər bu aeroport tikilsə,Azərbaycanın
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sonraüçüncüyerdəolacaq.Obiriaero
portlarınhərbirindənyaxşıvərentabelli
işləyəcək.

HƏMSÖHBƏT

Yevda Abramov: 

“İsrail Azərbaycanın 
dostudur, qardaşıdır”

- Siz Azər  bay  ca  nın  dil  bər gu  şə  lə  rin-
 dən bi  ri olan Qu  ba  da dün  ya  ya gəl-
 mi  si  niz. Bil  di  yi  miz ki  mi, ix  ti  sas  ca 
ta  rix  çi  si  niz, pe  da  qo  ji fəaliy  yət  lə 
məş  ğul ol  mu  su  nuz. Son  ra ne  cə ol -
du ki, si  ya  sət alə  mi  nə qa  tıl  dı  nız, 
mil  lət və  ki  li ol  du  nuz?
 Doğrudur, Qubada fəhlə ailəsində

anadanolmuşam,valideynlərimdəbu
radadoğulublar,ammababa,nənətərə
fim şamaxılıdır. Belə ki, 1902ci ildəki
dəhşətlizəlzələdənsonrababamsağqal
mışövladlarınıgötürübQubarayonuna
gəlib.Ovaxtdanbizartıqqubalıyıq.
OrtaməktəbiQubadaoxumuşam.16

yaşımdan əmək fəaliyyətinə başlamı
şam.İlk işyerimkonservzavoduolub.
SonraindikiAzərbaycanDövlətPedaqo
ji Universitetinin tarix fakültəsini əla
qiymətlərlə bitirmişəm.Bugünmənim
MilliMəclisdəkihəmkarımYaqubMah
mudov  ən sevimli müəllimlərimdən
olub.Uzunillərpedaqojisahədəçalışmı

şam. Müəllimlik peşəsində respublika
mızın yüksək mükafatlarının, titulları
nınsahibiyəm.
Qubada Qırmızı Qəsəbə adlı gözəl

bir obavar. Şəhərəbitişikbir yerdədir.
Aradaikikörpü,birçayvar.1986cıildə
mən orada yerli sovetin deputatı idim.
Rayonunovaxtkıbirincikatibi,bugün
həmkarım olan Arif Rəhimzadə məni
çağırdıki,sizinqəsəbəsovetliyindəvə
ziyyətbirazxoşagələndeyil.Orayasa
vadlı,təşkilatçılıqqabiliyyətiolan,təcrü
bəlibirkadrtəyinetməkistəyirəm.Səni
məsləhət görüblər. Beləliklə, mən irəli
çəkildim,ta1990cıilhadisələrinəqədər
rayonum, qəsəbəm, xalqım üçün əlim
dəngələnietdim.
20 Yanvar  gecəsi rayonda baş növ

bətçiidim.Gecəsaat2dəovaxtkırayon
partiya komitəsinin birinci katibi məni
çağırıb dedi ki, Bakıda faciə baş verib,
qantökülüb.Şəhərləəlaqəsaxlayıbmə
sələnidəqiqləşdirdim.Ovaxtxahişedib

çətinliklə də olsa Qubadan beynəlxalq
telefon şəbəkəsi vasitəsi ilə İsrail və
Amerikadakı tanışlarıma zəng etdim.
Bildirdimki,sovetqoşunlarıBakıyagi
rib,yüzlərləinsantələfolub.Səhərmənə
məlumatverdilərki, İsraildəyəhudilər,
azərbaycanlılar əllərində şüarlar küçə
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kada da. Bununla da bütün dünya 20
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Ozamanhakimiyyətdəqarışıqlıqidi.

Belə bir vaxtdamən onlarla işləyə bil
məzdim.Könüllü olaraq istefa verdim.
Yenidən müəllimlik fəaliyyətinə başla
dım.Məzunuolduğumməktəbdəçalış
dım.
Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiy

yətə qayıdanda   Qırmızı Qəsəbədə
YAPın təşkilatını  yaratdım. Ziyalıları
başımayığıbömrünüAzərbaycanxalqı
na fəda etmiş bu insana kömək etmək
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İlhamƏliyevQırmızıQəsəbəyəPre

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın “Həm  söh  bət” 
rub  ri  ka  sı  nın bu  də  fə  ki qo  na  ğı 

mil  lət və  ki  li Yev  da Ab  ra  mov  dur.
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O ki qaldı dövlət səviyyəsində
dostluğumuza, İsrail bizim strateji
partnyorumuzdur.Çoxgözələlaqələ
rimizvar.Elm,səhiyyə,kibertexnolo
giya,rabitə,nəqliyyat,suvarmasiste
mi, istixana təsərrüfatı ilə bağlı mü
hüm əlaqələrimiz mövcuddur. Son
zamanlarisəmüdafiəsahəsindəgözəl
əlaqələrimiz qurulub. Heç kimə sirr
deyil ki, Apreldöyüşlərindəqələbə
mizitəminedənsilahlarınçoxuİsrail
dən alınmış silahlardır. Azərbaycan
İsraildən6milyarddollarlıqsilahalıb.
Bu,davamlıolacaq.
Birarzumuzdavar.Bu,cənabPre

zidentinsəlahiyyətinədaxilolanməsə
lədir. İsraildəAzərbaycanın səfirliyini
görməkistəyirik.BizoradahərilNov
ruzbayramını,Xocalı soyqırımının il
dönümünü keçiririk. Bu gün Leyla
Əliyevanınmüəllifiolduğubirsırala
yihələroradahəyatakeçirilir.
İsrailbütünbeynəlxalqtəşkilatlarda

Azərbaycanın haqq səsini müdafiə
edir, onun ərazi bütövlüyünü dəstək
ləyir. Qarabağın Azərbaycanın tərkib
hissəsi olduğunu dövlət səviyyəsində
təsdiqedir.İsrailAzərbaycanındostu
dur, qardaşıdır. Biz bu dostluğu da
vametdirəcəyik.
Ammaçoxtəəssüflərolsunki,Tür

kiyəvə İsrail arasındaolan“Vanmi
nut” hadisəsindən sonra  bir sıra in
sanlarbəziməsələlərinşərhindəyan
lışlıqlarayolverdilər.Sevindiricihal
dırki,Azərbaycandövlətiburadaba
rışıqmissiyasınıortayaqoydu,müna
sibətlərimülayimləşdirdi.Bununböl
gəüçündə,türkxalqıüçündə,İsrail
xalqı üçündəböyük əhəmiyyəti var.
Bu gün İsrailin içməli suyu Türkiyə
dəngəlir.Türkiyəbazarlarıİsrailmal
larına ehtiyac duyur.Həmişə türklər
yəhudilərləqardaşolublar.1492ciil
də İspaniyada yəhudiləri ölümdən
qurtaran Osmanlı imperiyası olub.
TürkiyədəyaşayanSefardyəhudiləri
nin hamısı ispan əsilli yəhudilərdir.
BizozamankıOsmanlı sərkərdələri
nə,sultanlarınaminnətdarıq.
Son34ildəYaxınŞərqdəkiqarma

qarışıqhadisələrhaqqında, təəssüfki,
birsıradövlətliderlərivədiplomatlar
anlayışlı deyillər. Öz xalqlarının,mil
lətlərininmənafeyiuğrundamübarizə
aparmırlar.Sankiözlərininşəxsi fikir
ləriiləgündəmdəqalmaqvəbubölgə
dəliderolmağaçalışırlar.LideriAllah
Təalaseçir,xalqdabəyənir.Onagörə
də liderliyə tələsmək lazım deyil. Ki
mindüz,ədalətli,kiminhaqsız,ədalət
sizolduğunuzamangöstərəcək.

- Bir qə  dər də öv  lad  la  rı  nız ba  rə  də 
mə  lu  mat ve  rər  di  niz. 
Mənimüçündünyadahərşeydən

qiymətli dörd balam var: 2 oğlum, 2
qızım.
Böyükoğlumcavanyaşlarındanila

hiyyatlaməşğulolur.Yerusəlimdəila
hiyyatıbitirib.Əvvəldədemişdim,mə
nim babam Şamaxıdandır. Bütün Şa
maxı, Gəncəbasar,  Şirvan bölgəsinin
yəhudiicmalarınınalibaşseyidiolub.
Bu,Musa peyğənbərin qardaşı Haru
nun nəslidir. Bu ailəyə mənsub olan
insanların balalarındandindar çıxma
lıdırvəqarışıqnikahdaolmamalıdır.
Bu, Tövratın çox böyük bir tələbidir.
Mən böyük oğluma bu barədə mane
olmamışam.
Kiçik oğlum isə Amerikada iqtisa

diyyatvəbiznessahəsindətəhsilalıb.6
xaricidilbilir.O,təhsilalandansonra
Azərbaycanaqayıtdı.Mənonademiş
dimki,Uluöndər,cənabPrezidentsi
zin kimi balalarımızı xaricə oxumağa
göndərirki,kadrkimiqayıdıbvətənə
xidmət edəsiniz. O da gəldi. Burada
şirkət yaratmaq,Azərbaycan aqrar is
tehsalına kömək etmək istəyir. Kənd
təsərrüfatı mallarını qablaşdırmaq
üçünAmerikadaninnovativlayihəgə
tirib.Buyaxınlardaişəbaşlayacaq.

HƏMSÖHBƏT

Ən mühüm məsələlərdən biri də
Qubada meyvəçilik ilə bağlıdır. Mə
lumdurki,Qubarayonununbüdcəsini
alma müəyyənləşdirir. Sovet dövrün
dəbütünağacdibialmalarpüre isteh
salınatədarükolunurdu.OnuRusiya
ya ixrac edib əvəzində barterlə taxta
şalban,yaponmallarıvəs.gətirirdilər.
Bugün isəbelə almalar çaylara tökü
lür.Onagörətədarükkontorlarınaqa
yıtmaq,kooperativtəşkilatlaryaratma
ğınvaxtıdır.Fermerlərbundanəziyyət
çəkirlər. Xarici ölkələrdə fermer bilir
ki,onunistehsaletdiyiməhsulunneçə
tonunu supermarketlər alacaq, neçə

tonu xaricə gedəcək, neçə tonu daxili
bazarlarüçünnəzərdətutulub.
Kənd təsərrüfatındakı islahatları da

vametdirməklazımdır.Sovetdönəmin
də hərbir rayonunmüəyyənkənd tə
sərrüfatısahəsiüzrəixtisaslaşmasıvardı.
Hamı bilirdi ki, Saatlıda pambıq əkilir,
Qubadaalma.Bu,torpağınxüsusiyyəti
nə, iqlimə, günəş şüasının düşməsinə
görədir. Onu korkoranə etmək olmaz.
Hərbirrayonözünəxaskəndtəsərrüfa
tısahəsinəuyğunlaşdırılmalıdırvəgö
zəlnəticəəldəolunmalıdır.
CənabPrezidentinuğurluislahatla

rıbütündünyanıheyranqoyub.Azər

baycanmodernbirdövlətəçevrilib.Bu
gün respublikamız dünyada təkcə
neft, qaz ixracatçısı kimiyox,həmdə
humanitardəyərləri ilə,millimentali
teti ilə  tanınır. Prezidentin o qədər
gözəl layihələri var. 2025ci ilə qədər
bunlarınhamısıhəyatakeçəcək.Kimin
haradaçalışmasındanasılıolmayaraq,
sıravi fəhlədən tutmuş biznesmenə,
dövlətxadiminəqədərhamımızbirhə
dəfəvurmalıyıq.Ölkəmizinxarici,da
xili, beynəlxalq siyasətində, ölkənin
milli suverenlik məsələlərində bizim
müxalifliyimizolabilməz.Vətənəxid
mətetməklazımdır.Ənmüqəddəsşey
budur.

- Mil  li Məc  li  sin İn  san hü  quq  la  rı ko -
mi  tə  si  nin sədr müavi  ni  si  niz. Azər-
 bay  can-İs  rail par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə-
 ri  si  niz. Xalq  la  rı  mız ara  sın  da mü -
na  si  bət  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən -
mə  sin  də nə ki  mi əmə  yi  niz var?
 Milli Məclisin Azərbaycanİsrail

parlamentlərarasıəlaqələrizrəişçiqru
pu fəallığı ilə seçilir. Mən bu işi tək
görmürəm. Bizim tanınmış  alimləri
miz,deputatlarımızbuqrupunüzvlə
ridir.Knessetdəkiqrupda (əvvəlkiça
ğırış üzrə) 7 nəfərdən 3ü rusdilli idi.
Budamənimişimindahayaxşıqurul
masınaköməkedirdi.
Mənhəmişəçalışmışamki,səfərlərə

təkgetməyim.Bu15ildəqrupun6nə
fərini ora göndərmişəm. İsraildə çox
gözəl dostlarımvar. 2006cı ildə tanış
olduğumAryeQut bugünAzərbay
canda çox məşhur bir şəxsiyyətdir.
Nazirlər sovetində də bizim  yaxşı
dostlarımızvar.İsrailintanınmışsiyasi
xadimicənabLibermanbirneçədəfə
Prezidentin, spikerinqəbulundaolub.
Həmişəbizəköməkedib.
BundanəlavəbizimBakıdan,Oğuz

dan,YevlaxdanvəQubadanolanyəhu
dilərinböyüktəşkilatlarıvar.Mənonlar
ladaişləyirəm.
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teti ilə  tanınır. Prezidentin o qədər
gözəl layihələri var. 2025ci ilə qədər
bunlarınhamısıhəyatakeçəcək.Kimin
haradaçalışmasındanasılıolmayaraq,
sıravi fəhlədən tutmuş biznesmenə,
dövlətxadiminəqədərhamımızbirhə
dəfəvurmalıyıq.Ölkəmizinxarici,da
xili, beynəlxalq siyasətində, ölkənin
milli suverenlik məsələlərində bizim
müxalifliyimizolabilməz.Vətənəxid
mətetməklazımdır.Ənmüqəddəsşey
budur.

- Mil  li Məc  li  sin İn  san hü  quq  la  rı ko -
mi  tə  si  nin sədr müavi  ni  si  niz. Azər-
 bay  can-İs  rail par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə-
 ri  si  niz. Xalq  la  rı  mız ara  sın  da mü -
na  si  bət  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən -
mə  sin  də nə ki  mi əmə  yi  niz var?
 Milli Məclisin Azərbaycanİsrail

parlamentlərarasıəlaqələrizrəişçiqru
pu fəallığı ilə seçilir. Mən bu işi tək
görmürəm. Bizim tanınmış  alimləri
miz,deputatlarımızbuqrupunüzvlə
ridir.Knessetdəkiqrupda (əvvəlkiça
ğırış üzrə) 7 nəfərdən 3ü rusdilli idi.
Budamənimişimindahayaxşıqurul
masınaköməkedirdi.
Mənhəmişəçalışmışamki,səfərlərə

təkgetməyim.Bu15ildəqrupun6nə
fərini ora göndərmişəm. İsraildə çox
gözəl dostlarımvar. 2006cı ildə tanış
olduğumAryeQut bugünAzərbay
canda çox məşhur bir şəxsiyyətdir.
Nazirlər sovetində də bizim  yaxşı
dostlarımızvar.İsrailintanınmışsiyasi
xadimicənabLibermanbirneçədəfə
Prezidentin, spikerinqəbulundaolub.
Həmişəbizəköməkedib.
BundanəlavəbizimBakıdan,Oğuz

dan,YevlaxdanvəQubadanolanyəhu
dilərinböyüktəşkilatlarıvar.Mənonlar
ladaişləyirəm.



MirzəcanMirzəmmədoğluXə
lilov1954cüilaprelin19daSabi
rabad rayonununQovlar kəndin
dəanadanolub. 1970ci ildəBakı
ŞinZavodundaçilingərkimiəmək
fəaliyyətinə başlayıb, təhsilini
Azərbaycan Politexnik İnstitutu
nunaxşamşöbəsindədavametdi
rib. 197476cı illərdə ordu sırala
rındahərbixidmətkeçib.Hazırda
“Azərsutəchizattikinti” ASCnin
Müşahidə Şurasının sədridir.
“Azərsutəchizattikinti”ASC1997
ci ildə ləğvedilmiş “Azərkəndsu
təchizattikinti”konsernininhüqu
qi varisidir. Təşkilat 1976cı ildə
SabirabadSaatlıQrupSuKəməri
nin tikintisini həyata keçirmək

məqsədi ilə yaranmışdır. 1980ci
ildə tikintisibaşaçatmışobyektin
açılışınıUluöndərHeydərƏliyev
etmişdir. O vaxt həmin qurğu 
SSRİNazirlərSovetininmükafatı
na layiq görülmüşdür. Mirzəcan
Xəlilovun rəhbərliyi ilə təşkilat
respublikanın bir çox rayonların
dasutəchizatıobyektlərinintikin
tisində iştirak etmişdir. 1997ci il
dənƏrazilərin BərpasıAgentliyi
ninsifarişiiləişğaldanazadolun
muş ərazilərdə və bütün sərhəd
rayonlarında tikintibərpa işləri
həyata keçirmişdir. 2002ci ildən
bu günə kimi “Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şə
raitinin yaxşılaşdırılması və məş

ğulluğun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”çərçivəsindətikintiqu
raşdırma işlərinin icrasında fəal
iştirakedir.
Mirzəcan Xəlilov Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin 2014
cü il 10 aprel tarixli 370 nömrəli
Sərəncamı ilə “Əməkdar mühən
dis” fəxri adına layiq görülmüş
dür.YAPSumqayıtŞəhərTəşkilatı
İdarəHeyətininüzvüdür.
VçağırışAzərbaycanRespubli

kasıMilliMəclisinə41saylıSum
qayıtbirinciseçkidairəsindənde
putatseçilmişdir.Sumqayitşəhəri
ninictimaiişlərindəvəabadlaşdı
rılmasındayaxındaniştirakedir.
Ailəlidir,6övladıvar.
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TƏLTİF

M.M.Xəlilovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

SƏRƏNcAMı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin

23-cübəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:
AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakı-

nagörəMirzəcanMirzəmmədoğluXəlilov“Şöhrət”ordeniilətəltif
edilsin.

İlham Əliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il



MirzəcanMirzəmmədoğluXə
lilov1954cüilaprelin19daSabi
rabad rayonununQovlar kəndin
dəanadanolub. 1970ci ildəBakı
ŞinZavodundaçilingərkimiəmək
fəaliyyətinə başlayıb, təhsilini
Azərbaycan Politexnik İnstitutu
nunaxşamşöbəsindədavametdi
rib. 197476cı illərdə ordu sırala
rındahərbixidmətkeçib.Hazırda
“Azərsutəchizattikinti” ASCnin
Müşahidə Şurasının sədridir.
“Azərsutəchizattikinti”ASC1997
ci ildə ləğvedilmiş “Azərkəndsu
təchizattikinti”konsernininhüqu
qi varisidir. Təşkilat 1976cı ildə
SabirabadSaatlıQrupSuKəməri
nin tikintisini həyata keçirmək

məqsədi ilə yaranmışdır. 1980ci
ildə tikintisibaşaçatmışobyektin
açılışınıUluöndərHeydərƏliyev
etmişdir. O vaxt həmin qurğu 
SSRİNazirlərSovetininmükafatı
na layiq görülmüşdür. Mirzəcan
Xəlilovun rəhbərliyi ilə təşkilat
respublikanın bir çox rayonların
dasutəchizatıobyektlərinintikin
tisində iştirak etmişdir. 1997ci il
dənƏrazilərin BərpasıAgentliyi
ninsifarişiiləişğaldanazadolun
muş ərazilərdə və bütün sərhəd
rayonlarında tikintibərpa işləri
həyata keçirmişdir. 2002ci ildən
bu günə kimi “Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şə
raitinin yaxşılaşdırılması və məş

ğulluğun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”çərçivəsindətikintiqu
raşdırma işlərinin icrasında fəal
iştirakedir.
Mirzəcan Xəlilov Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin 2014
cü il 10 aprel tarixli 370 nömrəli
Sərəncamı ilə “Əməkdar mühən
dis” fəxri adına layiq görülmüş
dür.YAPSumqayıtŞəhərTəşkilatı
İdarəHeyətininüzvüdür.
VçağırışAzərbaycanRespubli

kasıMilliMəclisinə41saylıSum
qayıtbirinciseçkidairəsindənde
putatseçilmişdir.Sumqayitşəhəri
ninictimaiişlərindəvəabadlaşdı
rılmasındayaxındaniştirakedir.
Ailəlidir,6övladıvar.

may-iyun 2019    5554     Milli Məclis

TƏLTİF

M.M.Xəlilovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

SƏRƏNcAMı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin

23-cübəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:
AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakı-

nagörəMirzəcanMirzəmmədoğluXəlilov“Şöhrət”ordeniilətəltif
edilsin.

İlham Əliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il



may-iyun 2019    5756     Milli Məclis

rasiyaprosesinintarixiinstitusionalçətin
liklərinardıcıldövrləriiləxarakterizəolu
nur,əsasənüzvlərinbuinteqrasiyaprose
sinin nə qədər uzaqlaşması, xüsusilə də
ardıcıl genişlənmə və qloballaşan dünya
şəraitləri arasında fikir ayrılığı səbəbin
dəndir. Ancaq tarix  göstərir ki, Avropa
belə çətin dövrlərdən keçərək güclənib,
möhkəmlənib, daha yüksək inteqrasiya
səviyyəsinəçatıb.AvropaŞurasıvəAvro
paİttifaqısadəcəeynibayraqvəhimnki
miümumisimvollarıbölüşəntəbiistrateji
tərəfdaşlardeyillər,hərşeydənəvvəl,eyni
normavədəyərləriinsanhüquqları,və
tənpərvərlikvədemokratiyahaqqındaey
nihədəfləribölüşürlər.

- Azər  bay  can müx  tə  lif re  gional və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da eti  bar  lı, mə -
su  liy  yət  li tə  rəf  daş ki  mi uğur  la təm -
sil olu  nur. Öl  kə  mi  zin Av  ro  pa Şu  ra  sı 
ilə də qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı və sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri möv  cud  dur. 
Mü  na  si  bət  lə  rin ha  zır  kı du  ru  mu və 
in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nı ne  cə qiy  mət -
lən  di  rir  si  niz? 
Azərbaycan2001ci ilyanvarın25də

Avropa Şurasına daxil olaraq təşkilatın
43cü üzvü olmuşdur. O vaxtdan bəri
AzərbaycanAvropaŞurasının70dənartıq
konvensiyasınavəhüquqisənədlərinə,xü
susilə də Avropa İnsan Hüquqları Kon
vensiyasınavəprotokollarınaqoşulub.Bu
sənədləridmanmanipulyasiyalarındanvə
mədəniirsinqorunmasındanekstradisiya
vəişgəncəninqarşısınınalınmasınaqədər
geniş çeşidlimövzuları əhatə edir.Azər
baycanmədəniyyətlərarası və dinlərarası
dialoq, idmanvəgənclər arasında əmək
daşlıqsahəsindəmühümtəşəbbüslərgös
tərmiş və aparıcı üzvdövlətlərdənbirinə
çevrilmişdir. Avropa Şurasının müxtəlif
nəzarətmexanizmlərivəqurumlarımün
təzəmolaraqAzərbaycanıngötürdüyüöh
dəliklərin yerinə yetirilməsində güclü və
zəif tərəflər,nailiyyətlərvəçatışmazlıqlar
barədəətraflıməlumatverir.Bunəticələr
dahasəyləçalışmağaehtiyacduyulanəhə
miyyətli istiqamətlərimüəyyənləşdirirvə
vurğulamaq lazımdır ki, onlar əsasən öl
kənin daxili islahat proqramları hazırla
narkənnəzərəalınır.Xüsusiləqeydetmək

istərdim ki, 2014cü ildən bəri Azərbay
canlaAvropaŞurasıarasındaəməkdaşlıq
birgə planların strategiyası çərçivəsində
həyatakeçirilirki,budabizimyardımlaş
manıdahadastrukturlu,məqsədyönlüvə
səmərəliedir.
20182021ciillərüçünhazırkıfəaliyyət

planı2018ciilinoktyabrındaAvropaŞura
sıNazirlərKomitəsitərəfindənqəbuledil
mişvəbirqədərəvvəl 2019cu ilmayın
30darəsmiolaraqBakıdatəqdimatıhəya
takeçirilmişdir.Yenifəaliyyətplanınauy
ğunolaraqAvropaŞurasıbirgəmüəyyən
ləşdririlmiş prioritet sahələr, o cümlədən
ədliyyəsektorundaislahatlar,informasiya

təhlükəsizliyivəməlumatlarınmühafizəsi,
korrupsiyayaqarşımübarizəvəçirklipul
ların yuyulması, hökumətlə vətəndaş cə
miyyətiarasındadialoq,gənclərin iştirakı
vədigərsahələrüzrəAzərbaycanadəstək
verməyədavamedəcək.Fəaliyyətplanın
dayeniəməkdaşlıqsahələriarasındagen
derəsaslızorakılıqlarınqarşısınınalınması
vəmübarizəaparılması,genderbərabərli
yinintəşviqivətəbliği,uşaqlarınhüquqla
rının qorunması və təbliği sahələrinin ol
duğunudavurğulamaqistərdim.Əminəm
ki, fəaliyyət planının həyata keçirilməsi
maraqlıtərəflərin,ocümlədənMilliMəcli
sindədəstəyivəfəaliştirakıiləəməkdaşlı
ğıninkişafınıgücləndirəcəkdir.

- AŞ  PA-nın qə  bul edil  miş bir sı  ra sə -
nəd  lə  rin  də er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri tə  rə -
fin  dən azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı küt  lə -
vi qət  liam  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, 

Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  can əra  zi  lə  ri -
nin 20 faizi  ni iş  ğal et  mə  si, iş  ğal al -
tın  da  kı Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da 
azər  bay  can  lı  la  rın gi  rov sax  la  nıl  ma  sı 
fakt  la  rı öz ək  si  ni ta  pıb. Bəhs olu  nan 
mə  sə  lə  lər bu gün də ak  tual  dır. Bu 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
2005ciildəparlamentinqəbuletdiyi

müvafiqqətnamələrinəzərdənkeçirdim.
Təəccübləndiricihaldırki,ondördilson
rabuproblemlərəvvəlkikimiaktualdır.
Azərbaycanlı qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin əhəmiy
yətli dərəcədə yaxşılaşması istisna ol
maqla, Azərbaycan hökumətinin daimi

səyləri iləbuqərarlardaqaldırılandigər
məsələlər hələ də həllini tapmayıb. Re
gionda sabit sülh əldə olunmayıb.Hələ
dəDağlıqQarabağmünaqişəsindətəmas
xətti boyunca insan tələfatımövcuddur.
Məncə,bukontekstdəqaldırılanməsələ
lərdənbaşqaAŞPAqətnamələrindəolan
təkliflərvətövsiyələrhələdəetibarlıdır.
Bu uzananmünaqişəninAzərbaycan və
Ermənistanın2001ciildəAvropaŞurası
nadaxilolarkəngötürdükləriöhdəliklə
rəuyğunolaraqdinc,siyasivədiploma
tik vasitələrlə beynəlxalq hüququn nor
mavəprinsipləriçərçivəsindəhəllidaya
nıqlıbarışanailolmağınyeganəməqbul
yoludur.
ATƏTinMinskprosesinintəminetdiyi

danışıqlar çərçivəsini tamşəkildə istifadə
etmək üçün davamlı konstruktiv səylər
lazımdır,budaAvropaŞurası tərəfindən
tamdəstəklənir.

SƏFİR

Zoltan Hernyes:  “Av  ro  pa çə  tin dövr  lər  dən 
ke  çə  rək güc  lə  nib, möh  kəm  lə  nib, da  ha  
yük  sək in  teq  ra  si  ya sə  viy  yə  si  nə ça  tıb”

- Cə  nab Zol  tan Hern  yes, bu il Av  ro  pa 
Şu  ra  sı  nın ya  ran  ma  sı  nın 70 ili ta -
mam olur. Ta  ri  xə qı  sa nə  zər sal  saq, 
bu qu  ru  mun ötən müd  dət ər  zin  də 
keç  di  yi yo  lu ne  cə sə  ciy  yə  lən  dir  mək 
olar? Bu re  gional qu  rum qar  şı  sı  na 
qoy  du  ğu hə  dəf  lə  rə çat  ma  ğa nə də  rə-
 cə  də nail olub?
AvropaŞurasıİkinciDünyamühari

bəsindənsonraBirləşmişMillətlərTəşki
latının Ümumdünya İnsan Hüquqları

Bəyannaməsiniqəbuletdikdənbirneçəil
keçməmiş1949cuildətəsisedilmişdir.
Təşkilat Avropanın keçmiş düşmənləri
nindədaxilolduğu10dövləttərəfindən
dünyadaədalətvəsülhüntəməliolanin
sanhaqlarıvəəsasazadlıqlarınmühafi
zəsi və reallaşdırılması yolu ilə beynəl
xalq əməkdaşlığa əsaslanan barışın bər
qəraredilməsiüçünüzvləriarasındada
hamöhkəm birliyə nail olmaqməqsədi
iləyaradılmışdır.

Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə
AvropaKonvensiyasınınqəbulundanson
raAvropa Şurasıməkanının 820milyon
dançoxvətəndaşıüçün insanhüquqları
nın səmərəli müdafiəsi mexanizmi olan
AvropaİnsanHüquqlarıMəhkəməsiniya
radaraqinsanhüquqlarıvəəsasazadlıqla
rını hüquqi öhdəlik kimi təsbit edən ilk
beynəlxalqtəşkilatoldu.
Əminəmki,Avropa1949cuildənbəri

AvropaŞurasısayəsindədahamüsbətisti
qamətdədəyişdi.1949cuildənbəri,xüsu
səndə1989cuildəBerlinDivarınındağı
dılmasından sonraAvropa Şurası 47üzv
ölkənin hamısında, hətta onun hüdudla
rından kənarda insan hüquqları, demok
ratiyavəqanununaliliyininbütünaspekt
ləriniaktivşəkildətəşviqvənəzarətedə
rəkAvropaqitəsininaparıcıhüquqmüda
fiəsi təşkilatına çevrilmişdir.O, üzvdöv
lətlərarasındadialoqvəəməkdaşlığıtəmin
edir. Bundan əlavə, mühüm standartlar
müəyyənləşdirir: Avropa Şurası mövcud
olduğuvaxtdanbugünə qədər gündəlik
həyatımızınbütünaspektlərinətəsirgöstə
rənikiyüzdənçoxhüquqiməcburisənəd
qəbuletmişdir.

- Av  ro  pa Şu  ra  sı  na da  xil olan 47 üzv 
döv  lət  dən 28-i həm də Av  ro  pa İt  ti  fa -
qı  nın üz  vü  dür. Av  ro  pa  da in  teq  ra  si -
ya  nın ha  zır  kı sə  viy  yə  si ne  cə  dir və 
kon  ti  nen  tal döv  lət  lə  ri öz sı  ra  la  rın  da 
bir  ləş  di  rən təş  ki  lat  la  rın pers  pek  tiv -
lə  ri ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
Bölməyən,lakinbirləşdirəntəşkilatlar

mütləqşəkildəuğurluolur.Avropainteq

Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin rəhbəri, 
səfir Zoltan Hernyes “Milli Məclis“  
jurnalının suallarına cavab verib.
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tərəfdaşlardeyillər,hərşeydənəvvəl,eyni
normavədəyərləriinsanhüquqları,və
tənpərvərlikvədemokratiyahaqqındaey
nihədəfləribölüşürlər.

- Azər  bay  can müx  tə  lif re  gional və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da eti  bar  lı, mə -
su  liy  yət  li tə  rəf  daş ki  mi uğur  la təm -
sil olu  nur. Öl  kə  mi  zin Av  ro  pa Şu  ra  sı 
ilə də qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı və sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri möv  cud  dur. 
Mü  na  si  bət  lə  rin ha  zır  kı du  ru  mu və 
in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nı ne  cə qiy  mət -
lən  di  rir  si  niz? 
Azərbaycan2001ci ilyanvarın25də

Avropa Şurasına daxil olaraq təşkilatın
43cü üzvü olmuşdur. O vaxtdan bəri
AzərbaycanAvropaŞurasının70dənartıq
konvensiyasınavəhüquqisənədlərinə,xü
susilə də Avropa İnsan Hüquqları Kon
vensiyasınavəprotokollarınaqoşulub.Bu
sənədləridmanmanipulyasiyalarındanvə
mədəniirsinqorunmasındanekstradisiya
vəişgəncəninqarşısınınalınmasınaqədər
geniş çeşidlimövzuları əhatə edir.Azər
baycanmədəniyyətlərarası və dinlərarası
dialoq, idmanvəgənclər arasında əmək
daşlıqsahəsindəmühümtəşəbbüslərgös
tərmiş və aparıcı üzvdövlətlərdən birinə
çevrilmişdir. Avropa Şurasının müxtəlif
nəzarətmexanizmlərivəqurumlarımün
təzəmolaraqAzərbaycanıngötürdüyüöh
dəliklərin yerinə yetirilməsində güclü və
zəif tərəflər,nailiyyətlərvəçatışmazlıqlar
barədəətraflıməlumatverir.Bunəticələr
dahasəyləçalışmağaehtiyacduyulanəhə
miyyətli istiqamətlərimüəyyənləşdirirvə
vurğulamaq lazımdır ki, onlar əsasən öl
kənin daxili islahat proqramları hazırla
narkənnəzərəalınır.Xüsusiləqeydetmək

istərdim ki, 2014cü ildən bəri Azərbay
canlaAvropaŞurasıarasındaəməkdaşlıq
birgə planların strategiyası çərçivəsində
həyatakeçirilirki,budabizimyardımlaş
manıdahadastrukturlu,məqsədyönlüvə
səmərəliedir.
20182021ciillərüçünhazırkıfəaliyyət

planı2018ciilinoktyabrındaAvropaŞura
sıNazirlərKomitəsitərəfindənqəbuledil
mişvəbirqədərəvvəl 2019cu ilmayın
30darəsmiolaraqBakıdatəqdimatıhəya
takeçirilmişdir.Yenifəaliyyətplanınauy
ğunolaraqAvropaŞurasıbirgəmüəyyən
ləşdririlmiş prioritet sahələr, o cümlədən
ədliyyəsektorundaislahatlar,informasiya

təhlükəsizliyivəməlumatlarınmühafizəsi,
korrupsiyayaqarşımübarizəvəçirklipul
ların yuyulması, hökumətlə vətəndaş cə
miyyətiarasındadialoq,gənclərin iştirakı
vədigərsahələrüzrəAzərbaycanadəstək
verməyədavamedəcək.Fəaliyyətplanın
dayeniəməkdaşlıqsahələriarasındagen
derəsaslızorakılıqlarınqarşısınınalınması
vəmübarizəaparılması,genderbərabərli
yinintəşviqivətəbliği,uşaqlarınhüquqla
rının qorunması və təbliği sahələrinin ol
duğunudavurğulamaqistərdim.Əminəm
ki, fəaliyyət planının həyata keçirilməsi
maraqlıtərəflərin,ocümlədənMilliMəcli
sindədəstəyivəfəaliştirakıiləəməkdaşlı
ğıninkişafınıgücləndirəcəkdir.

- AŞ  PA-nın qə  bul edil  miş bir sı  ra sə -
nəd  lə  rin  də er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri tə  rə -
fin  dən azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı küt  lə -
vi qət  liam  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, 

Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  can əra  zi  lə  ri -
nin 20 faizi  ni iş  ğal et  mə  si, iş  ğal al -
tın  da  kı Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da 
azər  bay  can  lı  la  rın gi  rov sax  la  nıl  ma  sı 
fakt  la  rı öz ək  si  ni ta  pıb. Bəhs olu  nan 
mə  sə  lə  lər bu gün də ak  tual  dır. Bu 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
2005ciildəparlamentinqəbuletdiyi

müvafiqqətnamələrinəzərdənkeçirdim.
Təəccübləndiricihaldırki,ondördilson
rabuproblemlərəvvəlkikimiaktualdır.
Azərbaycanlı qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin əhəmiy
yətli dərəcədə yaxşılaşması istisna ol
maqla, Azərbaycan hökumətinin daimi

səyləri iləbuqərarlardaqaldırılandigər
məsələlər hələ də həllini tapmayıb. Re
gionda sabit sülh əldə olunmayıb.Hələ
dəDağlıqQarabağmünaqişəsindətəmas
xətti boyunca insan tələfatımövcuddur.
Məncə,bukontekstdəqaldırılanməsələ
lərdənbaşqaAŞPAqətnamələrindəolan
təkliflərvətövsiyələrhələdəetibarlıdır.
Bu uzananmünaqişəninAzərbaycan və
Ermənistanın2001ciildəAvropaŞurası
nadaxilolarkəngötürdükləriöhdəliklə
rəuyğunolaraqdinc,siyasivədiploma
tik vasitələrlə beynəlxalq hüququn nor
mavəprinsipləriçərçivəsindəhəllidaya
nıqlıbarışanailolmağınyeganəməqbul
yoludur.
ATƏTinMinskprosesinintəminetdiyi

danışıqlar çərçivəsini tamşəkildə istifadə
etmək üçün davamlı konstruktiv səylər
lazımdır,budaAvropaŞurası tərəfindən
tamdəstəklənir.

SƏFİR

Zoltan Hernyes:  “Av  ro  pa çə  tin dövr  lər  dən 
ke  çə  rək güc  lə  nib, möh  kəm  lə  nib, da  ha 
yük  sək in  teq  ra  si  ya sə  viy  yə  si  nə ça  tıb”

- Cə  nab Zol  tan Hern  yes, bu il Av  ro  pa 
Şu  ra  sı  nın ya  ran  ma  sı  nın 70 ili ta -
mam olur. Ta  ri  xə qı  sa nə  zər sal  saq, 
bu qu  ru  mun ötən müd  dət ər  zin  də 
keç  di  yi yo  lu ne  cə sə  ciy  yə  lən  dir  mək 
olar? Bu re  gional qu  rum qar  şı  sı  na 
qoy  du  ğu hə  dəf  lə  rə çat  ma  ğa nə də  rə-
 cə  də nail olub?
AvropaŞurasıİkinciDünyamühari

bəsindənsonraBirləşmişMillətlərTəşki
latının Ümumdünya İnsan Hüquqları

Bəyannaməsiniqəbuletdikdənbirneçəil
keçməmiş1949cuildətəsisedilmişdir.
Təşkilat Avropanın keçmiş düşmənləri
nindədaxilolduğu10dövləttərəfindən
dünyadaədalətvəsülhüntəməliolanin
sanhaqlarıvəəsasazadlıqlarınmühafi
zəsi və reallaşdırılması yolu ilə beynəl
xalq əməkdaşlığa əsaslanan barışın bər
qəraredilməsiüçünüzvləriarasındada
hamöhkəm birliyə nail olmaqməqsədi
iləyaradılmışdır.

Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə
AvropaKonvensiyasınınqəbulundanson
raAvropa Şurasıməkanının 820milyon
dançoxvətəndaşıüçün insanhüquqları
nın səmərəli müdafiəsi mexanizmi olan
AvropaİnsanHüquqlarıMəhkəməsiniya
radaraqinsanhüquqlarıvəəsasazadlıqla
rını hüquqi öhdəlik kimi təsbit edən ilk
beynəlxalqtəşkilatoldu.
Əminəmki,Avropa1949cuildənbəri

AvropaŞurasısayəsindədahamüsbətisti
qamətdədəyişdi.1949cuildənbəri,xüsu
səndə1989cuildəBerlinDivarınındağı
dılmasından sonraAvropa Şurası 47üzv
ölkənin hamısında, hətta onun hüdudla
rından kənarda insan hüquqları, demok
ratiyavəqanununaliliyininbütünaspekt
ləriniaktivşəkildətəşviqvənəzarətedə
rəkAvropaqitəsininaparıcıhüquqmüda
fiəsi təşkilatına çevrilmişdir.O, üzvdöv
lətlərarasındadialoqvəəməkdaşlığıtəmin
edir. Bundan əlavə, mühüm standartlar
müəyyənləşdirir: Avropa Şurası mövcud
olduğuvaxtdanbugünə qədər gündəlik
həyatımızınbütünaspektlərinətəsirgöstə
rənikiyüzdənçoxhüquqiməcburisənəd
qəbuletmişdir.

- Av  ro  pa Şu  ra  sı  na da  xil olan 47 üzv 
döv  lət  dən 28-i həm də Av  ro  pa İt  ti  fa -
qı  nın üz  vü  dür. Av  ro  pa  da in  teq  ra  si -
ya  nın ha  zır  kı sə  viy  yə  si ne  cə  dir və 
kon  ti  nen  tal döv  lət  lə  ri öz sı  ra  la  rın  da 
bir  ləş  di  rən təş  ki  lat  la  rın pers  pek  tiv -
lə  ri ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
Bölməyən,lakinbirləşdirəntəşkilatlar

mütləqşəkildəuğurluolur.Avropainteq

Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin rəhbəri, 
səfir Zoltan Hernyes “Milli Məclis“ 
jurnalının suallarına cavab verib.
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ƏMƏKDAŞLIQ

AzƏRBAYCAN VƏ AVROPA 
BİRLİYİ SAzİŞİNİN REGİONAL 

İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ

SonzamanlarAvropaBirliyivə
Azərbaycanarasında imzalanması
planlaşdırılan strateji tərəfdaşlıq
sazişi haqqında müxtəlif müzaki
rələr aparılır. İlk öncə onu qeyd
etmək lazımdır ki, 1999cu ildən
AvropaBirliyivəAzərbaycanara
sında imzalanmış Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişinin müddəti
2019cuildəbaşaçatırvəonunye
nilənməsi təbiidir. Digər tərəfdən
2018ci ildəAzərbaycanPreziden
tininAvropaBirliyininmənzilqə
rargahına səfəri zamanı imzalan
mış“TərəfdaşlıqPrioritetləri”adlı

sənəddə imzalanacaq yeni sazişin
istiqamətləri dəqiq müəyyən olu
nub. Bu istiqamətlərin mühüm
olanlarından biri Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyidir
ki,buməsələsənəddəözəksinita
pıb.Əvvəlki sazişdəolduğukimi,
imzalanacaqbusazişdəsiyasidia
loq,insanhüquqları,ticarət,inves
tisiya,iqtisadi,qanunverici,mədə
nivədigərsahələrdəgenişmiqyas
lıəməkdaşlığınəzərdətutur.
Ammayenisazişinmüasirreal

lıqları və gələcək çağırışları da
özündə ehtiva etməsi nəzərdə tu
tulur ki, məhz bu məqam sazişə
hərikitərəfindiqqətləyanaşdığını
göstərir. Bu çağırışlar isə əsasən
enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi
əməkdaşlıqla bağlıdır. İlkin infor
masiyalaragörə,hazırkımüzakirə
lərdəməhzbuikiməqamüzərin
dəgedir.Bununsəbəbləriaşağıda
kılardır:
1) Azərbaycan artıq 1999cu il
dəkiAzərbaycandeyil,iqtisa
divəsiyasicəhətdənregional
güc mərkəzinə çevrilmiş bir
ölkədir.Özmaraqlarınıdaha
tələbkar şəkildə müdafiə et
məsitəbiidir.

2)Avropa Birliyi də 1999cu il
dəkiAvropaBirliyideyil,ke
çən10ilərzindəbirlikdəsar
sıntılar baş vermiş, “Breksit”
prosesiyaşanmışvəüzvölkə

lərarasındasiyasivə iqtisadi
fikirayrılıqlarıdahadədərin
ləşmişdir.Bütünbunlarlaya
naşı, Avropa Birliyi hələ də
cəlbedicibazarlarınvətexno
logiyalarınməkanıdır.

3)Azərbaycanın qarşıdakı 10 il
üçün aydın iqtisadi strategi
yası var. Ölkə iqtisadiyyatı
daha da güclənəcək və təbii
olaraq iqtisadi subyektlərin
iqtisadi və coğrafi mövqeyi
dahadaartacaqdır.

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin deputatı
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4)AvropaBirliyiningələcək10il
üçün perspektivləri iqtisadi
vəsiyasicəhətdənçoxdanik
bin deyil. Birlikdə ciddi bü

rokratik islahatlarıngedəcəyi
planlaşdırılır.

5) Azərbaycan növbəti 10 illər
ərzində Avropa Birliyi üçün
dayanıqlı və etibarlı enerji
təchizatçısı rolunu oynamaq
la Avropa Birliyinin enerji
təhlükəsizliyinəböyükdəstək
verəcək. Bu dəstək, eyni za
manda, Avropa Birliyinin
özünün taleyinəmühüm kö
məkolacaq.

6) Azərbaycan sahib olduğu
beynəlxalq nəqliyyat dəhliz
lərivasitəsiiləAvropavəAsi
ya arasında mühüm iqtisadi
qovşaqyaradaraqhərikiqitə
nin iqtisadi əlaqələrinin in
tensivliyinə dəstək vermək
dədir.YəniAzərbaycanınim
kanlarıAvropaBirliyiniAsiya
bazarlarınayaxınlaşdırır.

7)AvropaBirliyininCənubiQaf
qazölkələri ilə ticarəthəcmi
nin77%iAzərbaycanınpayı
nadüşür və respublikamızın
da xarici ticarət həcminin

40%iAvropaBirliyininpayı
nadüşür.

8)AzərbaycanÇinin“Birkəmər,
bir yol” layihəsində əsas tə
rəfdaşlardanbiridir.

Bütünbuyuxarıdasadaladıqla
rımAzərbaycanvəAvropaBirliyi
arasındaimzalanacaqsazişinbəra
bərhüquqlu qaydada və diqqətlə
hazırlanmasını tələb edir. Burada
əsasməsələvaxtdeyil,məzmunvə
keyfiyyətdir. Təcrübə göstərir ki,
AvropaBirliyikimibeynəlxalqtəş
kilatlarıntamamiləözmaraqlarına
xidmət edən standart müqavilə
şablonlarıolur.Onlarıdəyişdirmə
dən qısa müddət ərzində imzala
maqmümkündür,hansınıki,Gür
cüstanvəErmənistanartıqimzala
yıblar.
Düşünürəm ki, Azərbaycan və

Avropa Birliyi arasında imzalana
caq sazişhər iki tərəfüçünvacib
dir.Hər iki tərəfin qarşısında du
ran çağırışların həlli məqsədi ilə
qarşılıqlımaraqlarıözündəəkset
dirənsazişəehtiyacvardır.
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narazılığı olmuşdur. Belə ki, yekun sə
nədəAzərbaycanın ərazi bütövlüyüvə
suverenliyinə dəstək ifadə edən bənd
salınmamışdı. Aİ dəfələrlə Azərbayca
nınərazibütövlüyünüvəsuverenliyini
tanıdığınırəsmiqaydadaifadəetmişdir.
HabeləAİnin əksər sənədlərində Şərq
Tərəfdaşlığınadaxil olanGürcüstan və
Ukraynanınərazibütövlüyünətamdəs
təkifadəolunur.Bununlabelə,Aİrəsmi
ləriyubileytoplantısınınyekunsənədin
dəölkəmizinərazibütövlüyünüdəstək
ləyənmüddəalarınəksolunmasınarazı
olmamışdır.SənədləbağlıGürcüstanvə
Ukraynanın da narazılığına səbəb olan
məqamolmuşdur.Beləki,Aİyəüzvlük
məsələsini öz xarici siyasətlərinin əsas
prioritetlərindən biri olaraq müəyyən
etmiş iki dövlət onların Aİyə üzvlük
niyyətlərinin və üzvlük perspektivi ilə
bağlı hər hansı məqamın sənəddə əks
olunmamasındanrazıqalmamışdır.La
kinrəsmiTbilisivəKiyevilkmərhələdə
sənəddənnarazılıqlarınıifadəetsələrdə,
sonradan onu imzalamağa razılıq ver
mişlər. Bununla belə, Prezident İlham
ƏliyevinAzərbaycanınərazibütövlüyü

məsələsiiləbağlıhərzamanolduğuki
miprinsipialmövqeyivəbumövqedən
geri çəkilməməsi yekun sənədin ancaq
AİninXariciFəaliyyətXidmətininrəh
bərixanımFederikaMoqerinininimzası
ilə qəbul olunmasına gətirib çıxarmış
dır.

Şərq Tə  rəf  daş  lı  ğı 
proq  ra  mı  nın ma  hiy  yə  ti

Avropaİttifaqı2000ciillərinəvvəllə
rindəgenişlənməçərçivəsinəalabilmə
diyivəyaxınmüddətdəüzvlükvədet
mədiyi ölkələrləmünasibətləri tənzim
ləmək naminə çoxtərəfli əməkdaşlıq
platformaları formalaşdırmağa başladı.
Bunun ilk nəticəsi olaraq 2003cü ildə
AİnınQonşuluq Siyasəti elan olundu.
Bu, Orta Şərqdən və ŞimaliAfrikadan
10,postSovetməkanındanisə6ölkəni
əhatəedənbirsiyasətçərçivəsiidi.2008
ciildəİttifaqınüzvdövlətlərindənPolşa
vəİsveçpostSovetməkanındanolan6
ölkə Azərbaycan,Belarus,Gürcüstan,
Ermənistan, Moldova və Ukrayna ilə
münasibətləridahairəliaparmaq,əmək
daşlığıdahadadərinləşdirməküçünbu

dövlətlərlə əlaqələri Qonşuluq Siyasəti
çərçivəsində deyil, Şərq Tərəfdaşlığı
proqramı çərçivəsində qurmağı təklif
etdi.Nəticədə10 il əvvəl  2009cu ilin
mayayındaPolşavəİsveçintəşəbbüsü
əsasında Aİ ilə Azərbaycan, Belarus,
Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və
Ukrayna arasında əməkdaşlığın yeni
platformasıfəaliyyətəbaşlamışoldu.
Əslində ŞərqTərəfdaşlığınınmahiy

yətiAİninqonşudövlətləriolanAzər
baycan,Belarus,Gürcüstan,Ermənistan,
Moldova vəUkrayna iləmünasibətləri
onlarahərhansıbirüzvlükvədivermə
dənmümkünqədərinkişafetdirməkvə
genişləndirmək,müxtəlifsahələrdəisla
hatlarınkeçirilməsinitəminetməkləbu
ölkələri Aİyə daha yaxınlaşdırmaqdır.
BununüçünAİbuölkələrləmüxtəlifsa
hələrdədahayaxındanəməkdaşlıqedir,
həyatakeçirilən islahatlarıbuvəyadi
gərformadadəstəkləyir.
HərnəqədərŞərqTərəfdaşlığıçox

tərəfli əməkdaşlıq platforması olsa da,
AİiləŞərqTərəfdaşlığıölkələriarasın
da əlaqələrin inkişafı və əməkdaşlığın
genişləndirilməsidahaçoxfərdiqayda

SİYASƏT

ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLığı PROQRAMı 
10 YAŞıNDA: 

Cariilin1314maytarixindəBrüssel
dəAvropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı
proqramının 10 illik yubiley toplantısı
keçirildi.Toplantıda,Belarus istisnaol
maqla, Şərq Tərəfdaşlığına daxil olan
bütünölkələrdövlətvəhökumətbaşçı
larısəviyyəsindətəmsilolunurdu.Yubi
ley tədbirindəAzərbaycanRespublika
sınıPrezidentcənabİlhamƏliyevtəmsil
edirdi. Tədbirdə Şərq Tərəfdaşlığının
həm10illikzamankəsimindəəldəetdi
yiuğurlargözdənkeçirildi,həmdənöv
bətimərhələüçünhədəflərdəyərləndi
rildi.YubileytoplantısıçərçivəsindəAv
ropaİttifaqırəsmiləriilətərəfdaşölkələ
ritəmsiledənliderlərarasındamüzaki

rələrhəmdəŞərqTərəfdaşlığınıneffek
tivliyinindahadaartırılmasına,dövlət
lərivəxalqlarıbirbirinədahadayaxın
laşdırmaqdaproqramındahatəsirlihala
gətirilməsinəyönəlmişdi.
Lakinbirməqamxüsusi qeydolun

malıdırki,toplantınınyekunsənədiŞərq
Tərəfdaşlığıölkələrinindövlətvəhöku
mət başçıları tərəfindən imzalanmadı.
Əvəzində isə sənədəancaqAİadından
təşkilatın Xarici Fəaliyyət Xidmətinin
rəhbəri xanım FederikaMoqerini imza
atdı. Yekun sənədin Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələri tərəfindən imzalanmamasına
əsas səbəblərdən biriAzərbaycanın sə
nədləbağlıprinsipialmövqeyivəhaqlı

Babək Ağayev
Milli Məclis Aparatı Beynəlxalq 

münasibətlər şöbəsinin 
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narazılığı olmuşdur. Belə ki, yekun sə
nədəAzərbaycanın ərazi bütövlüyüvə
suverenliyinə dəstək ifadə edən bənd
salınmamışdı. Aİ dəfələrlə Azərbayca
nınərazibütövlüyünüvəsuverenliyini
tanıdığınırəsmiqaydadaifadəetmişdir.
HabeləAİnin əksər sənədlərində Şərq
Tərəfdaşlığınadaxil olanGürcüstan və
Ukraynanınərazibütövlüyünətamdəs
təkifadəolunur.Bununlabelə,Aİrəsmi
ləriyubileytoplantısınınyekunsənədin
dəölkəmizinərazibütövlüyünüdəstək
ləyənmüddəalarınəksolunmasınarazı
olmamışdır.SənədləbağlıGürcüstanvə
Ukraynanın da narazılığına səbəb olan
məqamolmuşdur.Beləki,Aİyəüzvlük
məsələsini öz xarici siyasətlərinin əsas
prioritetlərindən biri olaraq müəyyən
etmiş iki dövlət onların Aİyə üzvlük
niyyətlərinin və üzvlük perspektivi ilə
bağlı hər hansı məqamın sənəddə əks
olunmamasındanrazıqalmamışdır.La
kinrəsmiTbilisivəKiyevilkmərhələdə
sənəddənnarazılıqlarınıifadəetsələrdə,
sonradan onu imzalamağa razılıq ver
mişlər. Bununla belə, Prezident İlham
ƏliyevinAzərbaycanınərazibütövlüyü

məsələsiiləbağlıhərzamanolduğuki
miprinsipialmövqeyivəbumövqedən
geri çəkilməməsi yekun sənədin ancaq
AİninXariciFəaliyyətXidmətininrəh
bərixanımFederikaMoqerinininimzası
ilə qəbul olunmasına gətirib çıxarmış
dır.

Şərq Tə  rəf  daş  lı  ğı  
proq  ra  mı  nın ma  hiy  yə  ti

Avropaİttifaqı2000ciillərinəvvəllə
rindəgenişlənməçərçivəsinəalabilmə
diyivəyaxınmüddətdəüzvlükvədet
mədiyi ölkələrləmünasibətləri tənzim
ləmək naminə çoxtərəfli əməkdaşlıq
platformaları formalaşdırmağa başladı.
Bunun ilk nəticəsi olaraq 2003cü ildə
AİnınQonşuluq Siyasəti elan olundu.
Bu, Orta Şərqdən və ŞimaliAfrikadan
10,postSovetməkanındanisə6ölkəni
əhatəedənbirsiyasətçərçivəsiidi.2008
ciildəİttifaqınüzvdövlətlərindənPolşa
vəİsveçpostSovetməkanındanolan6
ölkə Azərbaycan,Belarus,Gürcüstan,
Ermənistan, Moldova və Ukrayna ilə
münasibətləridahairəliaparmaq,əmək
daşlığıdahadadərinləşdirməküçünbu

dövlətlərlə əlaqələri Qonşuluq Siyasəti
çərçivəsində deyil, Şərq Tərəfdaşlığı
proqramı çərçivəsində qurmağı təklif
etdi.Nəticədə10 il əvvəl  2009cu ilin
mayayındaPolşavəİsveçintəşəbbüsü
əsasında Aİ ilə Azərbaycan, Belarus,
Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və
Ukrayna arasında əməkdaşlığın yeni
platformasıfəaliyyətəbaşlamışoldu.
Əslində ŞərqTərəfdaşlığınınmahiy

yətiAİninqonşudövlətləriolanAzər
baycan,Belarus,Gürcüstan,Ermənistan,
Moldova vəUkrayna iləmünasibətləri
onlarahərhansıbirüzvlükvədivermə
dənmümkünqədərinkişafetdirməkvə
genişləndirmək,müxtəlifsahələrdəisla
hatlarınkeçirilməsinitəminetməkləbu
ölkələri Aİyə daha yaxınlaşdırmaqdır.
BununüçünAİbuölkələrləmüxtəlifsa
hələrdədahayaxındanəməkdaşlıqedir,
həyatakeçirilən islahatlarıbuvəyadi
gərformadadəstəkləyir.
HərnəqədərŞərqTərəfdaşlığıçox

tərəfli əməkdaşlıq platforması olsa da,
AİiləŞərqTərəfdaşlığıölkələriarasın
da əlaqələrin inkişafı və əməkdaşlığın
genişləndirilməsidahaçoxfərdiqayda

SİYASƏT

ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLığı PROQRAMı 
10 YAŞıNDA: 

Cariilin1314maytarixindəBrüssel
dəAvropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı
proqramının 10 illik yubiley toplantısı
keçirildi.Toplantıda,Belarus istisnaol
maqla, Şərq Tərəfdaşlığına daxil olan
bütünölkələrdövlətvəhökumətbaşçı
larısəviyyəsindətəmsilolunurdu.Yubi
ley tədbirindəAzərbaycanRespublika
sınıPrezidentcənabİlhamƏliyevtəmsil
edirdi. Tədbirdə Şərq Tərəfdaşlığının
həm10illikzamankəsimindəəldəetdi
yiuğurlargözdənkeçirildi,həmdənöv
bətimərhələüçünhədəflərdəyərləndi
rildi.YubileytoplantısıçərçivəsindəAv
ropaİttifaqırəsmiləriilətərəfdaşölkələ
ritəmsiledənliderlərarasındamüzaki

rələrhəmdəŞərqTərəfdaşlığınıneffek
tivliyinindahadaartırılmasına,dövlət
lərivəxalqlarıbirbirinədahadayaxın
laşdırmaqdaproqramındahatəsirlihala
gətirilməsinəyönəlmişdi.
Lakinbirməqamxüsusi qeydolun

malıdırki,toplantınınyekunsənədiŞərq
Tərəfdaşlığıölkələrinindövlətvəhöku
mət başçıları tərəfindən imzalanmadı.
Əvəzində isə sənədəancaqAİadından
təşkilatın Xarici Fəaliyyət Xidmətinin
rəhbəri xanım FederikaMoqerini imza
atdı. Yekun sənədin Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələri tərəfindən imzalanmamasına
əsas səbəblərdən biriAzərbaycanın sə
nədləbağlıprinsipialmövqeyivəhaqlı
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səlahiyyətmüddətibaşaçatır.Yenihəm
sədrinkimliyivənümayəndəheyətinin
tərkibiAvropaParlamentininnümayən
dəheyətlərinin tərkibi qərarlaşdırıldıq
dan sonraməlumolacaq. Parlamentlər
arasında digər bir əməkdaşlıq platfor
masıisəAvronestParlamentAssamble
yasıdır. Şərq Tərəfdaşlıq proqramının
parlament ölçüsü olan bu assambleya
əməkdaşlıq üçün çoxtərəfli platforma
hesabolunurvəAvropaParlamenti ilə
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan,
Moldova və Ukrayna parlamentlərini
birarayagətirir.BelarusŞərqTərəfdaş
lıq proqramının parlament ölçüsündə
iştirak etmədiyi üçün Avronest PAda
nümayəndəheyəti yoxdur.Azərbayca
nınAvronestPAdakınümayəndəheyə
tininrəhbərimillətvəkiliSahibəQafaro
vadır.Heçşübhəyoxdurki,Azərbaycan
iləAvropaİttifaqıarasındayaxınmüd
dətdəimzalanmasıgözlənənstratejixa
rakterli saziş parlament ölçüsü üzrə
əməkdaşlıqda da yeni mərhələyə start
verəcəkdir.

Aİ-nin qlo  bal si  ya  sət  də 
ye  ri və ŞT öl  kə  lə  ri  nin 
İt  ti  faq  dan göz  lən  ti  lə  ri

Aİ“yumşaqgüc”anlayışıüzərində
qurulmuş bir birlikdir və “yumşaq
güc”tətbiqetməklədünyadaözyerini
gücləndirməyə, rolunu artırmağa və
təsirdairəsinigenişləndirməyəçalışır.

Bu,ümumdünyasülhüvəqlobalsabit
lik kontekstində dəyərləndirildikdə,
əslində, olduqca təqdirəlayiq haldır.
Bununlabelə,sondövrlərdünyadais
tər regional səviyyələrdə, istərsə də
qlobalsiyasiarenadaetimadsızlıqmü
hitinin artdığının şahidi oluruq. Söz
süzki,bununbirsıraobyektivvəsub
yektiv səbəblərivar.Qlobal siyasi sis
teminəsaskomponentləridövlətlərdir.
Beynəlxalq təşkilatlar isə bu kompo
nentlər arasında etimadmühiti yarat
maqvəgücləndirməkməqsədi iləya
radılmışdır.Lakinbeynəlxalqtəşkilat
ların təsirsizliyi, ehtiyacduyulan isla
hatların keçirilməməsi nəticəsində bu
qurumlarda yaranan böhranlar bey
nəlxalqmünasibətlərsistemdəgərgin
liyigetdikcədahaçoxartırırvətəəssüf
ki, artan bu gərginlik fonundaAİnin
qlobaltəsirliliyiazalır.
BugünAİiləŞərqTərəfdaşlığıçər

çivəsində əməkdaşlıq edən 6 ölkədən
4üAzərbaycan,Gürcüstan,Moldova
vəUkraynaərazibütövlüyününvəsu
verenliyininpozulmasıfaktındanəziy
yətçəkir.Ərazibütövlüyüvəsuveren
lik hər bir dövlətin ümdə marağıdır,
bütünmillimaraqlarınüzərindədaya
nanməfhumdur.Çünkiərazibütövlü
yününpozulmasıdövlətintəhlükəsiz
liyinivədavamlılığınıtəhdidedənbir
haldır.Mövcudbütünvasitələrlədöv
lətin təhlükəsizliyini və davamlılığını

təminetməkisədövlətolmağındəyiş
məzinstinktidir.Dolayısıiləərazibü
tövlüyüvəsuverenliyipozulmuşŞərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin, o cümlədən
Azərbaycanın Aİdən hərtərəfli ilk
gözlədiyi dəstəkməhz ərazi bütövlü
yünün bərpasına veriləcək dəstəkdir.
Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüs
tan, Moldova və Ukraynanın Aİdən
gözlədiyidigərbirdəstəkdəbuölkələ
rəyaxınperspektivdəüzvlük imkanı
nın verilməsidir ki, bu məqamda da
onlar istədikləri dəstəyi hələ də görə
bilmirlər.
Yuxarıdaqeydedilənməqamlarınə

zərəalaraqiddiaetməkolarki,ŞərqTə
rəfdaşlığıölkələriarasındamillimaraq
lar,regionalvəqlobalreallıqlarfonunda
Aİiləmünasibətləriənpraqmatikəsas
da quranməhzAzərbaycan olmuşdur.
AzərbaycanRespublikasıPrezidenticə
nabİlhamƏliyevin6iləvvəlassosiasiya
sazişiüzrədanışıqlardanimtinaedib,Aİ
iləmünasibətləridahabalanslıvəbəra
bərəsasdayenidənquracaqsaziş təklif
etməsininnəqədərvaxtındavəyerində
atılmışaddımolduğubugündahaaçıq
aydın görünür. Azərbaycanın orta və
uzaqstratejihədəflərininyaxınmüddətli
taktiki gedişlərə qurban verməyən bu
addımınfaydasıqarşıdangələn illərdə,
xüsusilədəAzərbaycan iləAİarasında
yenisazişinimzalanmasındansonrada
hayaxşıgörünəcəkdir.

SİYASƏT

dahəyatakeçirilir.Budatəbiidir,çünki
həmbu6ölkəninAİiləbağlıgündəlik
lərifərqlidir,həmdəAİninbuölkələrlə
bağlıyanaşmalarıvəmaraqlarıüstüstə
düşmür. Məhz buna görədir ki, Şərq
TərəfdaşlığıölkələriiləAİarasındamü
nasibətlərin hazırkı inkişaf əlamətləri
fərqlilik göstərir. Başqa sözlə desək,
AzərbaycanınmillimaraqlarınınAİilə
bağlı diktə etdiyiməqamlarGürcüsta
nınvəyaUkraynanınmillimaraqları
nıntələbləriiləeynideyildirvəbumə
qamAzərbaycaniləAİarasındaəlaqə
lərininkişafsəviyyəsiniGürcüstanınvə
yaUkraynanınAİ iləmünasibətlərinin
gəldiyinöqtədənfərqləndirir.

Azər  bay  can-Aİ 
mü  na  si  bət  lə  ri  nə qı  sa ba  xış
Hazırda Azərbaycanla Aİ arasında

münasibətlərin əsasını 1996cı ildə im
zalanmışvə1999cuildənqüvvəyəmi
nən Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi
təşkil edir.Artıq 23 ildir imzalanan və
münasibətlərindinamikası ilə ayaqlaşa
bilməyənbusazişinyenilənməsiehtiya
cıhəmAzərbaycan,həmdəAİtərəfin
dənqəbuledilənfaktdır.Busazişində
yişdirilməsi və yenilənməsi təşəbbüsü
ilkdəfə2010cuildəAİtərəfindəngöstə
rilmişdir. Aİ Şərq Tərəfdaşlığı çərçivə
sində əməkdaşlıq etdiyi digər ölkələrə

olduğukimi,Azərbaycanadaassosiasi
yasazişiimzalamağıtəklifetmişdir.As
sosiativəməkdaşlığıözündəehtivaedən
saziş üzrə Aİ ilə Azərbaycan arasında
danışıqlar2010cuildəbaşlasada,uğur
la yekunlaşmadı. Belə ki, Azərbaycan
2013cüildəVilnüsdəkeçirilənŞərqTə
rəfdaşlığısammitindənsonraAİ iləas
sosiativsazişimzalamaqvəİttifaqaüzv
olmaqniyyətininolmadığınıaçıqşəkil
dəortayaqoydu.Aİiləmünasibətlərdə
təktərəfli qaydada daha çox öhdəliyin
götürülməsinə dəlalət edən assosiativ
saziş üzrə danışıqlardan imtina edən
Azərbaycan,qısamüddətsonraİttifaqa
hərtərəflivəstratejiəməkdaşlığınəzər
dətutanyenisazişlayihəsitəqdimetdi.
Aİ Şurası Azərbaycan ilə danışıqlar
üçün2016cıilinnoyabrayındakomissi
yayamandatverdivə2017ciilinfevral
ayında, Azərbaycan Respublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevinBrüsse
lə həyata keçirdiyi səfərlə danışıqlara
rəsmiolaraqstartverildi.Danışıqlarye
kunmərhələsindədirvətezlikləuğurla
başaçatmasıgözlənilir.
AzərbaycanhazırdahəmAİ,həmdə

ayrıayrılıqdaİttifaqınüzvdövlətləriilə
müxtəlifsahələrdəsıxvəuğurluəmək
daşlıq edir. Təkcə bir faktı qeyd etmək
kifayətdirki,AzərbaycanartıqAİnin28
üzv ölkəsindən 9u ilə ikitərəfli strateji
tərəfdaşlıqsazişiimzalamış,münasibət
lərinistratejiəsasdaqurmuşdur.Bu,Aİ
ilədanışıqlardaAzərbaycanınmövqeyi
nigücləndirənamillərdənbirikimiçıxış
edir.Buqəbildənolandigərbiramilisə
AzərbaycanınAİyəüzvolmaqniyyəti
ninolmamasıdır.Bugünrespublikamı
zınxaricisiyasətininprioritetləriarasın
da İttifaqa üzv olmaq hədəfi mövcud
deyil.Birşeyixüsusiolaraqvurğulamaq
lazımdır ki, yerləşdiyi geosiyasimövqe
nəqədərmürəkkəbolsada,Azərbayca
nınstratejiseçimləriŞərqTərəfdaşlığına
daxilolandigərdövlətlərdəndahaçox
dur. Mənsub olduğu etnik kimlik, qə
dim dövlətçiliyi ilə keçdiyi tarixi yol,

yerləşdiyibölgədəsahibolduğugeostra
teji əhəmiyyət, mövcud karbohidrogen
ehtiyatlarının vacibliyiAzərbaycana st
rateji siyasi seçimlərindədahaçevikol
maq imkanı verir. Başqa sözlə, strateji
siyasiplandaAzərbaycanınseçimiAİilə
məhdudlaşmayacaq qədər çoxdur. Ulu
öndərHeydərƏliyevindövründənbaş
layan və bu günə qədər uğurla davam
etdirilən balanslaşdırılmış xarici siyasə
tin mahiyyəti də məhz strateji planda
mövcudolanbuseçimzənginliyininol
duqca uğurlu bir şəkildə və ölkəmizin
millimaraqlarınaxidmətedəcəkforma
dakoordinasiyaedilməsidir.
AzərbaycanüçünAİiləmünasibətlər

xalqların rifahı naminə siyasi, iqtisadi,
humanitar və mədəni sahələrdə sıx
əməkdaşlığı,mütərəqqi dəyərlərin qar
şılıqlımübadiləsini özündə ehtiva edir.
AİhazırdaAzərbaycanınəsasticarəttə
rəfdaşı və ölkə iqtisadiyyatına sərmayə
yatıranənböyükinvestordur.Azərbay
canınayrıayrıhökumətqurumlarıiləAİ
arasındabugünəqədər38tvinninqlayi
həsi icra edilmiş, 10 layihə isə hazırda
icraedilməkdədir.Dahabirtvinninqla
yihəsihazırlıqmərhələsindədir.
Azərbaycan ilə Aİ parlamentlər sə

viyyəsində də əməkdaşlıq etməkdədir.
1999cu ildə imzalanmışTərəfdaşlıqvə
Əməkdaşlıq Sazişinə əsasən AİAzər
baycanParlamentƏməkdaşlıqKomitəsi
qanunvericiorqanlararasında ikitərəfli
əsasda əməkdaşlıq platforması olaraq
müəyyən edilmişdir. AİAzərbaycan
ParlamentƏməkdaşlıqKomitəsihəriki
tərəfinmüəyyənetdiyinümayəndəhe
yətindənibarətdirvəhəmsədrlikəsasın
da idarə olunur. HazırdaAİAzərbay
canParlamentƏməkdaşlıqKomitəsində
həmsədrliyiMilliMəclisi təmsilənmil
lət vəkili Cavanşir Feyziyev, Avropa
Parlamentinitəmsilənisəbritaniyalıde
putat SəccadKərim həyata keçirir. La
kin bu ilin may ayındaAvropa Parla
mentinə keçirilən seçkilərə görə iyun
ayında onun və nümayəndə heyətinin
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səlahiyyətmüddətibaşaçatır.Yenihəm
sədrinkimliyivənümayəndəheyətinin
tərkibiAvropaParlamentininnümayən
dəheyətlərinin tərkibi qərarlaşdırıldıq
dan sonraməlumolacaq. Parlamentlər
arasında digər bir əməkdaşlıq platfor
masıisəAvronestParlamentAssamble
yasıdır. Şərq Tərəfdaşlıq proqramının
parlament ölçüsü olan bu assambleya
əməkdaşlıq üçün çoxtərəfli platforma
hesabolunurvəAvropaParlamenti ilə
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan,
Moldova və Ukrayna parlamentlərini
birarayagətirir.BelarusŞərqTərəfdaş
lıq proqramının parlament ölçüsündə
iştirak etmədiyi üçün Avronest PAda
nümayəndəheyəti yoxdur.Azərbayca
nınAvronestPAdakınümayəndəheyə
tininrəhbərimillətvəkiliSahibəQafaro
vadır.Heçşübhəyoxdurki,Azərbaycan
iləAvropaİttifaqıarasındayaxınmüd
dətdəimzalanmasıgözlənənstratejixa
rakterli saziş parlament ölçüsü üzrə
əməkdaşlıqda da yeni mərhələyə start
verəcəkdir.

Aİ-nin qlo  bal si  ya  sət  də  
ye  ri və ŞT öl  kə  lə  ri  nin  
İt  ti  faq  dan göz  lən  ti  lə  ri

Aİ“yumşaqgüc”anlayışıüzərində
qurulmuş bir birlikdir və “yumşaq
güc”tətbiqetməklədünyadaözyerini
gücləndirməyə, rolunu artırmağa və
təsirdairəsinigenişləndirməyəçalışır.

Bu,ümumdünyasülhüvəqlobalsabit
lik kontekstində dəyərləndirildikdə,
əslində, olduqca təqdirəlayiq haldır.
Bununlabelə,sondövrlərdünyadais
tər regional səviyyələrdə, istərsə də
qlobalsiyasiarenadaetimadsızlıqmü
hitinin artdığının şahidi oluruq. Söz
süzki,bununbirsıraobyektivvəsub
yektiv səbəblərivar.Qlobal siyasi sis
teminəsaskomponentləridövlətlərdir.
Beynəlxalq təşkilatlar isə bu kompo
nentlər arasında etimadmühiti yarat
maqvəgücləndirməkməqsədi iləya
radılmışdır.Lakinbeynəlxalqtəşkilat
ların təsirsizliyi, ehtiyacduyulan isla
hatların keçirilməməsi nəticəsində bu
qurumlarda yaranan böhranlar bey
nəlxalqmünasibətlərsistemdəgərgin
liyigetdikcədahaçoxartırırvətəəssüf
ki, artan bu gərginlik fonundaAİnin
qlobaltəsirliliyiazalır.
BugünAİiləŞərqTərəfdaşlığıçər

çivəsində əməkdaşlıq edən 6 ölkədən
4üAzərbaycan,Gürcüstan,Moldova
vəUkraynaərazibütövlüyününvəsu
verenliyininpozulmasıfaktındanəziy
yətçəkir.Ərazibütövlüyüvəsuveren
lik hər bir dövlətin ümdə marağıdır,
bütünmillimaraqlarınüzərindədaya
nanməfhumdur.Çünkiərazibütövlü
yününpozulmasıdövlətintəhlükəsiz
liyinivədavamlılığınıtəhdidedənbir
haldır.Mövcudbütünvasitələrlədöv
lətin təhlükəsizliyini və davamlılığını

təminetməkisədövlətolmağındəyiş
məzinstinktidir.Dolayısıiləərazibü
tövlüyüvəsuverenliyipozulmuşŞərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin, o cümlədən
Azərbaycanın Aİdən hərtərəfli ilk
gözlədiyi dəstəkməhz ərazi bütövlü
yünün bərpasına veriləcək dəstəkdir.
Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüs
tan, Moldova və Ukraynanın Aİdən
gözlədiyidigərbirdəstəkdəbuölkələ
rəyaxınperspektivdəüzvlük imkanı
nın verilməsidir ki, bu məqamda da
onlar istədikləri dəstəyi hələ də görə
bilmirlər.
Yuxarıdaqeydedilənməqamlarınə

zərəalaraqiddiaetməkolarki,ŞərqTə
rəfdaşlığıölkələriarasındamillimaraq
lar,regionalvəqlobalreallıqlarfonunda
Aİiləmünasibətləriənpraqmatikəsas
da quranməhzAzərbaycan olmuşdur.
AzərbaycanRespublikasıPrezidenticə
nabİlhamƏliyevin6iləvvəlassosiasiya
sazişiüzrədanışıqlardanimtinaedib,Aİ
iləmünasibətləridahabalanslıvəbəra
bərəsasdayenidənquracaqsaziş təklif
etməsininnəqədərvaxtındavəyerində
atılmışaddımolduğubugündahaaçıq
aydın görünür. Azərbaycanın orta və
uzaqstratejihədəflərininyaxınmüddətli
taktiki gedişlərə qurban verməyən bu
addımınfaydasıqarşıdangələn illərdə,
xüsusilədəAzərbaycan iləAİarasında
yenisazişinimzalanmasındansonrada
hayaxşıgörünəcəkdir.

SİYASƏT

dahəyatakeçirilir.Budatəbiidir,çünki
həmbu6ölkəninAİiləbağlıgündəlik
lərifərqlidir,həmdəAİninbuölkələrlə
bağlıyanaşmalarıvəmaraqlarıüstüstə
düşmür. Məhz buna görədir ki, Şərq
TərəfdaşlığıölkələriiləAİarasındamü
nasibətlərin hazırkı inkişaf əlamətləri
fərqlilik göstərir. Başqa sözlə desək,
AzərbaycanınmillimaraqlarınınAİilə
bağlı diktə etdiyiməqamlarGürcüsta
nınvəyaUkraynanınmillimaraqları
nıntələbləriiləeynideyildirvəbumə
qamAzərbaycaniləAİarasındaəlaqə
lərininkişafsəviyyəsiniGürcüstanınvə
yaUkraynanınAİ iləmünasibətlərinin
gəldiyinöqtədənfərqləndirir.

Azər  bay  can-Aİ  
mü  na  si  bət  lə  ri  nə qı  sa ba  xış
Hazırda Azərbaycanla Aİ arasında

münasibətlərin əsasını 1996cı ildə im
zalanmışvə1999cuildənqüvvəyəmi
nən Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi
təşkil edir.Artıq 23 ildir imzalanan və
münasibətlərindinamikası ilə ayaqlaşa
bilməyənbusazişinyenilənməsiehtiya
cıhəmAzərbaycan,həmdəAİtərəfin
dənqəbuledilənfaktdır.Busazişində
yişdirilməsi və yenilənməsi təşəbbüsü
ilkdəfə2010cuildəAİtərəfindəngöstə
rilmişdir. Aİ Şərq Tərəfdaşlığı çərçivə
sində əməkdaşlıq etdiyi digər ölkələrə

olduğukimi,Azərbaycanadaassosiasi
yasazişiimzalamağıtəklifetmişdir.As
sosiativəməkdaşlığıözündəehtivaedən
saziş üzrə Aİ ilə Azərbaycan arasında
danışıqlar2010cuildəbaşlasada,uğur
la yekunlaşmadı. Belə ki, Azərbaycan
2013cüildəVilnüsdəkeçirilənŞərqTə
rəfdaşlığısammitindənsonraAİ iləas
sosiativsazişimzalamaqvəİttifaqaüzv
olmaqniyyətininolmadığınıaçıqşəkil
dəortayaqoydu.Aİiləmünasibətlərdə
təktərəfli qaydada daha çox öhdəliyin
götürülməsinə dəlalət edən assosiativ
saziş üzrə danışıqlardan imtina edən
Azərbaycan,qısamüddətsonraİttifaqa
hərtərəflivəstratejiəməkdaşlığınəzər
dətutanyenisazişlayihəsitəqdimetdi.
Aİ Şurası Azərbaycan ilə danışıqlar
üçün2016cıilinnoyabrayındakomissi
yayamandatverdivə2017ciilinfevral
ayında, Azərbaycan Respublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevinBrüsse
lə həyata keçirdiyi səfərlə danışıqlara
rəsmiolaraqstartverildi.Danışıqlarye
kunmərhələsindədirvətezlikləuğurla
başaçatmasıgözlənilir.
AzərbaycanhazırdahəmAİ,həmdə

ayrıayrılıqdaİttifaqınüzvdövlətləriilə
müxtəlifsahələrdəsıxvəuğurluəmək
daşlıq edir. Təkcə bir faktı qeyd etmək
kifayətdirki,AzərbaycanartıqAİnin28
üzv ölkəsindən 9u ilə ikitərəfli strateji
tərəfdaşlıqsazişiimzalamış,münasibət
lərinistratejiəsasdaqurmuşdur.Bu,Aİ
ilədanışıqlardaAzərbaycanınmövqeyi
nigücləndirənamillərdənbirikimiçıxış
edir.Buqəbildənolandigərbiramilisə
AzərbaycanınAİyəüzvolmaqniyyəti
ninolmamasıdır.Bugünrespublikamı
zınxaricisiyasətininprioritetləriarasın
da İttifaqa üzv olmaq hədəfi mövcud
deyil.Birşeyixüsusiolaraqvurğulamaq
lazımdır ki, yerləşdiyi geosiyasimövqe
nəqədərmürəkkəbolsada,Azərbayca
nınstratejiseçimləriŞərqTərəfdaşlığına
daxilolandigərdövlətlərdəndahaçox
dur. Mənsub olduğu etnik kimlik, qə
dim dövlətçiliyi ilə keçdiyi tarixi yol,

yerləşdiyibölgədəsahibolduğugeostra
teji əhəmiyyət, mövcud karbohidrogen
ehtiyatlarının vacibliyiAzərbaycana st
rateji siyasi seçimlərindədahaçevikol
maq imkanı verir. Başqa sözlə, strateji
siyasiplandaAzərbaycanınseçimiAİilə
məhdudlaşmayacaq qədər çoxdur. Ulu
öndərHeydərƏliyevindövründənbaş
layan və bu günə qədər uğurla davam
etdirilən balanslaşdırılmış xarici siyasə
tin mahiyyəti də məhz strateji planda
mövcudolanbuseçimzənginliyininol
duqca uğurlu bir şəkildə və ölkəmizin
millimaraqlarınaxidmətedəcəkforma
dakoordinasiyaedilməsidir.
AzərbaycanüçünAİiləmünasibətlər

xalqların rifahı naminə siyasi, iqtisadi,
humanitar və mədəni sahələrdə sıx
əməkdaşlığı,mütərəqqi dəyərlərin qar
şılıqlımübadiləsini özündə ehtiva edir.
AİhazırdaAzərbaycanınəsasticarəttə
rəfdaşı və ölkə iqtisadiyyatına sərmayə
yatıranənböyükinvestordur.Azərbay
canınayrıayrıhökumətqurumlarıiləAİ
arasındabugünəqədər38tvinninqlayi
həsi icra edilmiş, 10 layihə isə hazırda
icraedilməkdədir.Dahabirtvinninqla
yihəsihazırlıqmərhələsindədir.
Azərbaycan ilə Aİ parlamentlər sə

viyyəsində də əməkdaşlıq etməkdədir.
1999cu ildə imzalanmışTərəfdaşlıqvə
Əməkdaşlıq Sazişinə əsasən AİAzər
baycanParlamentƏməkdaşlıqKomitəsi
qanunvericiorqanlararasında ikitərəfli
əsasda əməkdaşlıq platforması olaraq
müəyyən edilmişdir. AİAzərbaycan
ParlamentƏməkdaşlıqKomitəsihəriki
tərəfinmüəyyənetdiyinümayəndəhe
yətindənibarətdirvəhəmsədrlikəsasın
da idarə olunur. HazırdaAİAzərbay
canParlamentƏməkdaşlıqKomitəsində
həmsədrliyiMilliMəclisi təmsilənmil
lət vəkili Cavanşir Feyziyev, Avropa
Parlamentinitəmsilənisəbritaniyalıde
putat SəccadKərim həyata keçirir. La
kin bu ilin may ayındaAvropa Parla
mentinə keçirilən seçkilərə görə iyun
ayında onun və nümayəndə heyətinin
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UEFAAvropaLiqasınınfinalgö
rüşününqitəninənnüfuzluidman
tədbirlərindən birininAzərbaycan
dakeçirilməsibarədəqərardoqquz
ay əvvəl qəbul edilmiş və heç bir
qeyriadi münasibət doğurmamış
dı.Dörd iləvvəl isəAvropa futbol
təşkilatı2020ciilinqitəçempionatı
nınqrupmərhələsininüçoyununa
Bakınıevsahibiseçmişvəbununla
ölkəmizinyüksəketimadalayiqol
duğunu təsdiqləmişdi. Küllialəm
bilirki,UEFAteztələsik,çiyqərar
larqəbuledəbilənbirtəşkilatdeyil.
Kəskinmühafizəkarlıq, sondərəcə
prinsipiallıq, hər işdə səliqəsah
man,dəqiqrəsmiyyətçilikbutəşki
latın mühüm xüsusiyyətləridir.
Çoxsaylı yoxlamalardan, sınaqlar
dankeçirmədənheçbirölkəyə,ne
cədeyərlər,ürəkqızdırmaz,iştap
şırmaz...Bununəzərəalsaq,qitənin
mötəbər futbol qarşılaşmalarının
təşkilininAzərbaycana etibar edil
məsi heç də göydəndüşmə deyil,

ölkəmizinbuişiənyüksəksəviyyə
də keçirəcəyinə əminliyin ifadəsi
dir.VəbirdəmöhtərəmPrezident
İlhamƏliyevin bütün sahələrdə, o
cümlədən idmanda yorulmadan,
fədakarlıqlahəyatakeçirdiyidüşü
nülmüş siyasətin, bu siyasətə uy
ğunolaraqhəmdəfutbolməmurla
rımızıngərginvəsəmərəlifəaliyyə
tininnəticəsidir.
Bunlarıyadasalmadan,qeydet

mədən indi artıq tarixə çevrilən
“Çelsi”“Arsenal” oyunu ətrafında
baş vermiş “oyunlar” barədə söz
demək, fikir bildirmək mümkün
süzdür. Bəri başdan deyim ki, bu
“oyunlar” hamısı fiaskoya uğradı,
Azərbaycanın,xalqımızınvədövlə
timizin adına, şəninə, şərəfinə heç
zərrəqədərdəxətəryetirəbilmədi.
Ammabaşverənlərixatırlamaq,öl
kəmizə qarşı növbəti qarayaxma
kampaniyasınınzəncirvarixarakter
daşıyan gedişatını bir daha nəzər
dənkeçirib,gələcəküçünmüəyyən

İDMAN

Avropanın iki finalı...  
Azərbaycanın xeyrinədir

Azərbaycanın da özünəməxsus
futbolənənələrivar.Müstəqildöv
lətçiliyimizin bərpasından sonra
bütünsahələrdəolduğukimi,bey
nəlxalq idman aləmi, o cümlədən
dünyavəAvropafutboluilədəsıx
əlaqələrimizyaranıb.Buəlaqələrin
tarixinitəfərrüatıiləxatırlamaq,bu
tarixinölkəmizdəfutboluninkişafı
na necə təsir göstərdiyini şərh et
mək niyyətində deyiləm. Məncə,
bu il mayın 29da Bakı Olimpiya
Stadionunda (BOS) keçirilənmöh
təşəmvəunudulmazfutbolbayra
mı bu sahədəki uğurların, nailiy
yətlərin növbəti qürurverici təcəs
sümüsayılabilər.

Mahir Abbaszadə
Milli Məclisin deputatı 

Futbolmilyonlarlainsanınqəlbinifəthetmiş
sevimlivəkütləviidmannövüdür.Onukişi
savaşıdaadlandırırlar,teatrsəhnəsi,yaradıcı
lıqməkanıda...Hərhaldafutboluntəkcəfizi
kigücvəməharətindeyil,həmdəağılvəiste
dadınnümayişiolduğudanılmazdır.
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UEFAAvropaLiqasınınfinalgö
rüşününqitəninənnüfuzluidman
tədbirlərindən birininAzərbaycan
dakeçirilməsibarədəqərardoqquz
ay əvvəl qəbul edilmiş və heç bir
qeyriadi münasibət doğurmamış
dı.Dörd iləvvəl isəAvropa futbol
təşkilatı2020ciilinqitəçempionatı
nınqrupmərhələsininüçoyununa
Bakınıevsahibiseçmişvəbununla
ölkəmizinyüksəketimadalayiqol
duğunu təsdiqləmişdi. Küllialəm
bilirki,UEFAteztələsik,çiyqərar
larqəbuledəbilənbirtəşkilatdeyil.
Kəskinmühafizəkarlıq, sondərəcə
prinsipiallıq, hər işdə səliqəsah
man,dəqiqrəsmiyyətçilikbutəşki
latın mühüm xüsusiyyətləridir.
Çoxsaylı yoxlamalardan, sınaqlar
dankeçirmədənheçbirölkəyə,ne
cədeyərlər,ürəkqızdırmaz,iştap
şırmaz...Bununəzərəalsaq,qitənin
mötəbər futbol qarşılaşmalarının
təşkilininAzərbaycana etibar edil
məsi heç də göydəndüşmə deyil,

ölkəmizinbuişiənyüksəksəviyyə
də keçirəcəyinə əminliyin ifadəsi
dir.VəbirdəmöhtərəmPrezident
İlhamƏliyevin bütün sahələrdə, o
cümlədən idmanda yorulmadan,
fədakarlıqlahəyatakeçirdiyidüşü
nülmüş siyasətin, bu siyasətə uy
ğunolaraqhəmdəfutbolməmurla
rımızıngərginvəsəmərəlifəaliyyə
tininnəticəsidir.
Bunlarıyadasalmadan,qeydet

mədən indi artıq tarixə çevrilən
“Çelsi”“Arsenal” oyunu ətrafında
baş vermiş “oyunlar” barədə söz
demək, fikir bildirmək mümkün
süzdür. Bəri başdan deyim ki, bu
“oyunlar” hamısı fiaskoya uğradı,
Azərbaycanın,xalqımızınvədövlə
timizin adına, şəninə, şərəfinə heç
zərrəqədərdəxətəryetirəbilmədi.
Ammabaşverənlərixatırlamaq,öl
kəmizə qarşı növbəti qarayaxma
kampaniyasınınzəncirvarixarakter
daşıyan gedişatını bir daha nəzər
dənkeçirib,gələcəküçünmüəyyən

İDMAN

Avropanın iki finalı...  
Azərbaycanın xeyrinədir

Azərbaycanın da özünəməxsus
futbolənənələrivar.Müstəqildöv
lətçiliyimizin bərpasından sonra
bütünsahələrdəolduğukimi,bey
nəlxalq idman aləmi, o cümlədən
dünyavəAvropafutboluilədəsıx
əlaqələrimizyaranıb.Buəlaqələrin
tarixinitəfərrüatıiləxatırlamaq,bu
tarixinölkəmizdəfutboluninkişafı
na necə təsir göstərdiyini şərh et
mək niyyətində deyiləm. Məncə,
bu il mayın 29da Bakı Olimpiya
Stadionunda (BOS) keçirilənmöh
təşəmvəunudulmazfutbolbayra
mı bu sahədəki uğurların, nailiy
yətlərin növbəti qürurverici təcəs
sümüsayılabilər.

Mahir Abbaszadə
Milli Məclisin deputatı 

Futbolmilyonlarlainsanınqəlbinifəthetmiş
sevimlivəkütləviidmannövüdür.Onukişi
savaşıdaadlandırırlar,teatrsəhnəsi,yaradıcı
lıqməkanıda...Hərhaldafutboluntəkcəfizi
kigücvəməharətindeyil,həmdəağılvəiste
dadınnümayişiolduğudanılmazdır.
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edəncənabPrezident İlhamƏliye
vinişarəsiilədərhaldayandırılması
vəalqışlarla əvəzlənməsiölkə rəh
bəri ilə vətəndaşlar arasında birli
yin nümayişi, xalqımızın mənəvi
əxlaqi dəyərlərinə cəmiyyətdəki
əbədiehtiramınifadəsioldu.
MxitaryanlabağlıAvropa futbol

ictimaiyyətinin bəzi nümayəndələ
rinin“narahatlığı”nınsəbəbi,daha
doğrusu,səbəbkarıbarədədə,yeri
gəlmişkən, bir neçə kəlmə demək
yerinədüşərdi.HenrixinbacısıMo
nikaUEFAdaişləyirvəqardaşının
karyerası üçün cankönüldən çalı
şır, hətta onunuğurlarındaheçdə
azroluolmadığınıbeləgizlətmir.
Ümumən, ermənilərin istənilən

vasitəvəvasitəçilərləözlərinətərəf
dartoplaması,sevgiməhəbbət,kar
yeraqazanmasıiləbağlıfaktlarye
tərincədir.Bakıda“Çelsi”“Arsenal”
finalınahazırlıqgetdiyidövrdəöl
kəmizə qarşı qarayaxma kampani
yasına qoşulan rusiyalı jurnalistlər
Vladimir Pozneri və Vladimir So
lovyovuermənilərəbağlayan“duy
ğular”ınkökünüarayıbaxtarmağa
nəvaxtımızvar,nəhəvəsimiz.Bun
larınhərikisiməhzhəmingünlərdə
teleekrandan öz ermənipərəstliklə
rininövbətidəfəgöstərdilər...Əslən
yəhudiolanPoznerinfaşistlərintə
ləf etdiyi soydaşlarınıın faciələrini
unudaraqfaşistəlaltısınıqəhrəman
səviyyəsinə qaldıran ermənilərə
məhəbbətizharetməsiheçdəgöz
lənilməz deyildi. Bir neçə il əvvəl
qondarma“erməni soyqırımı”ərə
fəsində o əvvəlcə fransalı şanson
erməniŞarlAznavuru,sonradaEr
mənistanın keçmiş prezidenti, Xo
calı soyqırımını törədənlərin biri
olan Sarkisyanı Rusiyanın 1ci ka
nalındakıverilişinədəvətetmiş,hər
ikisi“əzabkeşxalq”ınyalançıtarixi
niyadasalmış,onlarlabirlikdəkə
dərlənmiş, türkləri günahlandır

maq üçün dəridənqabıqdan çıx
mışdılar. Sarkisyanla müsahibədə
dəPoznerhəmsöhbətinihərvəchlə
öz intellektual səviyyəsinə qaldır
mağa cəhd göstərsə də, buna nail
olabilməmiş,həminmüsahibəson
radan sosial şəbəkələrdəgülüşob
yektinəçevrilmişdi.
Solovyovagəldikdəisəözteleve

rilişində Qarabağın ərazi mənsu
biyyəti barədə səsləndirdiyi suala
ukraynalı ekspertlərdən  aldığı ca
vabonasilləkimidəydi.Qarabağın
əzəli və əbədiAzərbaycan torpağı
olduğunu təkcəukraynalı ekspert
lər deyil, dünyanın bütün ədalətli
və vicdanlı insanları bilir, ən yük
səktribunalardanbəyanedirlər.Bi
zim öz torpaqlarımızı  Ermənista
nınişğalındanazadedəcəyimizgün
dəuzaqdadeyil.Azərbaycandöv
lətininözərazibütövlüyünübərpa
etməyəgücüvəqüdrəti,xalqımızın
düşmənə cavab verməyə yenilməz
hünəri və cəsarəti var. Bunu poz
nerlər,solovyovlardabilir...
Bir təəssüfdoğuranməsələnidə

qeyd etmək lazım gəlir. Müstəqil
Azərbaycanınuğurlarını,onunrəh
bərininqətiyyətlisiyasətinigözügö
türməyən, hansısa maraqlara görə
ermənipərəstmövqedədayananəc
nəbibədxahlarımızıntərəfinitutan,
onlarınsözünəsöykəkolannankor
həmvətənlərimiz, xəyanətkar soy
daşlarımız da mövcuddur. Cənab
PrezidentİlhamƏliyevinbuyaxın
lardaRespublikaGünümünasibəti
ilə təşkil edilənqəbuldakı nitqində
qeyd etdiyi kimi, bu gündünyada
informasiyamüharibəsi aparılır və
Azərbaycandauzun illərdirki, in
formasiyamüharibəsininhədəfində
dayanıb. Ölkəmizi ləkələmək istə
yənlərin, haqqımızda yalan məlu
matlar yayanların, ümumən, bizə
qarşıhücumlarınəksəriyyətininar
xasında erməni lobbisi və onlarla

müttəfiqolanbəziyerli,özünümü
xalifətadlandıranqruplaşmalardu
rur.  Belələrinə qarşımübarizə hər
birimizin borcudur. Dövlətimizin
başçısınınxalqımızamüraciətləde
diyi kimi, informasiya  müharibə
sindəbizancaqözişimizlə,özqətiy
yətimizləqalibgələbilərik.
EləUEFAAvropaLiqasınınfinal

görüşü ərəfəsində ölkəmizə qarşı
aparılaninformasiyamüharibəsinin
növbətidalğasınıdaölkəmizvəxal
qımızözişi,qətiyyətiilədəfetdi.Elə
birtəşkilatçılıqnümunəsiortayaqo
yulduki,bədxahlarımızınniyyətləri
puçaçıxdı,dostlarımızınsevincivə
qüruru dünyaya yayıldı.  “Hər bir
həqiqətmüqayisədəöz təcəssümü
nü tapır”,  deyirlər. Bakıdan bir
gün sonra Madriddə Çempionlar
Liqasının finalı keçirildi. Avropa
futbol rəsmilərinin də, azarkeşləri
nindəhərikioyununtəşkilatçılığını
təhlilvəmüqayisəetməkimkanıol
du. İspaniyadakıbiabırçılıqlarhaq
qındaməlumatlardünyamediasın
dakifayətqədərdir.Azərbaycanda
kıəminamanlıq,rahatlıqvəqonaq
pərvərlikhaqqındadaocümlədən...
Hətta bu günlərdə UEFA bizim
BOSumükafatlandırıbvəonuözü
nün“Elitstadionlar”siyahısınada
xiledib.Busiyahıdafutbolazarkeş
lərinin yaxşı tanıdığı “AllianzAre
na”,“AvivaStadium”,“KampNou”
və “Santiaqo Bernabeu” kimiməş
hurstadionlarındaadlarıvar.
BuilAvropafutbolununikimü

hümhadisəsininikifinalınınnəti
cələrinin... Azərbaycanın xeyrinə
olması bizi sevindirir vəqürurlan
dırır.Bu,birdahasübutedirki,öl
kəmizlə bağlı həqiqətlər dünyada
getdikcədahagüclüşəkildəöztəs
diqini tapır. Bu,dövlətimizinuğu
rudur, xalqımızın nailiyyətidir.
Uğurlarımız, nailiyyətlərimiz bol
olsun!

İDMANnəticələrçıxarmaqdavacibdir.
Əslində, UEFAnın prezidenti

Aleksandr Ceferin Bakıda Avropa
Liqasıfinalınınmöhtəşəmtəşkiledi
ləcəyinətaməminolduğunuhələbu
barədəyekunqərarınverilməsindən
xeyli əvvəl bəyan etmişdi.Oyunun
vaxtınabirayqalanadək isəhəmin
qərarlabağlımüxalifrəysəsləndirən
dəyoxidivəfinalaikiingilisklubu
nunçıxmasındansonraBöyükBrita
niyaXariciİşlərNazirliyininölkəmi
zəaid“səyahəttövsiyələri”niaçıqla
masıbizitəəccübləndirməyəbilməz
di. Müstəqillik dövründəAzərbay
canın neft sənayesinin inkişafında
xüsusi yeri olan və Bakıda onlarla
təbəəsi uzun illərdir təhlükəsiz şə
raitdəyaşayan,işləyən,yaxşıdaqa
zanc götürən krallığın “arzuolun
maz”tövsiyələrininyersizolduğunu
ölkəmizinxaricisiyasət idarəsidər
halbəyanetdi.Eləingilissəfirxanım
KerolKrofts özüdə bizi bu açıqla
manın qərəzli olmadığına inandır
mağa çalışdı (bir az irəliyə gedib
deyim ki, xanım səfir BOSda final
fiti səslənərsəslənməz öz sosial şə
bəkəhesabına“Finaloyunununəla
təşkil olunmasına görə Bakıya əh
sən!”sözləriniyazmışdı).
Bununardınca isə“Liverpul”un

başməşqçisi YurgenKloppun sər
səm rəyi, finalçı “Arsenal”ın “Bakı
məyusluğu”(sankiməğlubolacağı
nıbilirmişkimi)vəklubunerməni
oyunçusuHenrixMxitaryanlabağlı
idmana dəxli olmayan və qəsdən
siyasiləşdirilən sözsöhbətlər gün
dəlikmövzuya çevrildi. Sözündü
zü,UEFAməmurlarınınBakınıseç
məsinə Kloppun  “Bilmirəm, bu
adamlar səhər yeməyi yeyiblər
mi?”,  deyərək sarkazmla yanaş
masındaqərəzkarlıqaxtarmağalü
zum görmürəm. Onun “yolun
uzaqlığı”, “qiymətlərin bahalığı”
barədənarahatlığıdaəhəmiyyətsiz
demaqogiya idivəbudahadisələ
ringedişindətamtəsdiqolundu.
Mxitaryan məsələsində isə hər

şeyaydınidi:növbətiermənifitnə

karlığı,Azərbaycanaqarşıdahabir
qarayaxma kampaniyasına rəvac
vermək. Bu da alınmadı! “Arse
nal”ınəsasheyətindədaimiyertap
mayanermənifutbolçununhansısa
təhlükəvəyatəxribatahədəfolaca
ğından qorxub Bakıya gəlməkdən
imtina etməsində qeyriadi bir şey
yoxidi.Klubonuheçötənilinokt
yabrında da Bakıya “Qarabağ”la
oyuna gətirməmişdi. Mxitaryanın
istifadəsizqalmasıovaxtda“təhlü
kəsizlikamili” iləəlaqələndirilmiş
di, özü də yenə futbolçunun özü
nünrəyiəsasında...Görünür,qara
bağlılardemiş,bugədəninqanında
birAzərbaycan xofu var. Hərçənd
o, Londonda ailə üzvləri ilə “Bakı
səfərininqorxusu”ndannövbətidə
fə həyəcanlandığı və Paşinyanın
zəngiilətoxtaqlıqtapmağaçalışdığı
vaxtda paytaxtımızda gimnastika
üzrəkeçirilən çoxmötəbərbeynəl
xalqyarışdaaerobikagimnastikası
üzrə Avropa çempionatında Rusi
yanı təmsil edən erməni bacıqar
daşQarsevanvəDuxikCanazyan
lar burada təhlükəsizliyin möhtə
şəm səviyyədə olduğunu televizi
yada bütün dünyaya bəyan edir,
İçərişəhərdəki gəzintinin xoş təəs
süratını bölüşürdülər. Əslində,
AzərbaycanaBakıyadincməqsəd
lərlə, xüsusən də müxtəlif idman
yarışlarındaiştiraketməküçüngə
lən ermənilərin təhlükəsizliyinin
tamtəminolunduğunusübutetmə
yə ehtiyac da yoxdur. Ölkəmizin
hüquqi və ictimai sabitliyin hökm
sürdüyütəhlükəsizlikməkanıoldu
ğunubütündünyabilir.
Bakıda2015ciildəkeçirilənIAv

ropaOyunlarındabaşverənhadisə
niyadasalaq.Yarışda25idmançıilə
təmsil olunan Ermənistan koman
dasındanheçbirşikayəteşidilmədi,
yunanRomagüləşçisiMiqranAru
tunyan isə gümüş medal qazandı.
Erməni idmançı fəxri kürsüyə də
vət olunarkən, adi yarışlardakı ki
mi, tribunalardan eşidilən uğultu
nun ona mükafatı şəxsən təqdim
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başməşqçisi YurgenKloppun sər
səm rəyi, finalçı “Arsenal”ın “Bakı
məyusluğu”(sankiməğlubolacağı
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şeyaydınidi:növbətiermənifitnə

karlığı,Azərbaycanaqarşıdahabir
qarayaxma kampaniyasına rəvac
vermək. Bu da alınmadı! “Arse
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ropaOyunlarındabaşverənhadisə
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yaradıcılığı ilə Azərbaycan xalqının
qəlbində silinməz izlər buraxmış, elə
birörnəkolmuşdurki,ondanminlərlə
insanbəhrələnmiş,düzgün,mənalıhə
yata istiqamətlənmişdir. Azərbaycan
xalqınınÜmummillilideriHeydərƏli
yevyazıçınınfəaliyyətinəyüksəkqiy
mət verərək demişdir: “Azərbaycan
xalqınınböyükbirnəslininlayiqliöv
lad,əslvətəndaşvəhərtərəflişəxsiyyət
kimi yetişməsində sizin əməyiniz bö
yükdür.Sizistedadlıyazıçı,müdrikvə
mahirpedaqoq,mübarizvətəndaşki
mixalqınqəlbindəəbədiməskən sal
mısınız. Belə bir sevgiyə layiq görül
məkənböyüksəadətdir”.
Uluöndərinqeydetdiyikimi,İsma

yılŞıxlıəslvətəndaş,milliköklərəsöy
kənən,millimənəvidəyərlərimiziqiy
mətləndirənvəömrüboyutəbliğedən
birinsan,yazıçıidi.Onunşəxsiyyətiilə
yaradıcılığıvəhdəttəşkiledir,birbiri
nitamamlayır.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının

elənümayəndələrivarki,onlarınyara
dıcılıqlarıiləşəxsiyyətiarasındakıəla
qənin tipologiyasını ya ümumiyyətlə,
müəyyənləşdirməkçətindir,yadabelə
bir əlaqə ziddiyyətli xarakter daşıyır.
Beləədiblərinəsərlərioxunsada,təhlil
edilsədə,mətnheçbirhaldaşəxsiyyə
tə gətirib çıxarmır. Onların əsəri bir,
şəxsiyyətiisəbaşqabirfikiroyadır.Bü
tövlük görünmür, əməllə söz uyğun
gəlmir.
İsmayılŞıxlıyamünasibətdəisəmə

sələ tamamilə fərqlidir. Onun zəngin
nəsr yaradıcılığı ilə bağlı milli ədəbi
nəzəri fikrimizdə mövcud olan araş
dırmalar etnikmilli məsələləri əhatə
etməklə,həmdəyazıçınınşəxsiyyətinə
doğru yönəlir, bu böyük insanınmə
nəvidünyasınasəyahətedir.Çünkiİs
mayıl Şıxlı əsərlərindəözünün,malik
olduğu xalqın ruhunu, duyğularını,
baxışlarını,əxlaqını,mədəniyyətiniəks
etdirir, çox zaman qəhrəmanlarının
timsalındaözşəkliniçəkir,özobrazını

işıqlandırır, qəlbindən keçənləri qələ
mi ilə ifadə edir. Görkəmli alimimiz,
professorNizamiCəfərovuntəbirincə
desək:“Azərbaycanədəbimədəni,icti
maiestetiktəfəkküründəİsmayılŞıxlı
obrazıyazıçınınyaratdığıobrazlardan,
əgərbelədeməkmümkünsə,dahamü
kəmməl,dahaməşhur,dahabədiidir...
O,həyatı,fəaliyyəti,yaradıcılığıilətək
rarsız bir obraz  İsmayıl Şıxlı obrazı,
qeyriadi bir metafora  İsmayıl Şıxlı
metaforasıyaratdı”.
İsmayılŞıxlıbütünhallardapeda

qoq, ictimaisiyasi xadim, yazıçı, və
təndaşkimiözobrazınıyaratmağıba
cardı. Tələbələri uzun illər keçməsinə
baxmayaraq, onu mehriban, müdrik,
tələbkarbirmüəllimkimixatırlayırlar.
Nəinkixatırlayırlar,özəməlləri,fəaliy
yətləriiləhörmətlimüəllimlərininbor
cunuqaytarmağa,gəncnəslimillimə
nəvi dəyərlərə, vətənə, xalqa sədaqət
ruhundatərbiyəetməyəçalışırlar.On
larharadaolmaqlarından,hansıvəzi
fədə işləməklərindən asılı olmayaraq
birhəqiqətəhaqqa,ədalətə,insanlığa,
elmə inanır,bukeyfiyyətlərin İsmayıl
Şıxlıkimidaşıyıcılarına,yaradıcılarına
hörmətləriniifadəedirlər.
Zaman bəzən insanları dəyişdirir,

onlarüçünməqbulolmayanmüəyyən
xüsusiyyətləri diktə ilə qəbul etdirir,
təmizadakölgəsalır,ədalətsizliyəyol
açır. İsmayıl Şıxlı isə zamanın bütün
keşməkeşlərindən, əzabəziyyətlərin
dənmətanətləçıxan,dünyanınmalına,
dövlətinə uymayan, vəzifə havasında
xumarlanmayan,taleyinqismətinəqa
ne olub haqqı başının üstündə görən
vələyaqətini,adınıhərşeydənucatu
tanbirinsanidi.
İsmayılŞıxlıbirictimaisiyasixadim

kimiyaddaşlaraəbədihəkkolunanvə
təndaşdır.O,xalqınınsevinci iləsevi
nən,kədəriniürəyindəyaşadan,haqq
söyləyənbirziyalıkimihəmişəinsan
lararasındaolardı.1990cıilin20Yan
varhadisələrizamanıbuhisslərözünü

dahaqabarıqgöstərdi.O,həmindövr
dəAzərbaycan Kommunist Partiyası
nınplenumundaSovetİttifaqırəhbər
lərinin birinin qarşısında Qorbaçov
komandasının “ermənilərin əlində
oyuncaq” olduğunu söyləmiş, çəkin
mədənonları“millivəsiyasixəyanət
karlar” adlandırmışdır. Kommunist
Partiyası rəhbərlərinə etiraz və nifrət
əlamətiolaraq45ilsıralarındaolduğu
partiyadançıxdığınıbildirmişdir.
Görkəmliyazıçıdövrünreallıqlarını

görürvədəqiqqiymətləndirirdi.Məhz
bunagörədəkeçənəsrin80ciillərində
xalqımızıntarixi,keçmişiiləbağlımə
sələlərdə ziyalı mövqeyindən çıxış
edir, insanları tarixindərslərindən ib
rət götürməyə səsləyir, erməni təca
vüzkarlarınınəməlləri,tarixihadisələr,
faktlar barədə tutarlı fikirlər söyləyir
di.Birdeputat,vətəndaşkimisəmərəli
fəaliyyətgöstərirdi.
O, Azərbaycan xalqının iradəsinə,

mətinliyinə inanırdı. “Xalqı qırmaqla
onuniradəsiniqırmaqolmaz”fikrində
olan yazıçı öz çıxışları, bəyanatları,
ağıllıkəlamlarıiləxalqıazadlığa,düş
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unudulmazdır.Buyolçoxlarınaörnək
olabiləcəkqədərqiymətlivəşərəflidir.
Pedaqojiİnstitutunfilologiyafakültəsi
ni bitirib kənd məktəbində müəllim
işləyən İsmayıl Şıxlı çox keçmir ki,
İkinciDünyamüharibəsinindəhşətləri
ilə üzüzə gəlir. Şimali Qafqazda,
Krımda,IIIBelarusiyacəbhəsində,Şər
qi Prussiya istiqamətində gedən dö
yüşlərdə iştirak edir, müharibənin
ağırlığınıbütünvarlığı iləyaşayır, in
sanlığa, bəşəriyyətə qənim kəsilən
faşistvəhşiliklərionunhəyatındasilin
məz izlər buraxır. Sözsüz ki,mühari
bənindəhşətlərisonralarbugəncoğla
nınbirvətəndaş,yazıçıkimiformalaş
masına, həyata daha açıqgözlülüklə
baxmasına,dövrün,zamanınreallıqla
rını qiymətləndirməsinə böyük təsir
göstərmiş, onu mətinləşdirmiş, yeni
mübarizələrəhazırlamışdır.
Millilik, mübarizlik, qətiyyət, hu

manizm,vətənpərvərlikİsmayılŞıxlı

şəxsiyyətinivəyaradıcılığınısəciyyə
ləndirənvəyazıçınımilyonlarlaoxu
cuyasevdirənbaşlıcacəhətdir.O,hə
yatınınbütündövrlərindəcəbhədə,
aliməktəbmüəllimiolduğu,deputat
kimifəaliyyətgöstərdiyi,Yazıçılarİt

tifaqınınkatibi,redaktorkimiçalışdı
ğıillərdə,haradaolursaolsunözxal
qınınmövqeyindənçıxışetmiş,azər
baycanlı adını uca tutmuş, hər an
vicdanınınsəsinəsəsvermişdir.
İsmayıl Şıxlı öz həyatı, fəaliyyəti,

Tahir Rzayev
Milli Məclisin deputatı,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İsmayılŞıxlıAzərbaycan
ədəbiyyatıtarixinəböyük
həcmliəsərləriiləbərabər,
həmdəhekayələri,publi-
sistvətənqidi,ədəbipro-
sesləriəksetdirənməqalə
vəçıxışları,dərslikvətər-
cümələriilədaxilolan
görkəmliyazıçı,alim-pe-
daqoq,ədəbiyyatşünasdır.
O,daimxatırlanan,ən
çoxoxunan,yerlivəxarici
oxucularındiqqətinicəlb
edən,əsərlərimüxtəlif
xalqlarındilinətərcümə
olunanyazıçılardandır.
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olabiləcəkqədərqiymətlivəşərəflidir.
Pedaqojiİnstitutunfilologiyafakültəsi
ni bitirib kənd məktəbində müəllim
işləyən İsmayıl Şıxlı çox keçmir ki,
İkinciDünyamüharibəsinindəhşətləri
ilə üzüzə gəlir. Şimali Qafqazda,
Krımda,IIIBelarusiyacəbhəsində,Şər
qi Prussiya istiqamətində gedən dö
yüşlərdə iştirak edir, müharibənin
ağırlığınıbütünvarlığı iləyaşayır, in
sanlığa, bəşəriyyətə qənim kəsilən
faşistvəhşiliklərionunhəyatındasilin
məz izlər buraxır. Sözsüz ki,mühari
bənindəhşətlərisonralarbugəncoğla
nınbirvətəndaş,yazıçıkimiformalaş
masına, həyata daha açıqgözlülüklə
baxmasına,dövrün,zamanınreallıqla
rını qiymətləndirməsinə böyük təsir
göstərmiş, onu mətinləşdirmiş, yeni
mübarizələrəhazırlamışdır.
Millilik, mübarizlik, qətiyyət, hu

manizm,vətənpərvərlikİsmayılŞıxlı

şəxsiyyətinivəyaradıcılığınısəciyyə
ləndirənvəyazıçınımilyonlarlaoxu
cuyasevdirənbaşlıcacəhətdir.O,hə
yatınınbütündövrlərindəcəbhədə,
aliməktəbmüəllimiolduğu,deputat
kimifəaliyyətgöstərdiyi,Yazıçılarİt

tifaqınınkatibi,redaktorkimiçalışdı
ğıillərdə,haradaolursaolsunözxal
qınınmövqeyindənçıxışetmiş,azər
baycanlı adını uca tutmuş, hər an
vicdanınınsəsinəsəsvermişdir.
İsmayıl Şıxlı öz həyatı, fəaliyyəti,

Tahir Rzayev
Milli Məclisin deputatı,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İsmayılŞıxlıAzərbaycan
ədəbiyyatıtarixinəböyük
həcmliəsərləriiləbərabər,
həmdəhekayələri,publi-
sistvətənqidi,ədəbipro-
sesləriəksetdirənməqalə
vəçıxışları,dərslikvətər-
cümələriilədaxilolan
görkəmliyazıçı,alim-pe-
daqoq,ədəbiyyatşünasdır.
O,daimxatırlanan,ən
çoxoxunan,yerlivəxarici
oxucularındiqqətinicəlb
edən,əsərlərimüxtəlif
xalqlarındilinətərcümə
olunanyazıçılardandır.



may-iyun 2019    7170     Milli Məclis

ginyaradıcılığıiləAzərbaycanxalqının
bədiifikirsalnaməsinəyeniparlaqsə
hifələr yazmış söz ustalarındandır.
Ədibinməşhur“DəliKür”romanıicti
maişüurdadönüşəvəözünüdərkəyol
açanmühümədəbimədənihadisəki
mi qiymətləndirilmişdir. Sənətkarın
klassik irsin ənənələrini davam etdir
məklə və folklor xəzinəsindən bəhrə
lənməkləmeydanagətirdiyiəsərlərdə
dərinhəyatfəlsəfəsiözdolğunifadəsi
nitapmışdır”.
Azərbaycan nəsrinin qiymətli nü

munələrindənolan“DəliKür”romanı
ayrıayrıtarixidövrləri,ictimaiziddiy
yətləri,zamanınkeşməkeşlərini,əlbət
təki,millipsixologiyamızı, insanidə
yərlərimizi, torpaq, vətən, xalq təəs
sübkeşliyimizibədiidildə,realşəkildə
əksetdirməkbaxımındandəyərlidirvə
heç zaman öz qiymətini itirməyəcək
dir.Çünkiromanelmitədqiqataənçox
cəlbolunan,haqqındasaysızhesabsız
məqalələr yazılan, mülahizələr söylə
nilənəsərlərdəndir.
İsmayıl Şıxlının ədəbi, elmi, peda

qoji fəaliyyəti çoxsahəli və zəngindir.
O, pedaqoq kimi bir çox dərsliklərin
müəllifidir. Onun yazdığı “XVIII əsr
xariciədəbiyyattarixi”,“XIXəsrxarici
ədəbiyyat tarixi” kitabları xarici ölkə
klassiklərininyaradıcılığınıöyrənmək,
təhliletməksahəsindəhərbiroxucuya,
tələbəyəyeniimkanlaryaradır.
Böyükyazıçıhəyatdaolduğukimi,

sənətdədəçoxtələbkar,prinsipialidi.
Ədəbiyyatdamüasirlikproblemlərinə,
ədəbitənqidəhəsrolunmuşməqalələ
rində bu xüsusiyyətlər özünü aydın
büruzə verir.Ədəbi tənqid onudaim
düşündürmüşvəbusahədəvəziyyəti
yaxşılaşdırmaq, yeni tənqidçi nəslin
yetişməsi üçüno, əlindən gələni əsir
gəməmiş,obyektivmövqedənçıxışet
miş,yazıçıyakeçmişxidmətlərinəgörə
yox, yazdığı əsərin bədii keyfiyyətinə
görəqiymətverməyitövsiyəetmişdir.
Onuntənqidiməqalələribugündəak
tuallığınıitirməmişdir.
İsmayıl Şıxlı qeybətdən uzaq, sözü

insanınüzünədeyən,daimhaqqıntə
rəfindəolanbirinsanidi.O,şanşöhrə

təmeyiletməz,tərifixoşlamaz,təvazö
karlığı ilə seçilərdi. Şəxsiyyətini daim
ucatutar,sanbalınısaxlayar,sözünün,
hərəkətlərininqiymətinibilərdi.
İsmayılŞıxlınınəsərləribirçoxxalq

larındilinə tərcüməolunmuşvəoxu
cular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış
dır. Sağlığındadövlətvəxalq tərəfin
dən yazıçının xidmətləri yüksək qiy
mətləndirilmiş, o, bir çox orden və
medallarlatəltifolunmuş,fəxriadlara
layiq görülmüş, mötəbər beynəlxalq
tədbirlərdəAzərbaycanı təmsil etmiş
dir.ÖlümündənsonradaİsmayılŞıxlı
nınxatirəsiəziztutulur.Adıəbədiləş
dirilir,əsərləriçapolunur,xatirəsiehti
ramlayadedilir.
AzərbaycanRespublikasıPreziden

tiİlhamƏliyevin“İsmayılŞıxlının100
illikyubileyininkeçirilməsihaqqında”

28 yanvar 2019cu ildə imzaladığı sə
rəncamunudulmazyazıçıyaolanhör
mət və ehtiramın əyani ifadəsidir və
bu,böyükşəxsiyyətinözxalqınınqəl
bindəəbədiyaşadığınısübutedir.
Bu günlərdə Azərbaycan Milli Ki

tabxanasınınçapetdirdiyi“İsmayılŞıx
lı”biblioqrafikvəsaitiyazıçınınxatirə
sinə həsr olunmuş sanballı vəsaitdir.
Kitabda ədibin həyat yolu, fəaliyyəti,
yaradıcılığı, onun haqqında görkəmli
şəxslərin fikirləri, yazılandissertasiya
larvəavtoreferatlar,xaricinəşrlərbarə
dəgenişməlumatlartoplanmışdır.
Respublikamızın müxtəlif guşələ

rində, şəhərvə rayonlarındakeçirilən
çoxsaylıtədbirləryazıçıyaolanümum
xalqməhəbbətindənxəbərverir.Əbə
diömürİsmayılŞıxlıya,həqiqətəndə,
çoxyaraşır.

İSMAYILŞIXLI-100

mənəqarşıkəskinmübarizəyəhəvəs
ləndirirdi.O,bəzəndiliilədeyəbilmə
dikləriniqələminindili ilədeyir,milli
taleyimizlə,keçmişimizlə,adətənənə
lərimizləbağlıfikirləriniyeniyenimə
qalələrə,mətnlərə,əsərlərəçevirirdi.
İsmayılŞıxlıözəsərlərindəmillətin

ruhuna can verən, bu ruha ölməzlik
gətirən,əbədilikqazandıranbiryazıçı
dır.Əlbəttə,buruhxalqınsəsidir,dü
şüncəsidir,dünyagörüşüdür, taleyidir
vəyazıçıAzərbaycanxalqınınböyük
lüyünü, mərdliyini, xeyirxahlığını,
dostluğunu,vətənpərvərliyiniözəsər
ləriiləhərbiroxucuyaçatdırmaq,dün
yayabəyanetmək istəyirdi.Milli ruh,
milli məfkurə, milli adətənənələr və
xalqın varlığına, keçmişinə sədaqət,
ehtiram,hörməthissiİsmayılŞıxlıya
radıcılığınınmayası,təməldaşıdır.

İsmayılŞıxlıədəbiyyataşeirləgəlsə
də,ancaqözününəsrdətapıbvəmüa
sirədəbiyyatımızdanəsrinəngörkəm
linümayəndəsikimişöhrətlənib.Yazı
çının“Kerçsularında”,“Dağlar səslə
nir”, “Daşkəsən”, “Ayrılan yollar”,
“DəliKür”, “Öləndünyam”vədigər
əsərləri ədibə ümumxalq məhəbbəti
qazandırmışdır.
“Dəli Kür” romanı nəsrimizin şah

əsərlərindənsayılırvəyazıçı istedadı
nınnələrəqadirolduğunu,səviyyəsini
ortayaqoyur.Romandakıepoxalqarşı
durma, keçmiş və gələcəyin toqquş
masızəminindəənənəçilikvəyenilik
çiliyin üzüzə durması əslində epos
təfəkkürünəməxsusdur.Yadımızasa
laqki,eposmifolojidüşüncəilətarixi
düşüncənin lövhələrini yaradan, hər
ikidüşüncənindetallarınıözündəəks

etdirənjanrkimiziddiyyətlərin,qarşı
durmavətoqquşmalarıntəzahürüdür.
RomanınəsasqəhrəmanıkimiCahan
darağaözündəepostəfəkkürünəməx
susobrazlarınəlamətvədavranışlarını
yaşadır.Onunşəxsindəbir sıraqarşı
durma detalları cəmlənmişdir. O, bir
tərəfdən mühafizəkardırsa, keçmişin
ifadəçisidirsə,digərtərəfdənmütərəq
qiqərarvəaddımları iləyeniliyəme
yillidir.Cahandar ağahər şeydənəv
vəl,müəyyəndəyərlərindaşıyıcısıdır.
Onundavranışınıbudəyərlərşərtlən
dirir. Dünyanın harmoniyası ilə bağlı
onuntəsəvvüründəbütövbirkonsep
tualyanaşmamövcuddur.O,ailə,na
mus,şərəf,kişilik,qeyrətvəsairbarə
də görüşlərini fərdi olaraq özü üçün
müəyyənləşdirməmişdir.Budəyərləri
xalq yaddaşındanhazır şəkildə qəbul
etmişdir.Dahadoğrusu,o,budəyərlə
riözündəəksetdirəncanlıxalqyadda
şınındaşıyıcısıdır.
Romandakı hadisələrin, ilk növbə

dəCahandarağaobrazınınxalqınru
hundan,milli təfəkküründənqaynaq
lanması,əsərdəkidetalların,baxışların
milli ruha köklənməsi “Dəli Kür”ü
fərqləndirən,sevdirənbaşlıcacəhətdir.
Oxucunu cəlb edən, cazibə dairəsinə
salan, zamanzaman düşündürən də
məhzburuhunböyüklüyü,varlığı,da
şıyıcılarıdır. Əlbəttə ki, İsmayıl Şıxlı
özü xalq yaddaşının daşıyıcılarının,
təbliğatçılarının öncüllərindən biri ol
masa idi, ailə, namus, kişilik, ləyaqət
kimidəyərlikeyfiyyətləriözündəbir
ləşdirməsə idi xalqın ruhunun aynası
olan“DəliKür”kimibirəsəriyarada
bilməzdi.
AzərbaycanRespublikasının Prezi

dentiİlhamƏliyevin“DəliKür”roma
nıhaqqındasöylədiyifikirlərəsərisə
ciyyələndirmək,İsmayılŞıxlıyaradıcı
lığını qiymətləndirmək baxımından
çox xarakterikdir: “İsmayıl Şıxlı kolo
ritlixarakterlərvəyüksəkmənəviəx
laqikeyfiyyətlərəmaliksurətlərlə,zən

Şair Qabil, yazıçı İsmayıl Şıxlı, şair Xəlil Rza Ulutürk, professor Tağı Xalisbəyli 
(ayaq üstə) və şair Bəxtiyar Vahabzadə. Azadlıq meydanı. 1988-ci il.
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ginyaradıcılığıiləAzərbaycanxalqının
bədiifikirsalnaməsinəyeniparlaqsə
hifələr yazmış söz ustalarındandır.
Ədibinməşhur“DəliKür”romanıicti
maişüurdadönüşəvəözünüdərkəyol
açanmühümədəbimədənihadisəki
mi qiymətləndirilmişdir. Sənətkarın
klassik irsin ənənələrini davam etdir
məklə və folklor xəzinəsindən bəhrə
lənməkləmeydanagətirdiyiəsərlərdə
dərinhəyatfəlsəfəsiözdolğunifadəsi
nitapmışdır”.
Azərbaycan nəsrinin qiymətli nü

munələrindənolan“DəliKür”romanı
ayrıayrıtarixidövrləri,ictimaiziddiy
yətləri,zamanınkeşməkeşlərini,əlbət
təki,millipsixologiyamızı, insanidə
yərlərimizi, torpaq, vətən, xalq təəs
sübkeşliyimizibədiidildə,realşəkildə
əksetdirməkbaxımındandəyərlidirvə
heç zaman öz qiymətini itirməyəcək
dir.Çünkiromanelmitədqiqataənçox
cəlbolunan,haqqındasaysızhesabsız
məqalələr yazılan, mülahizələr söylə
nilənəsərlərdəndir.
İsmayıl Şıxlının ədəbi, elmi, peda

qoji fəaliyyəti çoxsahəli və zəngindir.
O, pedaqoq kimi bir çox dərsliklərin
müəllifidir. Onun yazdığı “XVIII əsr
xariciədəbiyyattarixi”,“XIXəsrxarici
ədəbiyyat tarixi” kitabları xarici ölkə
klassiklərininyaradıcılığınıöyrənmək,
təhliletməksahəsindəhərbiroxucuya,
tələbəyəyeniimkanlaryaradır.
Böyükyazıçıhəyatdaolduğukimi,

sənətdədəçoxtələbkar,prinsipialidi.
Ədəbiyyatdamüasirlikproblemlərinə,
ədəbitənqidəhəsrolunmuşməqalələ
rində bu xüsusiyyətlər özünü aydın
büruzə verir.Ədəbi tənqid onudaim
düşündürmüşvəbusahədəvəziyyəti
yaxşılaşdırmaq, yeni tənqidçi nəslin
yetişməsi üçüno, əlindən gələni əsir
gəməmiş,obyektivmövqedənçıxışet
miş,yazıçıyakeçmişxidmətlərinəgörə
yox, yazdığı əsərin bədii keyfiyyətinə
görəqiymətverməyitövsiyəetmişdir.
Onuntənqidiməqalələribugündəak
tuallığınıitirməmişdir.
İsmayıl Şıxlı qeybətdən uzaq, sözü

insanınüzünədeyən,daimhaqqıntə
rəfindəolanbirinsanidi.O,şanşöhrə

təmeyiletməz,tərifixoşlamaz,təvazö
karlığı ilə seçilərdi. Şəxsiyyətini daim
ucatutar,sanbalınısaxlayar,sözünün,
hərəkətlərininqiymətinibilərdi.
İsmayılŞıxlınınəsərləribirçoxxalq

larındilinə tərcüməolunmuşvəoxu
cular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış
dır. Sağlığındadövlətvəxalq tərəfin
dən yazıçının xidmətləri yüksək qiy
mətləndirilmiş, o, bir çox orden və
medallarlatəltifolunmuş,fəxriadlara
layiq görülmüş, mötəbər beynəlxalq
tədbirlərdəAzərbaycanı təmsil etmiş
dir.ÖlümündənsonradaİsmayılŞıxlı
nınxatirəsiəziztutulur.Adıəbədiləş
dirilir,əsərləriçapolunur,xatirəsiehti
ramlayadedilir.
AzərbaycanRespublikasıPreziden

tiİlhamƏliyevin“İsmayılŞıxlının100
illikyubileyininkeçirilməsihaqqında”

28 yanvar 2019cu ildə imzaladığı sə
rəncamunudulmazyazıçıyaolanhör
mət və ehtiramın əyani ifadəsidir və
bu,böyükşəxsiyyətinözxalqınınqəl
bindəəbədiyaşadığınısübutedir.
Bu günlərdə Azərbaycan Milli Ki

tabxanasınınçapetdirdiyi“İsmayılŞıx
lı”biblioqrafikvəsaitiyazıçınınxatirə
sinə həsr olunmuş sanballı vəsaitdir.
Kitabda ədibin həyat yolu, fəaliyyəti,
yaradıcılığı, onun haqqında görkəmli
şəxslərin fikirləri, yazılandissertasiya
larvəavtoreferatlar,xaricinəşrlərbarə
dəgenişməlumatlartoplanmışdır.
Respublikamızın müxtəlif guşələ

rində, şəhərvə rayonlarındakeçirilən
çoxsaylıtədbirləryazıçıyaolanümum
xalqməhəbbətindənxəbərverir.Əbə
diömürİsmayılŞıxlıya,həqiqətəndə,
çoxyaraşır.

İSMAYILŞIXLI-100

mənəqarşıkəskinmübarizəyəhəvəs
ləndirirdi.O,bəzəndiliilədeyəbilmə
dikləriniqələminindili ilədeyir,milli
taleyimizlə,keçmişimizlə,adətənənə
lərimizləbağlıfikirləriniyeniyenimə
qalələrə,mətnlərə,əsərlərəçevirirdi.
İsmayılŞıxlıözəsərlərindəmillətin

ruhuna can verən, bu ruha ölməzlik
gətirən,əbədilikqazandıranbiryazıçı
dır.Əlbəttə,buruhxalqınsəsidir,dü
şüncəsidir,dünyagörüşüdür, taleyidir
vəyazıçıAzərbaycanxalqınınböyük
lüyünü, mərdliyini, xeyirxahlığını,
dostluğunu,vətənpərvərliyiniözəsər
ləriiləhərbiroxucuyaçatdırmaq,dün
yayabəyanetmək istəyirdi.Milli ruh,
milli məfkurə, milli adətənənələr və
xalqın varlığına, keçmişinə sədaqət,
ehtiram,hörməthissiİsmayılŞıxlıya
radıcılığınınmayası,təməldaşıdır.

İsmayılŞıxlıədəbiyyataşeirləgəlsə
də,ancaqözününəsrdətapıbvəmüa
sirədəbiyyatımızdanəsrinəngörkəm
linümayəndəsikimişöhrətlənib.Yazı
çının“Kerçsularında”,“Dağlar səslə
nir”, “Daşkəsən”, “Ayrılan yollar”,
“DəliKür”, “Öləndünyam”vədigər
əsərləri ədibə ümumxalq məhəbbəti
qazandırmışdır.
“Dəli Kür” romanı nəsrimizin şah

əsərlərindənsayılırvəyazıçı istedadı
nınnələrəqadirolduğunu,səviyyəsini
ortayaqoyur.Romandakıepoxalqarşı
durma, keçmiş və gələcəyin toqquş
masızəminindəənənəçilikvəyenilik
çiliyin üzüzə durması əslində epos
təfəkkürünəməxsusdur.Yadımızasa
laqki,eposmifolojidüşüncəilətarixi
düşüncənin lövhələrini yaradan, hər
ikidüşüncənindetallarınıözündəəks

etdirənjanrkimiziddiyyətlərin,qarşı
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Şair Qabil, yazıçı İsmayıl Şıxlı, şair Xəlil Rza Ulutürk, professor Tağı Xalisbəyli 
(ayaq üstə) və şair Bəxtiyar Vahabzadə. Azadlıq meydanı. 1988-ci il.
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çəkmişdir.OnunKərim adında bir
qardaşı, Qədirnisə, Xırdaxanım, Si
yəmənvəMinaadındadördbacısı
olmuşdur.
RəhmanSafiyevməktəbibitirən

dən sonra öz arzularını reallaşdır
maqüçüntəhsilinidavametdirmək
qərarına gəlir. İrəvan Müəllimlər
Seminariyasında oxuyarkən onun
rəssamlığa xüsusi meylini və iste
dadını seminariyanın rəsmmüəlli
mi,rumıniyalırəssamKoltsa(soya
dıbilinmir)görürvəonubusahəyə
yönəldir. Seminariyada oxuduğu
zamanartıqrəssamolacağınaqərar
verən Rəhman İrəvan Müəllimlər
Seminariyasını bitirdikdən sonra
1913cüildəRusiyaİncəsənətİnsti
tutunadaxilolmaqüçüniki ilora
dakı mütərəqqi tədris metodu ilə
seçilən Rəngkarlıq, Heykəltəraşlıq
və Memarlıq Məktəbinin hazırlıq
şöbəsindətəhsilalır.Həmindövrdə
“Qara kvadrat”ınmüəllifi Kazimir
Maleviçdəməhzbutəhsilocağında
tədrisedirmiş.Maraqlıdırki,rəssa
mın sonrakı sənətmetodunun for
malaşmasında məşhur suprema
tizmcərəyanıtəmsilçisinintəsiriol
mamışdır. Lakin bəlkə də eksperi
mental olaraq rəssamın imzası ilə
üç ədəd avanqard üslubda rəsmi
mövcuddur.
GəncrəssamodövrdəRusiyada

kı siyasi hadisələrdən təsirlənərək
təhsilini yarımçıq buraxıbNaxçıva
na  doğma diyara qayıdır.Həmin
illərin çətinlikləri Rəhmandan da
yankeçmir.Beləki,o,Şərurdarəsm
çəkərək,çörəkpuluqazanmaqməc
buriyyətindəqalır.
Rəhman Safiyev vətənpərvər

gənc kimi həmin dövrdə könüllü
olaraq erməni işğalçılarına qarşı
Qafqaz İslam Ordusunun tərkibin
də Zəngəzur döyüşlərində vuruş
muşdur (Babası Nəsrullah xan er
mənilər tərəfindən qətlə yetirilərək
öldürülmüşdür).
RəhmanSafiyevIDünyamühari

bəsiillərindəZaqafqaziyadakıordu
nun tərkibində (Karabəkir Paşanın

ordusuilə)Türkiyəyəgəlirvəhəya
tını burada qurmalı olur. O andan
ailəsi ilə əlaqəsini itirir. (O zaman
qardaşıKərimbəyanası iləGəncə
yə, sonraoradandaLənkəranakö
çür.Məlumatagörə,qardaşıGəncə
MalyariyaStansiyasındamüdirola
raqçalışır.19511952ciillərdəHür
nisəxanımLənkərandavəfatedir).
Rəhman Safiyev Türkiyədə ilk

olaraqİstanbulGözəlSənətlərAka
demiyasınadaxilolurvə1923cüil
də oranı bitirir. Bundan sonra o,
Türkiyəninməhşur rəssamıNamık
İsmayılın emalatxanasında müsafir
tələbəolaraqçalışır.Emalatxanadan
verilən “müsafir tələbəmükəlləfiy
yət vərəqəsi”ndə Rəhman Safiyev
kimiqeydolunur.Buillərdəo,Tür
kiyədəbirçoxsənətadamlarıiləta
niş olur, rəssamlar zümrəsindədə
yərlidostlarəldəedir.
1924cü ildən etibarən sərgilər

də iştirak etməyə, tanınmağa baş
layanazərbaycanlırəssamIIDün
ya müharibəsinin başlanması ilə
hərbi xidmətə çağırılır. Orduda
(Adapazarında, üsteğmen) qullu
ğunubaşleytenantolaraqtamam
ladıqdansonrahəmişəlikİstanbul
daməskunlaşırvəhəyatını sənətə
bağlayır. Türkiyə vətəndaşlığına
keçərkənRəhmanSafiyevadınıİb
rahim Safi olaraq yazdırır. Çünki
Rəhmanadıdinləqadağanidi.Bu
rada uzun müddətdən sonra 
1953cüildəo,55yaşındaolarkən,
əslənyunanZaxarinaadlı,nəvələri
olanbirxanımlaailəqurur.Dostu
NaciTərzibuevlilikhaqqındason
ralardeyirdi: “Ovaxt rəssamların
maddi vəziyyəti olmadığına görə
onlaraqızverənkimidi?Zaxarina
Safini sevən insanları xoşlamırdı,
bizim onunla görüşməyimizəma
neolmağaçalışırdı.Ancaqİbrahim
Safi həmişəmənimləyaxınünsiy
yətdəolub,haragetsə,mənəmək
tublar yazırdı. Zaxarina ilə arabir
Afinayagedərdilər...Nəvaxtevinə
getsəidim,görürdümki,Safirəsm
çəkir”.

Safi deyirdi: “Həyatımda rəsm
çəkmədiyimgünolmamışdır, rəsm
etmədiyim gün isə yaşamadığım
gündür”.
İbrahimSafininözünəməxsusbir

xüsusiyyəti də var idi. O, məktub
yazarkən, mövzuya uyğun olaraq
vəya içindəngələn rəsmidəmək
tubdacızmaqaraedərdi.
Türkiyədətanınmışrəssamlarİb

rahimÇallıvəNamıkİsmayılınema
latxanasındaözünüdoğruldanİbra
himSafi rəssamlarınbirçoxunanə
sibolmayan,tarixədüşəcəkhadisəyə
imzaatır.O,ikidəfəAtatürkünnatu
radanportretiniçəkir.Türktarixinin
şanlı səhifələrini və qəhrəmanlarını
öz tablolarında yaşadan rəssam bu
portretdə dahi şəxsiyyətin obrazını
sənətkarlıqkamilliyiiləyanaşı,tarixi
gerçəkliyidəinandırıcışəkildəifadə
edəbilib.İbrahimSafitürkrəsmsə
nəti tarixindəözünəməxsus tərzi ilə
tanınaraq,Türkiyərəssamlığınayeni
nəfəs gətirir.O, yaradıcılığındaXIX
əsrrusrealistlərinin,“səyyarrəssam
ların” ideya platformasında dayan
mış, onların yaradıcılıq prinsipinə
sadiqqalmışdır.
İbrahim Safi deyirdi: “Təbiətə

çıxmadan,yaşıllığı,dənizinrəngini,
hərəkətinigörmədən,qoxusunual

STRATEGİYA

İbrahim Safi:
Rənglərin və 
işığın hakimi

İbrahimSafi1898ciildəNaxçıva
nın Şərur mahalında dünyaya göz
açmış,köklübirnəslinnümayəndə
siolmuşdur.AtasıQafarbəyoğluna
Rəhmanadınıqoymuşdur.O,sanki
gələcəkdəoğlununəziyyətlihəyatı
nıgörərolmuşvəbuadlaRəhmanı
Allaha əmanət etmişdir. Qafar bəy
Safiyevodövrünsavadlı,bədiiədə

biyyatı sevən, Şərq klassiklərinin
əsərlərini oxuyan, sözü və yazdığı
şeirləri ilə İbrahimin qəlbində rəs
samlığa, incəsənətə ilk qığılcımlar
oyadan insan olmuşdur desək, ya
nılmarıq. Rəhman (İbrahim) üç ya
şındaikənatasıvəfatetmişdir.Ana
sı Hürnisə xanım isə sadə, evdar
qadın idi.Uşaq anası ilə birgə olsa

da, qohumlarının himayəsində bö
yümüşdür. Rəhman Safiyev ibtidai
təhsiliniCəlilMəmmədquluzadənin
vaxtıiləmüəllimliketdiyiBaşNora
şen (indiki Cəlilkənd) məktəbində
almışdır.BalacaRəhmankiçikyaşla
rından rəsmə həvəs göstərmiş, 12
yaşında ikən ilk rəsmlərini  “Araz
balıqçıları” və anasının portretini

Ülviyyə Həmzəyeva
Milli Məclisin deputatı

İbrahimSafi:“Doğulduğumtorpağın 
həsrətiməniheçvaxttərketməyəcək”

Bu gün Azər  bay  can  da mil  li mə  də  niy  yə  ti  mi  zə, o cüm  lə  dən in  cə  sə  nə  tin bü  tün sa  hə  lə  ri  nə öl  kə 
rəh  bə  ri cə  nab İl  ham Əli  yev və Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va tə  rə  fin  dən bö -
yük diq  qət və qay  ğı gös  tə  ri  lir. Azər  bay  can xal  qı  nın mə  də  niy  yə  ti  ni ucalt  mış, in  cə  sə  nə  tə bö -
yük töh  fə  lər ver  miş sə  nət  kar  lar təd  qiq olu  nur, qiy  mət  lən  di  ri  lir və ta  nı  dı  lır. Tür  ki  yə mə  də  niy -
yə  tin  də və in  cə  sə  nə  tin  də bö  yük əmə  yi olan, ora  da ya  şa  yıb-ya  ra  dan, Tür  ki  yə in  cə  sə  nə  ti  ni 
dün  ya  ya ta  nı  dan İb  ra  him Sa  fi (Rəh  man Qa  far oğ  lu Sa  fi  yev) də be  lə sə  nət  kar  lar  dan bi  ri  dir.
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rəh  bə  ri cə  nab İl  ham Əli  yev və Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va tə  rə  fin  dən bö -
yük diq  qət və qay  ğı gös  tə  ri  lir. Azər  bay  can xal  qı  nın mə  də  niy  yə  ti  ni ucalt  mış, in  cə  sə  nə  tə bö -
yük töh  fə  lər ver  miş sə  nət  kar  lar təd  qiq olu  nur, qiy  mət  lən  di  ri  lir və ta  nı  dı  lır. Tür  ki  yə mə  də  niy -
yə  tin  də və in  cə  sə  nə  tin  də bö  yük əmə  yi olan, ora  da ya  şa  yıb-ya  ra  dan, Tür  ki  yə in  cə  sə  nə  ti  ni 
dün  ya  ya ta  nı  dan İb  ra  him Sa  fi (Rəh  man Qa  far oğ  lu Sa  fi  yev) də be  lə sə  nət  kar  lar  dan bi  ri  dir.
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edir,özününvəəsərlərinindəyərini
tamaşaçılara çatdırır. 1967ci iləqə
dər sadəcə Marseldə səkkiz fərdi
sərgitəşkiledənrəssamklassikrəsm
üslubdüşüncəsinidəyişdirərəkmi
niatür və primitivizmdən (qəsdən
sadələşdirmə) fərqlənən, türk rəs
samlığınayenibirmeyilgətirmiş,öz
dəstxəttiniyaratmışdır.
İbrahimŞafiilkrəsmtəhsiliniRu

siyadaaldığıüçünRepininyaradıcı
lığından təsirlənərək, güclü akade
mikrəsmiiləimpressionizmingətir
diyiboyaincəliyiniəsərlərindəözü
nəməxsus tərzdə tətbiq etmişdir.
Onunkətanüzərinəvurduğuyaxı
lar sondərəcə sağlamdır, əsərlərin
də isə həssaslıq və lirik bir incəlik
hökm sürür. Yaradıcılığı dövründə
əsərlərindətəbiətimüxtəlifcəhətləri
ilə təsvir edən rəssamhər andəyi
şənişıqkölgəyədiqqətyetirərəkaşi
qanəyanaşmasınıgizlətmirdi.Çox
planlılıq, dəqiqlik, çoxfiqurluluq,
güclükompozisiyarəssamınəsərlə
rindəonunçətinlikdənqorxmadığı
nın,əksinəetdiyiişdənzövqaldığı
nıngöstəricisidir. İbrahimSafipos
timpressionizmüslubununənlayiq
lidavamçılarındanhesabedilir.
Safideyirdi:“Qafqazdagözəlsə

nətlərə qarşı böyük maraq vardır.
Qızlar arzularını rəngrəng xalçala
ra, diləklərini naxışlara həkk edir;
kişilərisəhəsirtoxuyar,ağacüzərin
dəoymalaredərlər.Bütünbugözəl
likləraddımaddımmənirəsməitə
lədi.Əhatəmdəolanakademiyamə
zunları,müəllimlərimmənidəstək
ləyir,gələcəkdəyaxşırəssamolaca
ğımıdeyirdilər.Mənisərusrəssamı
Repinin dəstxəttini bəyənir, onun
kimibirrəssamolmaqistəyirdim”.
İbrahimSafiyaradıcılığındauşaq

lıq xatirələrinə əsaslanaraq, doğma
yurdun məişətinə dair mövzulara
da rast gəlmək olar. Belə ki, onun
18981899cuillərdəƏyricəyaylağı
na gedən köçərilərin həyatından
bəhs edən “Şərq rəqqasları dağlıq
ərazidə”adlısilsiləəsərlərinigöstər
məkolar.İbrahimSafidayanmadan
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madan, insanların hərəkətini, üz
ifadələrini görmədən rəsm çəkil
məz, çəkilənlər isə ruhsuz olar”.
Beləki,rəssamözsənətiiləhəyatın,
təbiətin, insanların gözəlliyini tə
rənnüm edir, qarşısına qoyduğu
məqsədənailolmaqüçünsənətinin
ən təsirli ifadə vasitəsindən 
realizmdənistifadəedirdi,eyniza
manda,fransızimpressionistlərinin
mütərəqqicəhətlərinəbiganəolma
mışdır. O, sərbəst impressionizm
üslubundaəsərləryaradırdı.Buüs
lubunpalitrayagətirdiyiişığa,par
laqlığa, kolorit gözəlliyinə aludə
idi.Safirənglərigüclüyaxılarla,cə
sarətləişlədir,onuntexnikasıdina
mikvətəsirliidi.

Sənətşünas Süleyman Arisoyun
yazdığına görə, “İbrahim Safinin
əsərləriniseyredənlərlirikvəyaro
mantikhisslərəqapılır,həyəcanke
çirirlər”.
İbrahimSafimüasirtürkrəssam

larıHikmətOnat, ŞərəfAkdik,Və
cih Bərəkətoğlu, Naci Kalmıkoğlu,
Zeki Kocamemi, Namık İsmail və
başqalarıkimiTürkiyərealizmmək
təbinə mənsub olan bir rəssamdır.
O,türkrealistlərindənNaciKalmık
oğlu (Rusiyadan olan kalmıkmən
şəli rəssam Nikolay Kalmıkov) ilə
dahayaxınidi.Onunsənətinisevir,
yüksək qiymətləndirirdi və onunla
sənət cəbhəsində birgə addımlayır
dı. Dostu ilə Nişantaşı bölgəsində

zadəgan köşklərinin divarlarına
freskalarişləyir,interyerdizaynıilə
məşğulolurdular.Qazandıqlarıvə
saitilərəngvəkətanalardılar.
1946cıildənsonrarəssamınyara

dıcılığınınənməhsuldardövrübaş
layır.Daimaxtarışlardaolanİbra
himSafiTürkiyədətanınmışrəssam
olmasına baxmayaraq, iki il Mün
hendəolmaqlabərabər,onbirilAv
ropaölkələrindəyaşamışvəərsəyə
gətirdiyiəsərləri iləbir çoxsərgilər
açaraq,özadınıölümsüzlərsırasına
yazdıra bilmişdir. Yaradıcılığı ilə
fərqlənənrəssamTürkiyədövlətitə
rəfindənRomavəVyanayagöndəri
lir.Görkəmli sənətkarbuölkələrdə
dəfərdivəqarışıqsərgilərdəiştirak

İbrahimSafininatasıQafarbəy,nənəsi,əmisiKazımbəy,özüvəqardaşıKərim

İbrahimSafi,yaxındostuNaciKalmıkoğluvəmodel
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Bildiyinizkimi, İbrahimSafinin
yaradıcılığına və şəxsiyyətinə bö
yük ehtiram göstərilərək, Naxçı
vanMuxtarRespublikasıAliMəc
lisininSədri“Görkəmlirəssamİb
rahimSafiyevin 120 illikyubileyi
nin keçirilməsi haqqında” 2018ci
il17oktyabrtarixlisərəncamimza
lamışdır. Həmin sərəncam tanın
mışrəssamınhəyatvəyaradıcılığı
nındahageniş tədqiqolunmasına
vəöyrənilməsinəxidmətedir.İna
nıramki,İbrahimSafiiləbirgəbir
çox mühacir azərbaycanlı sənət
adamlarıtədqiqatlarsayəsindəvə
tənimizə tanıdılacaqdır. Bu sərən
cam əsasında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rəssamlar Birliyi tə
rəfindən rəssamın çətinliklə əldə
edilən53əsəri,yüksəkkeyfiyyətli
fotolarıkətanüzərinəçapedilərək,
BəhruzKəngərli adınaSərgi Salo
nunda nümayış olunmuşdur.
AMEAnın Naxçıvan bölməsində,
Azərbaycan Atatürk Mərkəzində
İbrahimSafininyaradıcılığınahəsr
edilmiş elmipraktik konfranslar
keçirilmişvə rəssamın15 əsərinin
reproduksiyasınümayışolunmuş
dur.NaxçıvanMuxtarRespublika
sı Rəssamlar Birliyinin, OxuAka
demiyası və Azərbaycan Atatürk

Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçiriləntədbirdəölkəmizintanın
mışelmvə incəsənətnümayəndə
lərinin iştirak etmələri rəssamın
fəaliyyətinə daha böyük maraq
oyatmışdır.
Türkiyədəəsərlərigeniştamaşaçı

auditoriyasıqazanmışİbrahimSafi
ni “Qafqazdangələn rəssam”deyə
tanıyırlar. Türkiyə dövlətini Avro
padaözəsərləri ilə layiqincətəmsil
edən rəssamın indiyədək sadəcə 4
ədəd sərgi kataloqu çap olunmuş
dur.BukataloqlarınənhəcmlisiƏn
vərTalininkolleksiyasının”İbrahim
Safi” adlı 281 səhifəlik kitabkata
loqudur.
Bu gün ölkəmiz müstəqilliyini

bərpaedib,Azərbaycandankənarda
yaşayan tanınmış insanlarla bağlı
tədqiqatlar aparmaq, onlar haqqın
daməlumatlartoplamaqartıqəlça
tandır.“Rənglərvəişıqlardevi”Sa
fininZincirlikuyuqəbiristanlığında
kı məzarına getsəniz, sizi başdaşı
əvəzinə qoyulan böyük bir palitra
vəSafihaqqındayazılanbirşeirqar
şılayar:
RəngdənvəişıqdanbirdevdiSafi.
Aramadırütbə,şanı-sənətisevdiSafi.
DoyulmazgözəllikdəSafiyitanımağa,
Könülgözünüzləbaxmanızkafi.

Əgər evini ziyarət etmək istəsə
niz, Safinin özününheç zaman evi
olmayıb.O,rumlara(Türkiyədəya
şayanyunanlar)onlarındiniicması
tərəfindən çox ucuz kirayə verilən
üçmərtəbəli evin ikincimərtəbəsin
dəməskunlaşmış,buranıemalatxa
nakimidəistifadəetmişdir.Bugün
boşqalanbuevinmuzeyəçevrilmə
siəminəmki,dahirəssamındaru
hunu şad edərdi. Çox istərdim ki,
İbrahim Safinin həm Türkiyədə,
həm də doğulduğu Azərbaycanda
muzeyi olsun. Onu tanıyan bütün
ölkələr rəssamın  mənsub olduğu
xalqıdatanısın.AxıhəyatıboyuSafi
bizi layiqincə təmsil edib... Dostu
NaciTərzixatirələrindəİbrahimSa
finianaraqdeyir:“Ömrününaxırla
rınayaxınmənəağlayaağlayadedi
ki, Naci bəy, mən özümü xoşbəxt
hissetmirəm.Naci(NaciKalmıkoğ
lu) ilə pulumuz olmazdı, çörəyin
arasında balıq yeyərdik, onda çox
xoşbəxt idim. İndimaddi cəhətdən
heçbirproblemimyoxdur,xəstəliyi
mi də vecimə almıram, ancaq xoş
bəxtdeyiləm...Çünkidoğulduğum
torpağınhəsrətiməniheçvaxt tərk
etməyəcək”.

Qoy bu həs  rət bit  sin! 
Və  tə  nə qa  yıt  ma  ğın vax  tı  dır!
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eksperimentləredirvəbirəsərifərq
li rəngdə, lakin eyni rakursdan bir
neçə dəfə kətana köçürürdü. Mə
lumdur ki, “Şərq rəqqasları dağlıq
ərazidə” freskası Türkiyənin “Kar
vansara”adlananəyləncəməkanın
da rəssam tərəfindən divara çəkil
mişmöhtəşəməsərdir.O,özmonu
mentallığıvəorijinallığı ilə tamaşa
çılarıbugündəheyranedir.
Sənətdə öz prinsipləri, mükəm

məlişləmətərziolansənətçininson

illərdəkiəsərlərindəolanyenixüsu
siyyətlərçeşidlimövzulardameyda
na çıxır. Safinin hər sərgisimöhtə
şəm hadisəyə çevrilir. Rəssam hər
sərgisində100200əsərnümayışet
dirir.İbrahimSafinin10mindənar
tıqrəsməsərivarvəo,Türkiyədəən
çoxəsəriolanvəənçoxəsərisatılan
rəssamkimitanınır.Böyükürəksa
hibi idiSafi.O,əsərlərinisatar,pu
lun çox hissəsini uşaq evlərinə və
orduyaköçürərdi.

İbrahimSafininsonnəfəsinəkimi
yanındaolanfərdihəkimiƏnvərTa
linin kolleksiyasında rəssamın 350
rəsm əsəri 7 milyon dollar məblə
ğində dəyərləndirilmişdir. Bu gün
Türkiyəninəngörkəmlişəxsiyyətlə
rindəvəkolleksiyaçılarındaİbrahim
Safininəsərlərininolmasıböyükşə
rəfdir.
Dostu Naci Tərzi deyirdi: “Safi

ninməndə21əsərivaridi,20nisa
taraqözüməBəyoğludabirköşkal
dım.Birəsəriisə“Çingənə”bugün
dəkolleksiyamınəndəyərliəsəridir,
beləki,kiriləlifbasıiləİbrahimonu
RəhmanSafiyevkimiimzalayıb”.
İbrahimSafiyev19751980ciillər

dəgörməqabiliyyətinigetgedəitir
miş, 1983cü il  yanvarın 4də yü
züncü fərdi sərgisininaçılışaxşamı
həyatavidaetmişdir.Busərgision
suzkeçmişdir.
İstanbulunənböyükməzarlığın

da Zincirlikuyudadəfnolunmuş
durböyükSafi...
İbrahimSafininvəfatındanson

ra rəssamın  kolleksiyasında olan
əndəyərli əsərlərinivəeskizlərini
həyatyoldaşıZaxarinaYunanısta
na Afinaya aparır. Bəzilərini isə
dəyərdəyməzə antikvar dükanla
rınasatır.
Sovet dönəmində vətənlə əlaqə

ninyoxluğuüzündənxalqımızazər
baycanlımühacirrəssamlarından,o
cümlədənİbrahimSafidənxəbərsiz
idi. Yalnız 1989cu ildə Bakıdakı
Azərbaycan Milli İncəsənət Muze
yindəxariciölkələrdəyaşayanazər
baycanlı rəssamların əsərlərindən
ibarət “Əzizim, vətən yaxşı...” adlı
sərgi təşkiledilməsiəvvəllər təbliği
qadağanolunansoydaşlarımızınya
radıcılığının ictimaiyyətə təqdim
edilməsinə imkan verdi. Həmin
məşhur sərgidə əsərləri nümayiş
olunan rəssamlardan biri də İbra
himSafiidi.

AzərbaycanAtatürkMərkəzindəİbrahimSafininyaradıcılığınahəsredilmişelmi-praktikkonfrans
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vanMuxtarRespublikasıAliMəc
lisininSədri“Görkəmlirəssamİb
rahimSafiyevin 120 illikyubileyi
nin keçirilməsi haqqında” 2018ci
il17oktyabrtarixlisərəncamimza
lamışdır. Həmin sərəncam tanın
mışrəssamınhəyatvəyaradıcılığı
nındahageniş tədqiqolunmasına
vəöyrənilməsinəxidmətedir.İna
nıramki,İbrahimSafiiləbirgəbir
çox mühacir azərbaycanlı sənət
adamlarıtədqiqatlarsayəsindəvə
tənimizə tanıdılacaqdır. Bu sərən
cam əsasında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rəssamlar Birliyi tə
rəfindən rəssamın çətinliklə əldə
edilən53əsəri,yüksəkkeyfiyyətli
fotolarıkətanüzərinəçapedilərək,
BəhruzKəngərli adınaSərgi Salo
nunda nümayış olunmuşdur.
AMEAnın Naxçıvan bölməsində,
Azərbaycan Atatürk Mərkəzində
İbrahimSafininyaradıcılığınahəsr
edilmiş elmipraktik konfranslar
keçirilmişvə rəssamın15 əsərinin
reproduksiyasınümayışolunmuş
dur.NaxçıvanMuxtarRespublika
sı Rəssamlar Birliyinin, OxuAka
demiyası və Azərbaycan Atatürk

Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçiriləntədbirdəölkəmizintanın
mışelmvə incəsənətnümayəndə
lərinin iştirak etmələri rəssamın
fəaliyyətinə daha böyük maraq
oyatmışdır.
Türkiyədəəsərlərigeniştamaşaçı

auditoriyasıqazanmışİbrahimSafi
ni “Qafqazdangələn rəssam”deyə
tanıyırlar. Türkiyə dövlətini Avro
padaözəsərləri ilə layiqincətəmsil
edən rəssamın indiyədək sadəcə 4
ədəd sərgi kataloqu çap olunmuş
dur.BukataloqlarınənhəcmlisiƏn
vərTalininkolleksiyasının”İbrahim
Safi” adlı 281 səhifəlik kitabkata
loqudur.
Bu gün ölkəmiz müstəqilliyini

bərpaedib,Azərbaycandankənarda
yaşayan tanınmış insanlarla bağlı
tədqiqatlar aparmaq, onlar haqqın
daməlumatlartoplamaqartıqəlça
tandır.“Rənglərvəişıqlardevi”Sa
fininZincirlikuyuqəbiristanlığında
kı məzarına getsəniz, sizi başdaşı
əvəzinə qoyulan böyük bir palitra
vəSafihaqqındayazılanbirşeirqar
şılayar:
RəngdənvəişıqdanbirdevdiSafi.
Aramadırütbə,şanı-sənətisevdiSafi.
DoyulmazgözəllikdəSafiyitanımağa,
Könülgözünüzləbaxmanızkafi.

Əgər evini ziyarət etmək istəsə
niz, Safinin özününheç zaman evi
olmayıb.O,rumlara(Türkiyədəya
şayanyunanlar)onlarındiniicması
tərəfindən çox ucuz kirayə verilən
üçmərtəbəli evin ikincimərtəbəsin
dəməskunlaşmış,buranıemalatxa
nakimidəistifadəetmişdir.Bugün
boşqalanbuevinmuzeyəçevrilmə
siəminəmki,dahirəssamındaru
hunu şad edərdi. Çox istərdim ki,
İbrahim Safinin həm Türkiyədə,
həm də doğulduğu Azərbaycanda
muzeyi olsun. Onu tanıyan bütün
ölkələr rəssamın  mənsub olduğu
xalqıdatanısın.AxıhəyatıboyuSafi
bizi layiqincə təmsil edib... Dostu
NaciTərzixatirələrindəİbrahimSa
finianaraqdeyir:“Ömrününaxırla
rınayaxınmənəağlayaağlayadedi
ki, Naci bəy, mən özümü xoşbəxt
hissetmirəm.Naci(NaciKalmıkoğ
lu) ilə pulumuz olmazdı, çörəyin
arasında balıq yeyərdik, onda çox
xoşbəxt idim. İndimaddi cəhətdən
heçbirproblemimyoxdur,xəstəliyi
mi də vecimə almıram, ancaq xoş
bəxtdeyiləm...Çünkidoğulduğum
torpağınhəsrətiməniheçvaxt tərk
etməyəcək”.

Qoy bu həs  rət bit  sin! 
Və  tə  nə qa  yıt  ma  ğın vax  tı  dır!

PALİTRA

eksperimentləredirvəbirəsərifərq
li rəngdə, lakin eyni rakursdan bir
neçə dəfə kətana köçürürdü. Mə
lumdur ki, “Şərq rəqqasları dağlıq
ərazidə” freskası Türkiyənin “Kar
vansara”adlananəyləncəməkanın
da rəssam tərəfindən divara çəkil
mişmöhtəşəməsərdir.O,özmonu
mentallığıvəorijinallığı ilə tamaşa
çılarıbugündəheyranedir.
Sənətdə öz prinsipləri, mükəm

məlişləmətərziolansənətçininson

illərdəkiəsərlərindəolanyenixüsu
siyyətlərçeşidlimövzulardameyda
na çıxır. Safinin hər sərgisimöhtə
şəm hadisəyə çevrilir. Rəssam hər
sərgisində100200əsərnümayışet
dirir.İbrahimSafinin10mindənar
tıqrəsməsərivarvəo,Türkiyədəən
çoxəsəriolanvəənçoxəsərisatılan
rəssamkimitanınır.Böyükürəksa
hibi idiSafi.O,əsərlərinisatar,pu
lun çox hissəsini uşaq evlərinə və
orduyaköçürərdi.

İbrahimSafininsonnəfəsinəkimi
yanındaolanfərdihəkimiƏnvərTa
linin kolleksiyasında rəssamın 350
rəsm əsəri 7 milyon dollar məblə
ğində dəyərləndirilmişdir. Bu gün
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Dostu Naci Tərzi deyirdi: “Safi

ninməndə21əsərivaridi,20nisa
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İbrahimSafiyev19751980ciillər
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İbrahimSafininvəfatındanson

ra rəssamın  kolleksiyasında olan
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həyatyoldaşıZaxarinaYunanısta
na Afinaya aparır. Bəzilərini isə
dəyərdəyməzə antikvar dükanla
rınasatır.
Sovet dönəmində vətənlə əlaqə

ninyoxluğuüzündənxalqımızazər
baycanlımühacirrəssamlarından,o
cümlədənİbrahimSafidənxəbərsiz
idi. Yalnız 1989cu ildə Bakıdakı
Azərbaycan Milli İncəsənət Muze
yindəxariciölkələrdəyaşayanazər
baycanlı rəssamların əsərlərindən
ibarət “Əzizim, vətən yaxşı...” adlı
sərgi təşkiledilməsiəvvəllər təbliği
qadağanolunansoydaşlarımızınya
radıcılığının ictimaiyyətə təqdim
edilməsinə imkan verdi. Həmin
məşhur sərgidə əsərləri nümayiş
olunan rəssamlardan biri də İbra
himSafiidi.
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üzərində illər boyu mövcud olan
senzuraaradanqaldırıldı.Beləliklə,
Azərbaycanmətbuatının inkişafın
da yeni dövr başladı, mətbuat or
qanlarınınazadfəaliyyətinəyaradı
lanşərait,qanunvericilikbazasının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
görüləntədbirlərsöz,fikirvəifadə
azadlığı kontekstində plüralizmin
genişləndirilməsinə yol açdı. 1999
cuilinsonunda“Kütləviinformasi
yavasitələri haqqında”yeni qanu
nunqəbuludaxüsusivurğulanma
lıdır.Bu,mətbuatıninkişafınadaha
birtəkanverməkləyanaşı,busahə
də hüquqi bazanın zənginləşdiril
məsi işinə əhəmiyyətli töhfə oldu.
2000ciilinmartayındaÜmummilli
liderHeydərƏliyevinsərəncamıilə
“20002001ci illərdə kütləvi infor
masiya vasitələrinin madditexniki
şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə
TədbirlərProqramı”təsdiqolundu,
2003cü ilinmart ayındaAzərbay
can jurnalistlərinin qurultayında
Azərbaycan Mətbuat Şurası yara

dıldı. Təbii ki, bütün bunlar mət
buatımızın davamlı inkişafını şərt
ləndirənsistemliaddımlarkimixü
susiönəmkəsbedir.
Əlbəttə, Ümummilli lider Hey

dərƏliyevinmedianıninkişafıisti
qamətində müəyyən etdiyi kurs
onun layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyev tərəfindən müasir
dövrün tələblərinə uyğun olaraq
uğurladavametdirilir.Dövlətbaş
çısının imzaladığı müvafiq sərən
camvəfərmanlar,qəbuletdiyiqə
rarlarAzərbaycanmətbuatınınye
ni reallıqlar fonunda tərəqqisini
şərtləndirdi,mediaqarşısındayeni
perspektivləraçdı.2008ciil31iyul
tarixli“AzərbaycanRespublikasın
dakütləviinformasiyavasitələrinə
birdəfəlik maliyyə yardımı göstə
rilməsihaqqında”Sərəncamınim
zalanması bu baxımdan xüsusi
əhəmiyyətəmalikdir.Eynizaman
da, kütləvi informasiya vasitələri
nin “Azərbaycan” nəşriyyatına
olan borclarının tamamilə ləğv

edilməsi mətbuatın maddi prob
lemlərininaradanqaldırılmasıisti
qamətindəatılmıştarixibiraddım
idi. 2008ci ildə “Azərbaycan Res
publikasında kütləvi informasiya
vasitələrinininkişafınadövlətdəs
təyiKonsepsiyası”nınqəbul olun
ması, Prezident İlham Əliyevin 3
aprel 2009cu il tarixli sərəncamı
ilə Kütləvi İnformasiya Vasitələri
ninİnkişafınaDövlətDəstəyiFon
dunun (KİVDF) yaradılmasımüs
təqilAzərbaycanmətbuatınıninki
şaftarixindənövbətidönüşmərhə
ləsikimiqiymətləndiriləbilər.
Azərbaycandadövlətinmediaya,

mətbuat nümayəndələrinə göstər
diyiyüksəkdiqqətvəqayğıfonun
da dünyada analoqu olmayan  bir
nümunə ortaya qoyuldu. Belə ki,
PrezidentİlhamƏliyevin2010cuil
22 iyul tarixində imzaladığı“Azər
baycan mətbuat işçilərinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi təd
birlərihaqqında”Sərəncamınaəsa
sən, mətbuat işçilərinin mənzil

MEDİA

AzƏRBAYCAN MƏTBUATı 
yeni inkişaf mərhələsində

Heç şübhəsiz, Azərbaycan mət
buatının inkişafını təmin edən ən
mühüm amil bu sahədə dövlətin
yüksək diqqət və qayğısınınmöv
cud olması, güclü iradənin ortaya
qoyulmasıdır.Başqasözlə,ölkəmiz
dəklassikmedianınhazırkıinkişafı
dövlət tərəfindənsistemli siyasətin
və kompleks xarakterli tədbirlərin
həyatakeçirilməsidir.Bildiyimizki
mi, Azərbaycanın müstəqilliyinin
ilk illərindəmillimətbuatımız,de
məkolarki,dərintənəzzüliləqarşı
qarşıyaqaldı.XüsusilədəAXCMü
savathakimiyyətininmətbuata,jur
nalistikaya münasibəti totalitar re

jimlərdəkiyanaşmadanfərqlənmir
di.Həmin dövrdə imzalananmət
buatüzərindəhərbisenzuranınya
radılmasıhaqqında16aprel1992ci
iltarixlifərmanvəbütüninformasi
ya yayımı üzərində nəzarət tətbiq
edilməsiiləbağlı15aprel1993cüil
tarixli sərəncamdövlət sirrininqo
runmasındançoxovaxtkıhakimiy
yətinəməllərinigizlətməkməqsədi
daşıyırdı.Bunabaxmayaraq,Azər
baycan xalqının Ümummilli lideri
Heydər Əliyevin 1993cü ilin iyu
nundaxalqıntələbiiləyenidənha
kimiyyətə gəlməsindən sonra bü
tün sahələrdə olduğu kimi mət

buatdadaəsaslıvəmüsbətdəyişik
liklərbaşverdi.Kütləviinformasiya
vasitələrinin madditexniki bazası
nınyaxşılaşdırılması,mətbuat işçi
lərininsosialtəminatınınyüksəldil
məsi istiqamətində ciddi tədbirlər
görüldü.Ümummilli liderHeydər
Əliyevin1998ciil6avqusttarixin
dəimzaladığı“AzərbaycanRespub
likasında söz, fikir və məlumat
azadlığınıntəminedilməsisahəsin
də əlavə tədbirlər haqqında” Fər
manlamətbuatda və digər kütləvi
informasiya vasitələrində dövlət
sirlərini mühafizə edən baş idarə
ləğv edildi, bununla da mətbuat

Xatirə Əliyeva
YAP Mətbuat xidmətinin əməkdaşı,
 siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

XXI əsrdəmüasir texnologiyaların həyatın bütün
sahələrinə sirayət etdiyi dövrdə informasiya re
surslarındanistifadəninəhatədairəsidavamlıola
raq genişlənir, yeni trendlər meydana çıxır. Belə
olanşəraitdəklassikənənələrəsöykənənmillime
dianınçapmətbuatınıninkişafınıntəminolunma
sıhəmmühüm,həmdəçətinvəzifəkimiqarşıda
durur.Buvəzifəninyerinəyetirilməsinənailolmaq
üçün isəmilli informasiyaməkanının qorunması,
həmçininklassikmətbuatın inkişafını təmin edən
şərtlərinformalaşdırılması lazımdır.Buistiqamət
dəAzərbaycanın təcrübəsi müsbət nümunə kimi
qiymətləndiriləbilər.
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məsi istiqamətində ciddi tədbirlər
görüldü.Ümummilli liderHeydər
Əliyevin1998ciil6avqusttarixin
dəimzaladığı“AzərbaycanRespub
likasında söz, fikir və məlumat
azadlığınıntəminedilməsisahəsin
də əlavə tədbirlər haqqında” Fər
manlamətbuatda və digər kütləvi
informasiya vasitələrində dövlət
sirlərini mühafizə edən baş idarə
ləğv edildi, bununla da mətbuat

Xatirə Əliyeva
YAP Mətbuat xidmətinin əməkdaşı,
 siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

XXI əsrdəmüasir texnologiyaların həyatın bütün
sahələrinə sirayət etdiyi dövrdə informasiya re
surslarındanistifadəninəhatədairəsidavamlıola
raq genişlənir, yeni trendlər meydana çıxır. Belə
olanşəraitdəklassikənənələrəsöykənənmillime
dianınçapmətbuatınıninkişafınıntəminolunma
sıhəmmühüm,həmdəçətinvəzifəkimiqarşıda
durur.Buvəzifəninyerinəyetirilməsinənailolmaq
üçün isəmilli informasiyaməkanının qorunması,
həmçininklassikmətbuatın inkişafını təmin edən
şərtlərinformalaşdırılması lazımdır.Buistiqamət
dəAzərbaycanın təcrübəsi müsbət nümunə kimi
qiymətləndiriləbilər.
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məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
və onlar üçün yaşayış evlərinin ti
kilməsiməqsədiilə2010cuildöv
lət büdcəsində nəzərdə tutulmuş
AzərbaycanRespublikasıPreziden
tinin Ehtiyat FondundanAzərbay
canRespublikasınınPrezidenti ya
nındaKütləviİnformasiyaVasitələ
rininİnkişafınaDövlətDəstəyiFon
duna5milyonmanatvəsaitayrıldı.
Həminsərəncamınicrasınəticəsin
dəBakının Səbail rayonununBibi
heybət qəsəbəsində jurnalistlər
üçün2blokdan,156mənzildəniba
rət17mərtəbəlibinatikildivə2013
cü il iyulun22dəPrezident İlham
Əliyev həmin binada mənzillərin

paylanmasımərasimindəiştiraket
di.HəmçininAzərbaycanRespubli
kası Prezidentinin “Azərbaycan
mətbuat işçilərinin sosial müda
fiəsiningücləndirilməsinədairəla
vətədbirlərhaqqında”2013cüil22
iyul tarixli Sərəncamı ilə tikilən 3
bloklu, 17 mərtəbəli, 255 mənzilli
binanın2017ci il iyulun20dəisti
fadəyəverilməsivəhəmingünjur
nalistlər üçün yeni, sayca üçüncü
binanıntəməlininqoyulmasıbuis
tiqamətdə atılan addımların da
vamlı xarakter daşıdığını bir daha
təsdiqləyir.
Bunlarla yanaşı, bütün azadlıq

ların təmin edildiyi, demokratik

ölkə imicinə malik olanAzərbay
canda söz, fikir və özünüifadə
azadlığı təkcə çap  klassik mət
buatıəhatəetmir,ölkəmizdəinter
netazadlığıdatamtəminolunub.
Respublika əhalisinin 80 faizi in
ternet istifadəçisidir. İnformasiya
resurslarınasərbəstçıxışimkanları
mövcuddur.BirsırahallardaAzər
baycanın müstəqil siyasət həyata
keçirməsindən,beynəlxalqmövqe
yinindavamlıolaraqmöhkəmlən
məsindənciddinarahatlıqkeçirən
müəyyən dairələr ölkəmizə qarşı
“qarapiar”kampaniyasıaparırlar.
Bu məqsədlə Azərbaycanda guya
insan hüquqlarının pozulduğuna,

PrezidentİlhamƏliyevjurnalistlərüçüntikilmişbinadamənzillərinpaylanmasımərasimində.2017ciil
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söz,fikirvəifadəazadlığınınməh
dudlaşdırıldığınadairiddialarirəli
sürür, respublikamızın müsbət
beynəlxalq imicinin üzərinə kölgə
salmağa çalışırlar. Amma reallıq
həmin qərəzli dairələrin iddia et
diklərikimideyil.Azad,demokra
tik cəmiyyət quruculuğuna nail
olunmasıölkəmizinmüstəqillikil
lərindəəldəetdiyiənböyükuğur
lardan biri kimi dəyərləndirilir.
Bütünazadlıqlarıntəminolunması
Azərbaycan cəmiyyətinin üstün
cəhətidir. Ölkəmizin demokratik
dəyərlərə, fundamental insan hü
quq və azadlıqlarına sadiqliyi
Konstitusiya və digər hüquqi sə
nədlərlə təsdiq olunub. Azərbay
can dövləti daim ölkə Konstitusi
yasıvədigərmüvafiqqanunverici
likaktlarıilətəsbitolunandemok
ratikprinsiplərə sadiqlik nümayiş
etdirir.Son16ildəPrezidentİlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
demokratik təsisatların möhkəm

ləndirilməsi,siyasiplüralizmin,in
sanhüquqvəazadlıqlarınıntəmin
olunması, vətəndaş cəmiyyəti ins
titutlarının gücləndirilməsi istiqa
mətində məqsədyönlü tədbirlər
həyatakeçirilibvəmühümnailiy
yətlərəldəedilib.BugünAzərbay
canda 55 siyasi partiya, 3mindən
çoxqeyrihökuməttəşkilatı(4min
dənçoxqeyrikommersiyatəşkila
tı),5mindənartıqkütləviinforma
siya vasitəsi, habelə sıralarında 2
milyona yaxın insanı birləşdirən
həmkarlarittifaqlarısərbəstfəaliy
yətgöstərir.AzərbaycanRespubli
kasının Prezidenti İlhamƏliyevin
qeyd etdiyi kimi: “Azərbaycanda
həmdemokratik,həmdəsosialiq
tisadi inkişaf paralel gedir. Buna
görəhesabedirəmki,bizimcəmiy
yətimizdə islahatlar təkamül yolu
ilə aparılır vədərinləşir. Siyasi və
iqtisadi islahatlar daha da dərin
ləşməlidir. Söz azadlığı Azərbay
candatamtəminedilibdir,heçbir

məhdudiyyət yoxdur. Mənə veri
lən sonməlumata görə,Azərbay
can əhalisinin təxminən 80 faizi
internet istifadəçisidir. Belə olan
haldasözazadlığıiləbağlıheçbir
problemolabilməz.Düzdür, bəzi
hallarda bizi bəzi qeyrihökumət
təşkilatları tənqid edir, hətta itti
hamedirlər.Ammabuittihamların
heç bir əsası yoxdur. Bu, sadəcə
olaraq qərəzli mövqedir. Bunun
səbəbi də bəllidir.Amma real və
ziyyətəbaxdıqdabizhamımızgö
rürükki,Azərbaycandasözazadlı
ğı və bütün başqa azadlıqlar tam
təmin olunur. Sərbəst toplaşma
azadlığı, siyasi fəaliyyət azadlığı,
vicdanazadlığı,sözazadlığı,mət
buatazadlığıAzərbaycandatəmin
olunurvətəminolunacaqdır”.
Beləliklə,dövlətqayğısıiləəha

təedilənAzərbaycanmətbuatıye
ni inkişaf dövrünü yaşayır, ölkə
mizdə informasiya təhlükəsizliyi
yüksəksəviyyədətəminolunub.




