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Azərbaycanın dövlət
xidmətləri modelləri
dünyanın gündəmindədir
Müstəqil Azərbaycanın müasir
mənzərəsini səciyyələndirən mü
hüm xüsusiyyətlərdən biri bütün
sahələrdə ardıcıl və məqsədyönlü
islahatların həyata keçirilməsidir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizin dinamik
inkişafı, iqtisadi və sosial sferada
əsaslı pozitiv dəyişikliklərin həya
ta keçirilməsi, cəmiyyət həyatının
bütün sahələrində müşahidə olu
nan yenilənmə dövlət idarəçiliyi
sisteminin təkmilləşdirilməsini, sə
mərəliliyin yüksəldilməsini, yığ
cam, çevik və məqsədyönlü fəaliy
yət göstərən yeni idarəetmə struk
turunun formalaşdırılmasını zəru
rətə çevirib. Prezident İlham Əliye
vin imzaladığı müvafiq fərmanlar
çərçivəsində həyata keçirilən təd
birlər bu məqsədə çatmağı müm
kün edib, dövlət xidmətləri təkmil
ləşdilib, vətəndaş məmnunluğu
yüksək səviyyədə təmin olunub.
Bu baxımdan, Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti yanında Və
təndaşlara Xidmət və Sosial İnno
vasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
yaradılmasının və səmərəli fəəaliy
yət göstərməsinin əhəmiyyətini
xüsusi vurğulamaq lazımdır.
“ASAN xidmət” mərkəzlərinin
uğurlu fəaliyyəti nəticəsində və

təndaşlarla məmurlar arasında
asan və rahat ünsiyyət təmin olu
nub. Ümumiyyətlə, ASAN modeli
beynəlxalq müstəvidə də yüksək
qiymətləndirilir. Əminliklə vurğu
lanır ki, “ASAN xidmət”in təklif

etdiyi səmərəli dövlət xidmətləri,
innovativ transformasiya vasitəsi
ilə 2030-cu il üçün Dayanıqlı İnki
şaf Məqsədlərinə nail olunması ba
xımından mühüm əhəmiyyətə ma
likdir. Bu xidmətin nəticəsi olaraq
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formalaşmış dövlət-vətəndaş mü
nasibətləri digər ölkələr üçün gö
zəl nümunədir.
Yeri gəlmişkən, iyunun 24-25-də
Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilən BMT-nin Dövlət Xidmət
ləri Forumunda da bütün bu məsə
lələr ətrafında səmərəli fikir müba
diləsi aparılıb, yeni istiqamətlər
müəyyənləşdirilib. Qeyd edək ki,
dünyanın 190-dan çox ölkəsindən
500-dən artıq nümayəndənin işti
rak etdiyi builki foruma müxtəlif
ölkələrin dövlət idarəçiliyi və döv
lət xidmətləri üzrə nazirləri, yerli
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idarəetmə orqanlarının, akademik
dairələrin və özəl sektorun rəhbər
şəxsləri qatılıblar. Forum 2003-cü
ildən etibarən hər il 23 iyun BMTnin Dövlət Xidmətləri Günü ərəfə
sində təşkil olunur. Forumun keçi
rilməsində məqsəd dövlət idarəçili
yi, dövlət xidmətlərinin göstərilmə
sinin qabaqcıl modelləri, innovasi
yalar və bu sahədə aktual məsələlər
üzrə müzakirələrin aparılması, ha
belə dövlətlərin bu istiqamətlərdə
qabaqcıl təcrübələrinin mübadiləsi
dir. Dövlət xidmətlərinin göstəril
məsi sahəsində ölkəmizdə təşkil
olunan ilk BMT tədbiri olan bu fo
rum çərçivəsində plenar sessiyalar,
9 fərqli aktual mövzu üzrə seminar
və 4 paralel tədbir keçirilib. Eyni
zamanda, 5 fərqli kateqoriya üzrə

BMT Dövlət Xidmətləri Mükafatı
nın builki qalibləri təltif olunub,
dövlət agentliyi ilə xarici ölkələrin
bir sıra qurumları arasında əmək
daşlığa dair müqavilələr imzalanıb.
Forumun Azərbaycan Respublika
sında keçirilməsinə zəmin yaradan
ən önəmli amillər ölkəmizdə dövlət
xidmətləri sahəsində qazanılmış
nailiyyətlər, “ASAN xidmət”in
uğurlu fəaliyyəti və 2015-ci ildə
BMT-nin Dövlət Xidmətləri Müka
fatına layiq görülməsidir.
Məlumat üçün bildirək ki, Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyeva
forumun açılışında çıxış edərək təd
birin dünyanın müxtəlif yerlərin
dən gəlmiş, qərar qəbul edən yük
sək rütbəli şəxslər üçün təcrübələri
ni bölüşmək, çağırışları müzakirə

etmək və BMT-nin 2030-cu 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,   “ASAN xidmət”in fəaliy
yətindən geniş bəhs edib.   Mehri
ban xanım Əliyeva Azərbaycanın
müsbət təcrübəsinin beynəlxalq ic
timaiyyətin də marağını cəlb etdiyi
ni vurğulayıb. İnsanlara proaktiv
elektron xidmətlərin göstərilməsi
üçün “Asan my-gov” portalının ya
radıldığını, bununla da vətəndaşla
rın, həmçinin onlayn xidmətdən ya
rarlandığını bildirən Birinci vitseprezident 2016-cı ildə ölkəmizdə
ASAN-ın uğur hekayəsinin davamı
olaraq ABAD adı altında digər so
sialyönümlü xidmətin fəaliyyətə
başladığını xatırladıb. Mehriban xa
nım Əliyeva Azərbaycanın bilavasi
tə bu forumun nəticəsi olaraq Döv
lət Xidmətlərinin Təchizi üzrə
Müəssisələrin ASAN Assosiasiyası
nın yaradılması təşəbbüsünü irəli
sürdüyünü diqqətə çatdırıb. “Ümid
edirəm ki, bu yeni assosiasiya döv
lət xidmətlərinin səmərəli təchizi
üçün ekspertlər arasında dialoqu
təşviq etmək məqsədi daşıyan əhə
miyyətli beynəlxalq bir alətə çevri
ləcəkdir. Bu, sözügedən sahədə bü
tün mövcud yaxşı təcrübələrdən is
tifadə etmək istəyində olanlara yar
dım edə bilər”, - deyə Birinci vitseprezident bildirib.
Sonra BMT baş katibinin iqtisadi
və sosial məsələlər üzrə müavini
Liu Cenmin çıxış edib. Daha sonra
BMT baş katibinin iqtisadi və so
sial məsələlər üzrə müavini ölkə
mizdə rəqəmsal idarəetmənin tət
biqi ilə dövlət xidmətlərinin inkişa
fı sahəsində BMT-nin xüsusi mü
kafatını Azərbaycanın Birinci vit
se-prezidenti Mehriban Əliyevaya
təqdim edib.
Tədbirdə Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti yanında Vətən

daşlara Xidmət və Sosial İnnovasi
yalar üzrə Dövlət Agentliyinin səd
ri Ülvi Mehdiyev, İndoneziya Res
publikasının Qunadarma Univer

sitetinin rektoru və Özəl Universi
tetlər Assosiasiyasının vitse-prezi
denti, professor xanım Eko Sri
Margianti də çıxış ediblər.
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Milli Məclisin Sədri
II Avropa Oyunlarının
açılış mərasimində iştirak edib

İyunun 21-də Belarusun paytax
tı Minskdə II Avropa Oyunlarının
açılış mərasimi keçirilib. Bir sıra
ölkələrin dövlət və hökumət başçı
larının qatıldığı bu mərasimdə
Azərbaycandan Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov, Baş nazirin birin
ci müavini Yaqub Eyyubov, Hey
dər Əliyev Fondunun vitse-prezi
denti Leyla Əliyeva, Gənclər və
İdman naziri Azad Rəhimov, Milli
Olimpiya Komitəsinin vitse-prezi
denti Çingiz Hüseynzadə iştirak
etmişdir.
İyunun 30-dək davam edən qitə
olimpiadasında 50 ölkəni təmsil
edən 4 mindən çox atlet idmanın 15
növü üzrə 200 dəst medal uğrunda
mübarizə aparmışdır. II Avropa
Oyunlarının birinci günündə ölkə
mizin kişi boksçuları rinqə çıxıblar.
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Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov, Gənclər və İdman naziri Azad
Rəhimov, Azərbaycan Boks Fede
rasiyasının vitse-prezidenti Süley
man Mikayılov və nümayəndə he
yətimizin üzvləri idmançılarımızın
qarşılaşmasına tamaşa ediblər.
İyunun 22-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov, Baş nazirin birin
ci müavini Yaqub Eyyubov, Hey
dər Əliyev Fondunun vitse-prezi
denti Leyla Əliyeva, Gənclər və
İdman naziri Azad Rəhimov, Milli
Olimpiya Komitəsinin baş katibi
nin müavini Azər Əliyev və nüma
yəndə heyətinin digər üzvləri
“Minsk 2019” II Avropa Oyunla
rında iştirak edən milli komanda
mızın üzvləri ilə görüşmüşdür. At
letlər Kəndində keçirilən görüşdə
nümayəndə heyətinin üzvləri id

mançılarla söhbət edib, onlara II
Avropa Oyunlarında uğurlar arzu
layıblar.
II Avropa Oyunlarını işıqlandı
ran Azərbaycan jurnalistlərinə mü
sahibə verən Leyla Əliyeva idman
çılarımızın “Minsk 2019” II Avropa
Oyunlarında uğur qazanacaqları
na ümid etdiyini bildirib, möhtə
şəm açılış mərasimi ilə bağlı təəs
süratlarını bölüşüb: “Açılış mərasi
mi əla keçdi. Mərasim təqribən üç
saat davam etdi, lakin elə təəssürat
yarandı ki, bu, sanki bir anda baş
verdi. Belarusun bütün tarixini o
qədər böyük sevgi ilə, elə gözəl
təqdim etdilər ki, bu tamaşadan
göz çəkmək mümkün deyildi. Əl
bəttə, düşünürəm ki, bunları gö
rəndən sonra hamı bu ölkəyə daha
çox vuruldu”.

RƏSMİXRONİKA
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
baycanla qlobal miqyaslı layihələr
həyata keçirilməsində uğurla
əməkdaşlıqedirvəöznövbəsində
də  Azərbaycan Monteneqroya ən
çox investisiya yatıran ikinci ölkə
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
görə minnətdarlığını 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 və Azərbaycan
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
münasibətlərimizi keyfiyyətcə yeni

səviyyəyə yüksəltmişdir və bugü
nədək ölkələrimiz arasında imza
lanmış 68 sənəd münasibətlərimi
zinhüquqibazasınıtəşkiledir:“Biz
siyasimüstəvidəkibuuğurlarımızı
iqtisadisahədədəgörməkniyyətin
dəyik. Bu istiqamətdə məqsədyön
lü addımlar atılmaqdadır. Cənub
Qaz Dəhlizinin reallaşması istiqa
mətində atılan addımlar buna par
laqmisaldır.Enerjidaşımalarısahə
sindəki uğurlarımız Avropanın
enerjitəhlükəsizliyinədətöhfəver
məkdədir. Biz gələcəkdə Bolqarıs
tanlaəlaqələrimizindərinləşməsin
dəmaraqlıyıq”.
Spiker parlamentlər səviyyəsin
dəmünasibətlərimizintəqdirəlayiq
olduğunu söyləyərək, hər iki ölkə
nin qanunvericilik orqanlarında
dostluq qruplarının fəaliyyət gös
tərməsininəhəmiyyətinivurğuladı.
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RƏSMİXRONİKA
Bildirildi ki, nümayəndələrimiz
müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq təşki
latlar çərçivəsində səmərəli əmək
daşlıqedirlər.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlıq
edən Bolqarıstan Respublikası Baş
nazirininmüavini,xariciişlərnaziri
Yekaterina Zahariyeva Bolqarıstan
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
səfərinin əhəmiyyətini yüksək qiy
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
di Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Məclisinin 53cü Baş Assambleya
sındaiştiraketməküçünölkəmizdə
səfərdəolanBolqarıstanXalqMəc
lisininSədrixanımTsvetaKarayan

8

Milli Məclis

ç evanın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
Spiker bildirdi ki, Azərbaycanla
Bolqarıstan arasında əlaqələrin də
rin kökləri var və ölkəmiz ikinci
dəfə müstəqillik qazandıqdan son
rabumünasibətlərdahadainkişaf
edərəkstratejitərəfdaşlıqsəviyyəsi
nə çatıb. Prezident İlham Əliyevin
2015ciilinmartayındaBolqarısta
nasəfərizamanıimzalanmış“Stra
tejitərəfdaşlıqhaqqında”Bəyanna
mə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndi
rilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir.
Hazırda Azərbaycan Hökuməti və
Bolqarıstan Hökuməti arasında iq
tisaditicarət və elmitexniki əmək
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 fikir mübadiləsi 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 səfirləri Nərgiz Qurba
nova,NikolayYankovvədigərrəs
mişəxsləriştirakedirdilər.

İyunun20dəMilliMəclisinSəd
ri Oqtay Əsədov Gürcüstan 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 ticarət dövriyyəsinin həc
mi2018ciilüzrə580mln.ABŞdol
ları təşkil edib və 2019cu ilin yan
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. Milli Məclisin 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

günGürcüstanvəAzərbaycanstra
tejivəetibarlıtərəfdaşdırlar.İkiöl
kə arasında münasibətlərin 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 sahədə həm ikitərəfli, həm də
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
Kobaxidze bildirdi ki, iki ölkə ara
sında əlaqələr dostluq və qarşılıqlı
hörmətə söykənir və bu dostluğa
heçbirqüvvətəsiredəbilməz.
Görüşdə Milli Məclis Sədrinin
birinci müavini Ziyafət Əsgərov,
Sədr müavini Bahar Muradova,
parlament Aparatının rəhbəri Səfa

Mirzəyev, Gürcüstanla parlament
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupunun
başçısı Əflatun Amaşov, Azərbay
canın Gürcüstandakı səfiri Dursun
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 dostluq müna
sibətlərinin zəngin tarixi vardır və
Qafqazınbubölgəsindəalmanməs
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 ənlərininsalınmasının200illiyiilə
k
bağlıAzərbaycanPrezidenti2016cı
ildəsərəncamimzalamışdır.
Bildirildi ki, dövlət başçılarının
qarşılıqlısəfərlərivəaparılandanı
şıqlar əlaqələrimizin daha da də
rinləşməsinə yeni impuls vermiş,
ölkələrimizarasında77hüquqisə
nəd imzalanmışdır və 2018ci ildə
ticarət dövriyyəmiz 1,9 milyard
ABŞ dolları həcmində olmuşdur.
Heçdətəsadüfideyildirki,Alma
niyanınCənubiQafqazregionuöl
kələriiləümumiticarətindəötənil
Azərbaycanın payı 70 faizdən çox
olmuşdurvəmüstəqilAzərbaycan
Avropaİttifaqıvəonunönəmliüz
vü olan Almaniya ilə əlaqələrin
daha da dərinləşməsində maraqlı
dır.
Spikerdediki,dövlətlərarasımü
nasibətlərdə parlament diplomati
yasının önəmi gündəngünə art
maqdadır.Sevindiricihaldırki,hər
iki ölkənin parlamentlərində dost
luqqruplarıfəaliyyətgöstərir.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ prob
lemindənsözaçanSədrmünaqişə
nin beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsindəədalətlihəllininvacib
liyini vurğuladı. Bu məsələ ilə əla
qədarfikirləriniaçıqladı.
Almaniya Bundestaqının Sədr
müavini Tomas Oppermann Bakı
yailksəfərindənməmnunqaldığı
nı söylədi və qeyd etdi ki, Azər
baycanvəAlmaniyaarasındaortaq
dəyərlərvəmüxtəlifməsələlərüz
rə fikir birliyi vardır. Qonaq vur
ğuladıki,tərəfləridüşündürənbir
sıra məsələlər üzrə dialoqun apa
rılması və parlament diplomatiya
sının imkanlarından istifadə olun
ması, münaqişələrin sülh yolu ilə
çözülməsiönəmliməsələlərdəndir.
BubaxımdanMilliMəclisintəşəb
büsü ilə Bakıda keçirilən konfran
sınəhəmiyyətiböyükdür.Qəbulda
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qeyd edildi ki, Almaniya Cənubi
Qafqaz bölgəsində özünəməxsus
yer tutan Azərbaycanla 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
yüksəldilməsi məsələləri müzakirə
olunacaqdır.
Spiker Georgi Tsereteliyə ATƏT
PAnın yay sessiyası çərçivəsində
qurumun sədri vəzifəsinə keçirilə
cəkseçkilərdəuğurlararzuladı.Gö
rüşdə Milli Məclisin Sədri qonağın
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 Böyük Millət Məclisi
SədrininmüaviniSürəyyaSadiBil
giçinbaşçılıqetdiyinümayəndəhe
yətiniqəbuletdi.
SədrSürəyyaSadiBilgiçiTBMM
ninSədrmüaviniseçilməsimüna
sibətiilətəbrikedərək,onagələcək
fəaliyyətindəuğurlararzuladı.Bil
dirildiki,AzərbaycanTürkiyəmü
nasibətləri strateji xarakter daşıyır
vəhərikidövlətbaşçılarıarasında
kıdostluqvəqardaşlıqmünasibət
ləri həyatın digər sahələrinə də
müsbəttəsiredir.Hərikiölkəara
sında siyasi dialoqun yüksək sə
viyyədəolmasıölkələrimizarasın
daticarətdövriyyəsininartımında
da özünü göstərir və 2017ci ildə
bu sahə üzrə göstərici 2,7 milyard
ABŞdollarıhəcmindəolmuşdursa,
ötənilbu rəqəm3,5milyardıkeç
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
icrası nəticəsində bütün türk dün
yasıyeniDəmirİpəkyoluiləbirlə
şəcəkdir.
GörüşdəSədrqeydetdiki,Yaxın
Şərqdə söz sahibi olan Türkiyəyə
göstərilənbütüntəzyiqlərəbaxma
yaraq, biz bu qardaş ölkənin yeni
çağırışlaralayiqincəcavabverəcəyi
nəqəlbəninanırıq.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı
ğını bildirən Türkiyə Böyük Millət
Məclisi Sədrinin müavini Sürəyya

SadiBilgiçbildirdiki,Bakıdakeçiri
ləcək Regional Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq üzrə Parlament Konf
ransındaiştirakedəcəklərvəorada
müzakirəolunacaqməsələlərtərəf
lər üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edir. Gör üşd ə Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən söz açan qonaq
problemin Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlı
ğı prinsipləri əsasında, beynəlxalq
hüquq müstəvisində ədalətli həlli
üçün Türkiyənin hər cür dəstək
göstərməyəhazırolduğunubirda
haqeydetdi.
QəbuldaMilliMəclisAparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev, Türkiyə ilə
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununbaşçısıƏhlimanƏmiras
lanov,qrupunüzvü,ATƏTPAnın
vitseprezidenti Azay Quliyev və
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Mayın16daMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Çexiya Respublikası Deputat
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 əlaqədar dedi 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 ilə parlamentlərarası əlaqə
lərüzrəişçiqrupununbaşçısıSahi
bə Qafarova, Çexiya Respublikası
nın ölkəmizdəki səfiri Milan Ekert
vədigərrəsmişəxsləriştirakedirdi
lər.
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PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN
İTALİYA SƏFƏRİ SƏMƏRƏLİ OLUB
Mayın 6-dan 8-dək Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə parlament nüma
yəndə heyəti İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində səfərdə olub. Nümayəndə heyətinin
tərkibinə İtaliya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun başçısı Azər Kərimli,
deputatlardan Ülviyyə Ağayeva, Vahid Əhmədov, Elşad Həsənov, parlament Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi.
Səfər çərçivəsində nümayəndə
heyəti İtaliya Senatının və Depu
tatlar Palatasının rəhbərliyi və
Azərbaycan-İtaliya dostluq qrupu
nun təmsilçiləri ilə görüşüb.
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Əvvəlcə Oqtay Əsədov İtaliya
Respublikası Senatının yerləşdiyi
Palazzo Madama sarayında ölkə
parl am ent in in
qan unver ic il ik
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub.

Sonra Milli Məclisin Sədri İtaliya
Respublikası Senatının Sədri xa
nım Maria Elizabetta Alberti Kasel
lati ilə görüşüb.
Oqtay Əsədov Azərbaycanın Bi

rinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyevanın bu yaxınlarda İtaliyaya
rəsmi səfərinin önəmini vurğula
yaraq, səfər çərçivəsində Romada
kı Custiniani sarayında Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin 100 illi
yinə və Azərbaycan ilə İtaliya ara
sında strateji tərəfdaşlıq münasi
bətlərinə dair konfransın keçirildi
yini xatırladıb, səfəri iki ölkə ara
sında qarışlıqlı hörmətin bariz nü
munəsi kimi qiymətləndirib.
Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin
möhkəm hüquqi baza üzərində
qurulduğunu deyən Oqtay Əsə
dov diqqətə çatdırıb ki, ölkələrimiz
arasında bu günədək 44 ikitərəfli
sənəd imzalanıb. Bu sənədlərin ən
önəmlilərindən biri “Azərbaycan
Respublikası ilə İtaliya Respubli
kası arasında strateji tərəfdaşlıq
haqqında” Birgə Bəyannamədir.
İtaliyanın Azərbaycanın ən bö
yük ticarət tərəfdaşı olduğunu bil
dirən parlamentin Sədri deyib ki,
TANAP, TAP, Cənub Qaz Dəhlizi
layihələri əlaqələrimizin daha da
inkişaf edəcəyinə inamı artırır və

hazırda Azərbaycanda 50-dək ital
yan şirkəti fəaliyyət göstərir ki, bu
şirkətlərin də sayı getdikcə çoxala
caq. Oqtay Əsədov vurğulayıb ki,
ölkələrimiz arasında mədəni, hu
manitar əlaqələr də inkişaf edir və
Heydər Əliyev Fondu iki ölkə ara
sında siyasi, mədəni əlaqələrin
möhkəmlənməsində böyük rol oy
nayır. Sədr Azərbaycan-İtaliya par
lamentlərarası münasibətlərin yax
şı səviyyədə olduğunu deyib, dost
luq qruplarının işini yüksək qiy
mətləndirib.
Görüşdə Milli Məclisin Sədri Er
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsi barədə də danı
şıb. Bildirib ki, 2010-cu ildə İtaliya
Senatının Cənubi Qafqazda vəziy
yətlə bağlı qətnaməsi, Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəklə
məsi bizim üçün çox əhəmiyyətli
dir. Oqtay Əsədov İtaliya Senatının
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəl
xalq hüququn prinsipləri əsasında,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çər
çivəsində həll olunmasına gələcək

də də öz dəstəyini verəcəyinə ina
mını ifadə edib.
Xanım Maria Elizabetta Azər
baycanla İtaliya arasında müxtəlif
istiqamətlər üzrə, o cümlədən siya
si, iqtisadi, humanitar sahələrdə
yaxşı əlaqələrin qurulduğunu,
əməkdaşlığımızın strateji tərəfdaş
lıq səviyyəsinə yüksəldiyini bildi
rib. Senatın Sədri Heydər Əliyev
Fondunun İtaliyada mədəni və hu
manitar sahələrdə, o cümlədən ta
rixi abidələrin bərpası ilə bağlı hə
yata keçirdiyi layihələrin ölkəsində
yüksək dəyərləndirildiyini deyib,
humanitar əlaqələrin daha da ge
nişləndirilməsinin önəmini xüsusi
vurğulayıb.
Maria Elizabetta Alberti Kasella
ti İtaliya şirkətlərinin Azərbaycan
da bir sıra iqtisadi layihələrdə
uğurla iştirak etdiyini söyləyib və
bildirib ki, onlar ölkəmizin nəqliy
yat, kənd təsərrüfatı, müdafiə sə
nayesi, infrastruktur kimi sahələ
rində fəaliyyət göstərməkdə ma
raqlıdır. Azərbaycanın Avropanın,
o cümlədən İtaliyanın enerji təhlü
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kəsizliyindəki rolunu yüksək qiy
mətləndirən Senat Sədri deyib ki,
Cənub Qaz Dəhlizi gələcəkdə ölkə
lərimizin iqtisadi əməkdaşlığının
daha da genişlənməsinə xidmət
edir.
***
Səfər zamanı Oqtay Əsədov İta
liya Respublikasının Deputatlar
Palatasının Sədri Roberto Fiko ilə
görüşüb.
Görüşdə vurğulanıb ki, İtaliya
ölkəmizin Avropada və dünyada
mühüm tərəfdaşlarından biridir.
İki ölkə arasında sıx dostluq əlaqə
ləri var, İtaliya və Azərbaycan ya
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xın dost və strateji tərəfdaşdır.
İkitərəfli münasibətlərin bütün
sahələrdə yüksələn xətt üzrə inki
şaf etdiyini deyən Oqtay Əsədov
İtaliya və Azərbaycanın siyasi, iqti
sadi və humanitar sahədə əmək
daşlığından danışıb. Bildirib ki, iki
ölkə arasında əməkdaşlıq yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfərlər sayəsin
də daha da möhkəmlənib. Milli
Məclisin Sədri Prezident İlham Əli
yevin İtaliyaya 2005, 2008 və 2014cü illərdə rəsmi, 2011 və 2015-ci il
lərdə işgüzar səfərlərini xüsusilə
xatırladıb.
İtaliya Respublikasının Prezi
denti   Sercio Mattarellanın Azər

baycana ilk rəsmi səfərinə diqqət
çəkən Oqtay Əsədov vurğulayıb
ki, bu səfər dövlətlərarası münasi
bətlərimizin tarixində mühüm əhə
miyyət kəsb edib. Azərbaycan və
İtaliyanın mədəni əlaqələrindən
söz açan spiker qeyd edib ki,  Hey
dər Əliyev Fondu siyasi və mədəni
əlaqələrin möhkəmlənməsində
əvəzedilməz işlər görməkdədir.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi
denti Mehriban Əliyevanın rəhbər
lik etdiyi Heydər Əliyev Fondu
nun İtaliyada həyata keçirdiyi layi
hələr iki ölkə arasında humanitar
sahədə əməkdaşlığa xüsusi töhfə
verir. Vurğulanıb ki, Mehriban Əli
yeva keçən il İtaliyaya rəsmi səfəri
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən bərpa edilən Müqəddəs
Sebastian katakombaların açılış
mərasimində iştirak edib. Qeyd
olunub ki, ölkələrimiz arasında
əlaqələrin inkişafında parlament
lər yaxından iştirak edirlər və son
illər Azərbaycan Milli Məclisi ilə
İtaliya parlamentinin hər iki pala
tası arasında sıx əməkdaşlıq yara
nıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Avro
pa İttifaqı ilə münasibətlərin daha
da dərinləşməsində maraqlıdır.
İtaliya Respublikasının Deputat
lar Palatasının Sədri Roberto Fiko
bildirib ki, ölkələrimiz arasında
olan münasibətlər yüksək səviyyə
dədir, parlamentlərarası əlaqələr də
yaxşı səviyyədə və inkişaf etməkdə
dir. Bu da iki ölkə arasında olan
münasibətlərə öz töhfəsini verir.
Görüşdə Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
müzakirə olunub. Qeyd edilib ki,
münaqişəyə dair İtaliya Senatının  
Cənubi Qafqazda vəziyyətlə bağlı
qətnaməsi çox mühüm və tarixi
əhəmiyyətə malikdir. Bu qətnamə
də İtaliyanın   Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin həllində, ümumiyyətlə,

***
Romada olarkən Oqtay Əsədov
İtaliya parlamentində Parlamentlər
arası İttifaq yanında İtaliya-Azər
baycan dostluq qrupu və İtaliyaAzərbaycan dostluq assosiasiyası
nın üzvləri ilə də görüşüb. Görüşdə
ölkələrimiz arasında olan münasi

nə bərabərdir. Cari ilin yanvar-mart
ayları ərzində isə iki ölkə arasında
1,48 milyard ABŞ dolları həcmində
ticarət əməliyyatı həyata keçirilib.
Bu gün hər iki ölkənin iqtisadi po
tensialı imkan verir ki, bu göstərici
lər yüksək olsun. Vurğulanıb ki, öl
kələrimiz arasında mütəmadi ola
raq qarşılıqlı biznes forumları,   iş
güzar görüşlər keçirilir.
Görüşdə enerji sahəsindəki
uğurlu əməkdaşlıqdan da danışı
lıb. Qeyd olunub ki, son illərdə

lardan hasil olunan təbii qazı Avro
pa bazarına çıxaracaq. Bu layihələr
ümumilikdə Avropanın, o cümlə
dən İtaliyanın da enerji təhlükəsizli
yinin təmin edilməsində mühüm
rol oynayacaq. Bununla da Avropa
və İtaliya özünün enerji təminatında
şaxələndirməni təmin etmiş olacaq
dır. Bu layihələrin (“Şahdəniz-2”,
TANAP, TAP) həyata keçirilməsi is
tiqamətində işlər sürətləndirilir.
İtaliya parlamentində Azərbay
canla parlamentlərarası dostluq

bətlərin yüksək səviyyədə, parla
mentlərarası əlaqələrin də yaxşı sə
viyyədə olduğu qeyd edilib. Bildiri
lib ki, İtaliya Avropada Azərbayca
nın ən mühüm ticarət tərəfdaşıdır.
İndiyədək onun Azərbaycanda tica
rət, sənaye, tikinti, xidmət, bank və
sığorta sahələrində 100 şirkəti qey
diyyata alınıb. 2018-ci ildə Azərbay
can və İtaliya arasında ticarət döv
riyyəsinin həcmi 6,22 milyard ABŞ
dolları təşkil edib ki, bu da Azər
baycanın xarici ticarətinin 20,11%-

Azərbaycan-İtaliya əlaqələri ikitə
rəfli münasibətlər müstəvisindən
kənara çıxaraq bütövlükdə Avropa
regionunu əhatə edən böyük əmək
daşlıq fəzasına qədəm qoyub.
Bildirilib ki, bizim “Şahdəniz”,
“Abşeron”, “Ümid” və digər yataq
larımızda təsdiq olunmuş 2,5 tril
yon kubmetr qaz ehtiyatları vardır
ki, bu da gələcək 100 il ərzində bizə
və tərəfdaşlarımıza kifayət edəcək
səviyyədədir. Gələcəkdə TANAP və
TAP  qaz boru kəmərləri bu yataq

qrupunun sədri senator Stefano
Luçidi vurğulayıb ki, ölkələrimiz
arasında olan münasibətlər yüksək
səviyyədədir, parlamentlərarası
əlaqələr də inkişaf edir. Bu da iki
ölkə arasında olan münasibətlərə
öz töhfəsini verir.
Görüşdə həm iqtisadi, həm də
siyasi sahədə əlaqələrin inkişaf et
dirilməsi istiqamətində fikir müba
diləsi aparılıb.
Akif Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi

Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar
olunmasında ölkələrin ərazi bütöv
lüyü prinsipinə böyük önəm verdi
yi öz əksini tapıb.
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Azərbaycan dünyada
böyük etimad
qazanan ölkə
və etibarlı tərəfdaş
kimi tanınır
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini
Ziyafət Əsgərovun müsahibəsi

- Ziyafət müəllim, Prezident İl
ham Əliyev mayın 13-də Brüsse
lə səfəri çərçivəsində Avropa İtti
faqı Şurasının prezidenti Do
nald Tusk və Belçika Kralı Filip
ilə görüşlər keçirdi. Ümumiyyət
lə, bu səfərin Azərbaycan ilə Av
ropa İttifaqı arasında münasi
bətlərin inkişafı baxımından
əhəmiyyətini necə qiymətləndir
mək olar?
- Bu gün qlobal müstəvidə cərəyan
edən proseslər dövlətlərin daxili və
xarici siyasətinə ciddi şəkildə təsir
göstərir. Belə olan halda, dövlətlərin
qarşısında səmərəli, milli maraqlara,
mövcud reallıqlara uyğun daxili və
xarici siyasətin həyata keçirilməsi və
zifəsi dayanır. Bu baxımdan, Azər
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baycan uğurlu, müsbət nümunə orta
ya qoya bilib, səmərəli daxili və xarici
siyasət kursu ilə beynəlxalq müstəvi
də söz və nüfuz sahibinə çevrilib. Bu
gün respublikamız dünyada böyük
etimad qazanan ölkə və etibarlı tərəf
daş kimi tanınır.
Beynəlxalq mövqeyi davamlı ola
raq möhkəmlənən Azərbaycanın dün
ya ölkələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli
münasibətləri uğurla inkişaf edir. Bu
baxımdan, respublikamızın Avropa
İttifaqı ölkələri ilə çoxşaxəli əlaqələri
nin möhkəmlənməsini xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Prezident İlham Əli
yevin mayın 13-də Brüsselə səfəri çər
çivəsində Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tusk və Belçika
Kralı Filip ilə görüşlərində də bu mə

sələ xüsusi olaraq  diqqət mərkəzində
oldu. Bir daha bəyan edildi ki, Azər
baycanla Avropa İttifaqı arasında sə
mimi, işgüzar və faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri mövcuddur, ölkəmiz Aİ
üçün əhəmiyyətli tərəfdaşdır. Təsadü
fi deyil ki, Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tusk Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü za
manı ölkəmizi Avropa İttifaqının eti
barlı, məsuliyyətli tərəfdaşı kimi qiy
mətləndirdi və respublikamızın re
gionda oynadığı rolun təmsil etdiyi
qurum tərəfindən müsbət qiymətlən
dirildiyini vurğuladı.
Mühüm məqamlardan biri də bu
dur ki, hazırda Aİ ilə Azərbaycan ara
sında tərəfdaşlığa dair sənəd hazırla
nır, bu sənəddə əsas müzakirə möv

zularından biri enerji və ticarət məsə
lələridir. O da xüsusi diqqətə çatdırıl
malıdır ki, Aİ Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyünü dəstəkləyir. Bu, qəbul
olunmuş ikitərəfli sənədlərdə də özü
nü aydın göstərir.
Nəticə etibarilə, Azərbaycan Prezi
denti cənab İlham Əliyevin Brüsselə
səfəri, həmçinin bu səfər çərçivəsində
keçirdiyi görüşlər Azərbaycan ilə Av
ropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın
möhkəmlənməsi baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
- Yeri gəlmişkən, xaricdə məs
kunlaşmış bir sıra “beşinci ko
lon” nümayəndələri anti-Azər
baycan dairələrin siyasi sifariş
ləri əsasında ölkəmizə qarşı
qarayaxma kampaniyası aparır,
milli maraqlara zidd çağırışlar
səsləndirirlər...
-  Azərbaycanın dinamik inkişafı,
beynəlxalq mövqeyinin davamlı ola
raq möhkəmlənməsi anti-Azərbaycan

dairələr və ermənipərəst qüvvələr tə
rəfindən ciddi narahatlıqla qarşılanır.
Ona görə də həmin dairələr  ölkəmizə
qarşı “qara piar” kampaniyası aparır,
beynəlxalq ictimai rəyi manipulyasi
yaya məruz qoymağa çalışırlar. Məq
səd Azərbaycanın müsbət imicinə,
möhtəşəm uğurlarının üzərinə kölgə
salmaq, ölkəmizlə bağlı neqativ rəy
yaratmaqdır. Onlar  respublikamızda
sabitliyin pozulmasının, xaos mühiti
nin yaranmasının tərəfdarıdırlar. Bu
məqsədlə “sapı özümüzdən olan bal
ta”lardan – ölkə daxilindəki “beşinci
kolon” nümayəndələrindən və xaric
də məskunlaşmış bir qrup radikal an
timilli ünsürlərin xidmətlərindən isti
fadə etməyə çalışırlar. Bu marginal - 
antimilli qrupların səsləndirdikləri fi
kirlərə nəzər saldıqda onların sırf er
mənipərəst dairələrin tezisləri əsasın
da çıxış etdikləri məlum olur. Həmin
təxribatçı qrupların xəyanətkar möv
qeyi konkret olaraq milli maraqların
müdafiəçisi kimi çıxış edən Azərbay

can ictimaiyyəti tərəfindən ciddi nara
zılıq və etirazlarla qarşılanır.
Əlbəttə, bu cür vasitələrlə, çirkin
təbliğat kampaniyası ilə Azərbay
canda sabitliyin pozulmasına nail
olmaq və ictimai rəyə neqativ təsir
etmək mümkün deyil. Çünki Azər
baycanda möhkəm təməllərə söykə
nən ictimai-siyasi sabitlik və sarsıl
maz xalq-iqtidar birliyi mövcuddur.
Bu reallığı anti-Azərbaycan dairələr
və onların xidmətçisinə çevrilmiş
“beşinci kolon” nümayəndələri də
gec-tez anlamalıdırlar.
- Ziyafət müəllim, beynəlxalq hər
bi tədqiqat mərkəzlərinin rəyinə
görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvə
ləri Cənubi Qafqazda 1-ci, dün
ya üzrə 52-ci yeri tutur. Bütöv
lükdə, ölkəmizdə ordu qurucu
luğu istiqamətində həyata keçi
rilən islahat xarakterli tədbirlər
nə vəd edir?
-  Azərbaycan iqtisadiyyatının di
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namik inkişafı ölkəmizdə sürətli və
effektiv ordu quruculuğunu da
mümkün edib. Hazırda dövlət büd
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 son döyüş texnikası,
silahsursatcəmləşib.Bütövlükdəisə
SilahlıQüvvələrinmadditexnikiba
zasının möhkəmləndirilməsinin,
şəxsi heyətin peşəkarlığının yüksəl
dilməsinin, əsgər və zabitlərin xid
mət, məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl
masınındavamlıolaraqdiqqətmər
kəzində saxlanılması, bu kimi məq
sədlər üçün ayrılan vəsaitin həcmi
nin getdikcə artırılması ordu quru
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culuğu istiqamətində kompleks xa
rakterlitədbirlərinuğurladavamet
dirildiyinigöstərir.
Qeydedildiyikimi,heçdətəsadüfi
deyilki,sonuncureytinqəəsasən,or
dumuz dünya miqyasında öz poten
sialına görə 52ci yerdə qərarlaşıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100
illikyubileyimünasibətiiləkeçirilmiş
hərbiparad,ocümlədənBakışəhəri
ninazadedilməsinin100illiyinəhəsr
olunmuş paradAzərbaycan Ordusu
nungücünüvəpotensialınıəyanişə
kildə göstərdi. Başqa sözlə, yüksək
döyüşqabiliyyətinəmalikolanAzər
baycan Ordusu dünya miqyasında
güclüordularsırasındadırvəqarşıya
qoyulanistənilənvəzifəniicraetməyə
qadirdir. Bunu 2016cı ilinAprel dö
yüşləridəsübutayetirdi.Azərbaycan
qoşunlarının mövqelərini dağıdıcı si
lahlardan,ağırartilleriyadanatəşətu
tandüşmənlayiqlicavabınıaldı.Ap
rel döyüşlərinin ən mühüm nəticəsi
həmdəondanibarətolduki,Ağdərə

 in, Cəbrayılın, Füzulinin işğaldan
n
azad olunmuş ərazilərində Azərbay
canbayrağıdalğalandı.Müasirtarixi
mizdə ən uğurlu hərbi əməliyyatlar
dan biri olan Aprel döyüşləri Ermə
nistanınyaratdığımifitamamilədar
madağın etdi. Bütövlükdə, Azərbay
canOrdusuişğalaltındaolantorpaq
larımızıazadetməkiqtidarındadır.
- Gətirdiyi üstünlüklərlə bərabər
bir çox problemlərə də yol açan
sosial şəbəkələrin, ümumilikdə
internetin qanunvericiliklə tənzimlənməsi hazırda geniş müzakirə predmetinə çevrilən ən aktual mövzulardandır. Sizin bu
məsələyə yanaşmanız nədən ibarətdir, problemin həlli mexanizmləri necə müəyyənləşdirilməlidir?
Yaşadığımızyüzillikinformasiya
əsri kimi xarakterizə edilir. İKTnin
imkanlarıgetdikcəgenişlənir,müasir
informasiya texnologiyaları həyatın

bütün sahələrinə nüfuz edir. Belə olan  
halda, informasiya resursları başlıca
təbliğat vasitəsinə çevrilir. Şübhəsiz
ki, internetin imkanlarından dövlətçi
lik maraqlarına uyğun yararlanmaq,
bu platformanı milli mənafelərin mü
dafiəsi vasitəsinə çevirmək mühüm
əhəmiyyətə malikdir, strateji önəm
kəsb edir. Lakin biz bir sıra hallarda
informasiya cəmiyyətinin gətirdiyi
üstünlüklərdən, İKT-dən geniş yarar
lanmaq şansından fərqli niyyətlər,
xüsusilə də milli maraqlara zidd məq
sədlər üçün istifadə edildiyinin şahidi
oluruq. Bu məqsədlə ya xalqı və döv
ləti hədəfə alan çağırışlar edilir, ya da
ayrı-ayrı şəxslərə qarşı təhqir kampa
niyası aparılır.
Təbii ki, bütün bunlar yolverilməz
dir. Belə neqativ halların qarşısını al
maq üçün hüquqi müstəvidə tənzim
lənmə mexanizmləri formalaşdırılma
lıdır. Dünyanın bir sıra ölkələrində bu
məsələlərlə bağlı təcrübə mövcuddur.
Əsas etibarilə internetin qanunverici
liklə tənzimlənməsi bir çox ölkələr
üçün aktual məsələdir. Yəni şəxsiyyə
tin toxunulmazlığı prinsipinin pozul
masına, ləyaqətin alçaldılması, anti

xalq və antidövlət xarakterli çağırışla
rın edilməsi kimi hallara qarşı konkret
tədbirlərin həyata keçirilməsinə im
kan verən qanunvericilik bazası yara
dılmalıdır. Bu, kiberhücumların qarşı
sının alınması baxımından da mühüm
əhəmiyyətə malikdir.  
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda da
bu istiqamətdə müvafiq addımların
atılmasına - təkmil qanunvericilik ba
zasının yaradılmasına ehtiyac var. Bu,
həm cəmiyyət daxilində ictimai mü
nasibətlərin tənzimlənməsi, həm də
milli maraqların qorunması istiqamə
tində olduqca önəmlidir.
- Prezident İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə həyata keçirilən da
vamlı və çoxşaxəli islahatların
real nəticələri və perspektivləri
barədə nə deyərdiniz?
- Azərbaycan dünyada islahatçı öl
kə kimi tanınır. Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin əsasını qoyduğu inkişaf
siyasətini uğurla davam etdirən Prezi
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bü
tün sahələrdə sistemli və kompleks
xarakterli islahatlar həyata keçirilib.
Bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı

nın dayanıqlı və dinamik inkişafı tə
min edilib, çevik və məqsədyönlü
fəaliyyət göstərən yeni idarəetmə st
rukturu formalaşdırılıb. Son zamanlar
uğurla davam etdirilən genişmiqyaslı
islahatlar isə ölkəmizdə həyata keçiri
lən dövlət siyasətinin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşının rifahı və
mənafeyinin dayandığını göstərir.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq fər
man və sərəncamları əsasında şəhid
ailələrinə, məcburi köçkünlərə, tələbə
lərə, əlilliyi olan şəxslərə verilən
müavinətlərin, minimum aylıq əmək
haqqının, pensiyaların artırılması və
digər nümunələr bu reallığın bariz
ifadəsidir. Son bir il ərzində həyata
keçirilən sosial islahatlar paketi 3 mil
yon vətəndaşı əhatə etməklə əhalinin
rifahının daha da  yaxşılaşmasına im
kan yaradıb.
Beləliklə, ölkədə dərin iqtisadi, hü
quqi və institusional islahatlar müvəf
fəqiyyətlə həyata keçirilir. Bu isə re
gionun lider dövləti olan Azərbayca
nın  inkişaf yolunda əmin addımlarla
irəliləməsini, yeni nailiyyətlər əldə et
məsini, ölkəmizin qüdrətinin davamlı
olaraq artmasını təmin edir.
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İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə
yeni milli fəaliyyət planı hazırlanıb

Vilayət Eyvazov
İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə milli koordinator, Daxili
İşlər nazirinin birinci müavini,
polis general-leytenantı

Məlumdur ki, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığın təhlükəli növlərindən
olan insan alveri  dünyada, eləcə də hər
bir ölkədə sabitliyin əsaslarına, qanunun
aliliyinə təhdid yaradan və insan hüquq
larını pozan əməllərdəndir. Eyni zaman
da, bu sahədə fəaliyyət göstərən kriminal
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qrupların yüksək təşkilatlanma səviyyəsi
və miqyasının sürətlə genişlənməsi baxı
mından XXI əsrin kəskin problemlərin
dən olaraq daim dünya birliyinin və nü
fuzlu beynəlxalq təşkilatların diqqət mər
kəzindədir.
Təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının 2019-cu ildə yayımladığı
növbəti qlobal hesabatda dünyanın ək
sər ölkələrində insan alveri cinayətləri
nin sayının artması, bu əməllərin cəza
sızlıq mühitinin hökm sürdüyü silahlı
münaqişə zonalarında daha geniş yayıl
ması, onun qurbanları arasında qadın
ların və azyaşlı qızların xüsusi çəkisinin
yüksək - təxminən 70% həddində olma

sı qeyd edilir. Aşkarlanmış cinayətlərin
isə 59%-nin cinsi istismar, 34%-nin məc
buri əmək faktlarının təşkil etməsi, ay
rı-ayrı dövlətlərdə insan alverinin qa
nunsuz transplantasiya, cinayətkar
fəaliyyətə cəlbetmə və övladlığa- götür
mə yolu ilə törədilməsi kimi növləri
xüsusi vurğulanır.
Bununla belə, insan alverinin qarşısı
nın alınması, qurbanların hüquq və
azadlıqlarının qorunması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər bir an belə
səngiməmişdir. Hesabatda təkcə ötən il
17880 insan alveri cinayətinin, 100 min
dən çox qurbanın müəyyən edilməsi,
təqsirli şəxslər barəsində məhkəmələr

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
rativ Sosial TəminatAgentliyinin fəaliy
yətinintəminedilməsihaqqında”2018ci
ildəimzaladığıfərmanaəsasən“DOST”
mərkəzlərindəgöstərilənsosialxidmətlər
sırasındainsanalveriqurbanlarınınreabi
litasiyasınıntəşkiledilməsiiləbağlıtəd
birlərdənəzərdətutulmuşdur.
AzərbaycanRespublikasınınNazirlər
Kabineti, Həmkarlar İttifaqları Konfede
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

QEYD: Jurnal çapa gedərkən məqalənin müəllifi generalleytenant Vilayət Eyvazov cənab Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Daxili İşlər naziri təyin olundu. “Milli Məclis”
jurnalı olaraq Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət
Eyvazova yeni vəzifəsində müvəffəqiyyətlər arzulayır, dövlətimiz və xalqımız üçün xeyirli, uğurlu olmasını diləyirik.
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 Əmək Münasi
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 şəhər və 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 üzrə mühüm vəzifələrin icrası
dasəmərəliolmuşdur.
İnsan alverinə qarşı mübarizədə əldə
edilmişnəticələr,əməkdaşlığınperspek
tivləri, birgə layihələrin əhatə dairəsinin
genişləndirilməsiötənilAmerikaBirləş
mişŞtatlarıDövlətDepartamentinin,bu
ölkəninvəbirsıradigərdövlətlərinAzər
baycandakı səfirliklərinin, Beynəlxalq
MiqrasiyaTəşkilatının,MiqrasiyaSiyasə
tinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəzin
təmsilçiləriiləgörüşlərdəətraflımüzaki
rəedilmişdir.
Mənşə və təyinat ölkələrindən olan
Türkiyə, Özbəkistan, İran və Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin aidiyyəti dövlət or
qanlarının nümayəndələri ilə görüşlər
zamanıməlumatmübadiləsininintensiv
liyinin artırılması, axtarışı elan edilmiş
təqsirləndirilən şəxslərin ekstradisiyası
və başqa vacib məsələlərlə bağlı razılıq
əldəolunmuşdur.
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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
pozan19210əcnəbinininzibatiməsuliy
yətəcəlbedilməsivəonlardan3740nəfə
rininrespublikanınhüdudlarındançıxa
rılması da məcburi əməyin profilaktika
sındamühüməhəmiyyətkəsbetmişdir.
Uşaq əməyinin istismarının qarşısı
nınalınmasıməqsədiiləkeçirilmiştəd
birlərzamanıailəmühitindən,pedaqoji
və ictimai təsir vasitələrindən kənarda
qalan, küçələrdə işləyən və dilənçilik
edən 450 uşaq müəyyən olunmuşdur.
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Aparılmış yoxlamalarla həmin uşaqla
rıninsanalverininvəyaməcburiəmə
yin qurbanı olması 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, həmçinin övladlığa götürül
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, 4 məcburi əmək, habelə in
san alveri məqsədi ilə sənədlərlə qa
nunsuzhərəkətlərləəlaqədar35cinayət
qeydəalınmış,28nəfərdənibarət13ci
nayətkarqrupzərərsizləşdirilmişdir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesab
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.
Azərbaycanda da dövlətimizin güc
lüsiyasiiradəsisayəsindəinsanalveri
nəqarşımübarizədədünyastandartla
rınauyğuninstitusionalislahatlarapa
rılmış, zəruri təşkilati və praktiki təd
birlərhəyatakeçirilmişdir.
Ötənilicrasıbaşaçatmışsaycaüçün
cü milli fəaliyyət planının əhatə еtdiyi
20142018ci illərdə ölkə iqtisadiyyatı
nın inkişaf templərinin qorunub 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
оlunmasında müasir informasiya tехnо
lоgiyalarının imkanlarından geniş istifa
dəеdilmiş,planıniştirakçısıоlandövlət
qurumlarınınvəqеyrihökuməttəşkilat
larının peşəkarlığı, qurbanlara dövlət
dəstəyi artmış, infrastruktur və tехniki
təminatxeyligüclənmişdir.
İcraolunduğumüddətdəinsanalveri
nəqarşımübarizəməsələlərinitənzimlə
yən9qanunqəbulоlunmuş,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidentitərəfindən10
fərman, 20 bəyannamə, 1 saziş imzalan
mış, Nazirlər Kabinetinin 17 qərarı, 1
dövlətprоqramıtəsdiqlənmişdir.
İdarələrarasıəməkdaşlığınmöhkəm
ləndirilməsi, о cümlədən İnsan alveri
qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətlən
dirmə Mexanizmi çərçivəsində fəaliy
yətgöstərən14mərkəziicrahakimiyyə
tiоrqanınınnümayəndələrindənibarət
idarələrarasıkomissiyanınfəaliyyətidə
səmərəliolmuşdur.
İnsanalverinindoğurduğutəhlükələr
barədəictimaiyyətinməlumatlandırılma
sıişindəvətəndaşcəmiyyətinümayəndə
lərinin və kütləvi informasiya vasitələri
niniştirakıilərespublikanınbütünşəhər

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

və rayоnlarında 237 mədəni-kütləvi təd
bir, о cümlədən çохsaylı treninq və semi
narlar keçirilmişdir. Profilaktik iş, demək
olar ki, əksər məktəbləri, lisey, kollec və
uşaq evlərini əhatə еtmişdir.
Milli fəaliyyət planının həyata keçiril
məsi üçün donorlar və göstərilən yardı
mın istifadə ediləcəyi sahələr də müəy
yən olunmuş, Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tə
rəfindən 53 layihə maliyyələşdirilərək
bu məqsədlər üçün 412 min manat və
sait xərclənmişdir. İnsan alverinə qarşı
mübarizədə xüsusilə fərqlənən 65 qеyrihökumət təşkilatına isə Daxili İşlər Na
zirliyi tərəfindən   60 min manata yaxın
maliyyə yardımları еdilmişdir. Ötən 5
ildə qeydə alınmış 755 insan alveri və
məcburi əmək cinayəti üzrə 169 şəxs ci
nayət məsuliyyətinə cəlb оlunmuşdur.
Həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış
tədbirləri ilə ölkəmizdə beynəlxalq ci
nayətkar şəbəkənin fəaliyyət göstərmə
sinin qarşısı alınmış, 2 mütəşəkkil dəs
tə, 58 cinayətkar qrup zərərsizləşdiril
mişdir. Müəyyən edilmiş 356 qurban
dan 312-si təhlükəsiz sığınacaqlara yer
ləşdirilmiş və hər birinə birdəfəlik
müavinət, 280 qurbana isə İnsan Alveri
Qurbanlarına Kömək Fondundan yar

dımlar verilmişdir. Daha 124 nəfər işlə
təmin edilmiş, 188 nəfər peşə kurslarına
cəlb оlunmuş və onların bir çохu Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Yardım Mərkəzlərində qeydiy
yata götürülmüşdür. Səhiyyə Nazirliyi
tərəfindən isə 706 insan alveri qurbanı
na və potensial qurbana tibbi yardım
göstərilmişdir.
İnsan alverinin və məcburi əməyin
qarşısının alınması sahəsində fəaliyyə
tin effektivliyi nüfuzlu beynəlxalq təş
kilatların aidiyyəti sənədlərində də xü
susi vurğulanır. Belə ki, “İnsan alverinə
qarşı mübarizə haqqında” Avropa Kon
vensiyasının Tərəflər Komitəsinin, Av
ropa Şurasının müvafiq sahədə ekspert
lər qrupu GRETA-nın, ATƏT-in xüsusi
nümayəndəsinin hesabatlarında milli
fəaliyyət planının icrası üzrə görülmüş
işlər təqdirəlayiq hesab olunmuş, əldə
edilmiş tərəqqi xüsusi vurğulanmışdır.
Bu növ cinayətlərlə mübarizənin
aidiyyəti dövlət orqanları və vətəndaş
cəmiyyəti institutları ilə birgə sistemli
şəkildə davam etdirilməsi məqsədi ilə
2019-2023-сü illəri əhatə edən yeni milli
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
yat-axtarış fəaliyyətinin, maarifləndir
mə işinin, qurbanların müdafiəsi və so
sial reabilitasiyası üzrə tədbirlərin sə
mərəsini daha da artırmaq, beynəlxalq
əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.
Bundan əlavə, planda xüsusi polis
qurumunun maddi-texniki təminatının
gücləndirilməsi, qurbanların və poten
sial qurbanların həyat səviyyəsinin yax
şılaşdırılması üçün lazımi şəraitin yara
dılması, onlara xidmət göstərən sığına
caq və yardım mərkəzlərinin potensialı
nın artırılması, insan alverinə qarşı mü
barizə sahəsində tədqiqatların, elmi
araşdırmaların aparılması və s. mühüm
məsələlər əksini tapmışdır. Bu konsep
tual sənədin icrasına bütövlükdə 36 döv
lət orqanının, yerli icra hakimiyyətləri
nin, aidiyyəti qeyri-hökumət təşkilatları
nın cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.
Sözsüz ki, növbəti hesabat dövründə
də insan alverinin, məcburi əməyin bü
tün formalarının qarşısının alınması,
hüquqi, siyasi və sosial-iqtisadi tədbir
lərin icrası, vətəndaş cəmiyyəti və bey
nəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin genişlən
dirilməsi istiqamətində fəaliyyət daha
da gücləndiriləcək, ölkəmizin öhdəlik
lərinə uyğun böyük əzmlə davam etdi
riləcəkdir.
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QDİƏT Parlament Məclisi Baş
Assambleyasının ölkəmizdə keçirilən
53-cü plenar sessiyası uğurla başa çatdı
XXI əsrdə parlament diplomatiyasının rolunun artdığı bir zamanda müxtəlif coğrafiyaları əhatə edən ölkə
lərin qanunvericilik orqanları arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi mühüm strate
ji əhəmiyyətə malikdir. Bu, həm dövlətlər arasında iqtisadi, siyasi, mədəni, humanitar və digər sahələr ilə
bağlı olan münasibətlərin sabit, dinamik tərəqqisi, həm də regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq konteks
tində olduqca böyük önəm kəsb edir. Bu baxımdan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Məclisinin fəaliyyətdə olan təsisat kimi rolu və əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq gərəkdir. Qeyd edək ki,
bu təsisat üzv ölkələrin milli parlamentlərinin təmsil olunduğu qurumdur. QDİƏT Parlament Məclisi 1993cü ildə təşkilatın əhatə etdiyi regionda siyasi sabitliyin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə yaradılıb və ötən
müddət ərzində iqtisadi, ticari, diplomatik, humanitar münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayıb.

Azərbaycanın QDİƏT Parlament
Məclisində 6 aylıq sədrliyi
çox məhsuldar keçib və
ölkəmiz qurumun inkişafına
layiqli töhfələr verib
Dünyada böyük nüfuza, müsbət
beynəlxalq imicə malik olan, Cənu
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bi Qafqaz regionunun lider dövləti
kimi çıxış edən, milli maraqlara
əsaslanan uğurlu və səmərəli xarici
siyasət həyata keçirən Azərbaycan
digər regional və beynəlxalq təşki
latlarda olduğu kimi, Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və

onun Parlament Məclisi çərçivəsin
də də tərəfdaşlıq münasibətlərinin
dərinləşməsinə böyük əhəmiyyət
verir. Azərbaycanın bu qurumdakı
nümayəndə heyətinin üzvləri mütə
madi olaraq təşkilatın işində aktiv
təmsil olunurlar.  Qara dəniz rayo

TƏDBİR
nunda xüsusi rola malik olan res
publikamızın QDİƏT-də iştirakının
əsas məqsədi təşkilatın əhatə etdiyi
cografiyada aparıcı rolunu daha da
möhkəmləndirmək, bölgəyə proq
ressiv qurucu münasibət bəslədiyini
göstərmək, tranzit potensialını güc
ləndirmək, regionun aparıcı dövlət
ləri ilə qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlı
ğa əsaslanan tərəfdaşlığı daha da
gücləndirmək, bununla da strateji
maraqlarımızın davamlı olaraq qo
runmasına nail olmaqdır. Ümumiy
yətlə, respublikamızın təşkilat daxi
lində digər üzv dövlətlərlə qarşılıq
lı-faydalı əməkdaşlıq münasibətləri
çərçivəsində irəli sürdüyü təşəbbüs
lər nəticəsində həyata keçirilən
transmilli iqtisadi layihələr regionun
zəngin təbii ehtiyatlarından, nəqliy
yat imkanlarından və intellektual
potensialından səmərəli istifadə et
məyə imkan yaradıb, ölkələrimiz

üçün ümumi olan bir çox problem
lərin həllinə yol açıb. Təşkilatın üz
vü olan 3 ölkənin -Azərbaycanın,
Gürcüstanın və Türkiyənin iştirakı
ilə bölgədə bir sıra transmilli layihə
lər həyata keçirilib ki, bu da regional
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə,
əməkdaşlığın dərinləşməsinə müs
təsna töhfələr verib, yeni perspek
tivlər açıb. Xəzər dənizinin karbo
hidrogen ehtiyatlarını dünya bazar
larına çıxaran Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas neft ixrac kəməri, Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəməri, Azərbaycanın
enerji potensialının dünyaya təqdim
edilməsinə yönələn digər qlobal
əhəmiyyətli layihələr, Bakı-TbilisiQars dəmir yolu, bölgənin tranzit
potensialını inkişaf etdirən başqa
beynəlxalq nəqliyyat layihələri xalq
larımızın firavan gələcəyinin təmin
edilməsinə yönəlib, səmərəli nəticə
lər verib. Bütün bu layihələrin uğur

la reallaşdırılması sayəsində Azər
baycan Avrasiyanın yeni nəqliyyatkommunikasiya və enerji xəritəsini
yaradıb.
Bu kontekstdə Azərbaycanın
QDİƏT Parlament Məclisi çərçivə
sində səmərəli fəaliyyətinin əhə
miyyəti də ayrıca qeyd edilməlidir.
Yeri gəlmişkən, iyunun 20-21-də
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisində keçirilən QDİƏT Parla
ment Məclisinin (PM) Baş Assamb
leyasının 53-cü plenar sessiyasında
bütün tərəfləri maraqlandıran mü
hüm məsələlər diqqət mərkəzində
olub, intensiv müzakirə predmetinə
çevrilib. Parlament assambleyasının
plenar sessiyasının 7 il sonra yeni
dən Bakıda keçirilməsinin əhəmiy
yəti və rəmzi mənasının olduğunun
vurğulandığı toplantıda   diqqətə
çatdırılıb ki, parlamentlərarası
əməkdaşlığın genişlənməsi və də
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lasda həmin ali mükafat Azərbay
can parlamentinin rəhbərinə təq
dim olunub.

rinləşməsi təşkilatın üzvü olan döv
lətlərin qarşıya qoyduqları iqtisadi
məqsədlərin əldə edilməsi naminə
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığa
kömək göstərə bilər. Xüsusi olaraq
vurğulanıb ki, Azərbaycanın as
sambleyadakı 6 aylıq sədrliyi çox
məhsuldar keçib və ölkəmiz quru
mun inkişafına layiqli töhfələr ve
rib. Bu kontekstdə bir məqam ayrı
ca qeyd edilməlidir. Belə ki, QDİƏT
PM-in yeni sədri Tsveta Karayançe
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va bəyan edib ki, Azərbaycan Prezi
 enti İlham Əliyev təşəbbüskarı ol
d
duğu irimiqyaslı enerji layihələri,
neft-qaz kəmərləri və infrastruktur
layihələrinə görə Qara Dəniz İqtisa
di Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Məclisinin dövlət başçıları üçün tə
sis olunmuş xüsusi fəxri medalına
layiq görülüb. 2018-ci ildə təşkilatın
25 illik yubileyində təsis olunan
medalla Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan təltif edilmişdi. İc

Azərbaycan həqiqətləri
bir daha diqqətə çatdırıldı
İkigünlük sessiya çərçivəsində
diqqət mərkəzində olan məsələlər
dən biri də Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
regional təhlükəsizliyə yaratdığı
təhdidlər və problemin beynəlxalq
hüquq normaları əsasında həllinin
zəruriliyi idi. “QDİƏT ölkələrində
demokratiyanın möhkəmlənməsin
də ombudsman institutlarının rolu”
mövzusunda məruzənin müzakirə
si zamanı Ermənistanın işğalçı siya
sətini davam etdirməsi, qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düş
müş 1 milyondan çox soydaşımızın
hüquqlarının kobudcasına pozul
ması xüsusi olaraq diqqətə çatdırıl
dı. Ermənistanın   hələ də birinci
Qarabağ müharibəsi zamanı əsir
götürdüyü Azərbaycan vətəndaşla
rını girovda saxlaması, bir neçə il
əvvəl erməni separatçılarının işğalı
altında olan əzəli Azərbaycan tor
paqlarına valideynlərinin və qo
humlarının qəbirlərini ziyarət et
mək üçün keçmək istəyən üç nəfər
mülki Azərbaycan vətəndaşından
birinin öldürülməsi, iki nəfərin isə
indiyədək girov saxlanılması qeyd
edilib. Bildirilib ki, Azərbaycan rəh
bərliyi Ermənistanın yeni hökumə
tinə girovları “hamının-hamıya”
prinsipi ilə mübadilə etmək təklifi
ilə müraciət etsə də, erməni tərəfi
bunun əleyhinədir.
Silahlı münaqişələr bölgədə
əməkdaşlıq imkanlarını
ciddi şəkildə məhdudlaşdırır
Şübhəsiz ki, QDİƏT Parlament
Məclisinin Baş Assambleyasının
53-cü plenar sessiyasında da bu

məsələlərin diqqət mərkəzində ol
ması, Azərbaycan həqiqətlərinin
növbəti dəfə dolğun surətdə geniş
ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılması
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeri
gəlmişkən, iclasda çıxış edən  Milli
Məclisin Sədri Oqtay Əsədov  vur
ğulayıb ki, silahlı münaqişələr böl
gədə əməkdaşlıq imkanlarını ciddi
şəkildə məhdudlaşdırır. Spiker
Azərbaycanın 25 ildən çoxdur Er
mənistanın hərbi təcavüzündən
əziyyət çəkdiyini deyib: “Biz əmi
nik ki, bu münaqişələr beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri, xü
susilə də dövlətlərin sərhədlərinin
toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü
prinsipi əsasında tezliklə öz həllini
tapacaq”. Milli Məclisin Sədri əla
və edib ki, 26 il əvvəl yaradılmış
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Məclisi Qara
dəniz bölgəsinin əmin-amanlıq və
inkişaf zonasına çevrilməsi məqsə
di ilə müxtəlif təşəbbüslərin irəli
sürülməsi və həyata keçirilməsi ba
xımından çox böyük potensiala
malik olduğunu sübut edib. Parla
ment Məclisinin iclasının 7 il sonra

yenidən Bakıda keçirilməsinin və
Qara dəniz bölgəsində enerji məsə
lələrinə həsr olunmasının rəmzi
mənası var: “Bu 7 ildə Azərbayca
nın yaxından iştirakı ilə həyata ke
çirilən nəhəng nəqliyyat və enerji
layihələri bölgənin iqtisadi mənzə
rəsinin dəyişdirilməsində mühüm
rol oynayıb. Beynəlxalq və regional
əməkdaşlığın gözəl nümunələri
olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Ba
kı-Tbilisi-Ərzurum və TANAP qaz
kəmərləri, digər transmilli layihə
lər nəinki bölgəmizin, eləcə də Av
ropa qitəsinin iqtisadi xəritəsinin
formalaşdırılmasında mühüm rol
oynayır, onun enerji təhlükəsizliyi
nin təmin edilməsinə töhfə verir.
Bu layihələr arasında 2017-ci ildə
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti
nin reallaşdırılması və TAP kəmə
rinin əhəmiyyəti xüsusi qeyd edil
məlidir. Azərbaycan Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
Parlament Məclisi çərçivəsində tə
rəfdaşlıq münasibətlərinin inkişa
fına böyük əhəmiyyət verir”.
Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ müna
qişəsinin mövcudluğu təkcə Cənu

bi Qafqaz regionunda deyil, daha
geniş coğrafiyada, eləcə də Qara də
niz siyasi-iqtisadi əməkdaşlıq zona
sında təhlükəsizliyə ciddi təhdidlər
yaradır. O səbəbdən problemin bey
nəlxalq hüquq normaları əsasında
həlli məsələsi həm təşkilat çərçivə
sində, həm də beynəlxalq müstəvi
də daim diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycanın konkret, qətiyyətli və
prinsipial mövqeyi budur ki, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çər
çivəsində, BMT Təhlükəsizlik Şura
sının müvafiq qətnamələri əsasında
öz həllini tapmalıdır.
Bütövlükdə, QDİƏT Parlament
Məclisinin Baş Assambleyasının
53-cü 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 kimi məsələlər ət
rafında geniş və səmərəli   fikir
mübadiləsinin aparılması baxımın
dan mühüm əhəmiyyətə malik ol
du.
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MİLLİ İFTİXAR GÜNÜ
1993-cü ilin 15 iyunu müasir tariximizə Azərbaycanın
işıqlı gələcəyinin təməlinin qoyulduğu gün kimi daxil olub

Nəsib Məhəməliyev
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan xalqı tarix boyu çox
dahilər yetişdirib. Tarixdə hər biri
nin öz yeri olan dahi şəxsiyyətləri
mizin misilsiz xidmətləri fəxr və
qürur istinadgahımızdır. Onların
xidmətləri tarixə hopub və həmişə,
hər yerdə qiymətləndirilir. Lakin
millidühalarımızınheçbiriÜmum
milli lider səviyyəsinə çata bilmə
mişdir.Buucalıqyalnızbirnəfərə
HeydərƏliyevəməxsusdur.XXəsr
Azərbaycan tarixinin ən parlaq si
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ması, qüdrətli şəxsiyyəti olan Hey
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
nın milli maraqları üçün mümkün
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
sial müstəqillik illərində ölkəmizin
başlıcadayaqlarınıtəşkiletdi.
Sovetillərindəolduğukimi,müs
təqillikdövründədəHeydərƏliye
vin ölkə rəhbərliyinə gəlişiniAzər
baycanda intibahın başlanğıcı kimi
səciyyələndirməkolar.Təsadüfide
yil ki, 1993cü ildəAzərbaycan da
ğılmaq,parçalanmaqtəhlükəsiqar
şısında qalanda, qardaş qanı 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
la o illərdə müstəqilliyimizin əldən
getməsinəvəAzərbaycandövlətçili
yininsüqutetməsinəgətiribçıxara
caqdı.Hakimiyyətdəolduqlarıqısa
müddətərzindənəinkiheçbirprob
lemihəlletməyən,üstəlik,əziyyəti
nixalqımızınuzunmüddətçəkəcə
yiağırfəsadlartörədənAXCMüsa

vat liderləri 1993-cü ilin yayı ərəfə
sində tamamilə nüfuzdan düşmüş
və xalqın böyük əksəriyyəti onlar
dan üz döndərmişdi.
Bütün bunlara rəğmən, AXCMüsavat liderləri özlərinə əsas təh
lükə, ən qorxulu rəqib xalqın içəri
sində böyük nüfuzu olan Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
nin Sədri Heydər Əliyevi hesab
edir və onu necə aradan qaldırmaq
barədə düşünürdülər. Baxmayaraq
ki, böyük siyasətçi onların haki
miyyətinə nəinki müxalifət möv
qeyində dayanmamışdı, əksinə, ən
çətin məqamlarda dəfələrlə onlara
kömək əlini də uzatmışdı. Elə 1993cü ilin iyun ayında dərinləşən ha
kimiyyət böhranı zamanı da iqti
dar Heydər Əliyevə üz tutdu. La
kin Heydər Əliyev Naxçıvandan
Bakıya xalqın səsinə səs verib gəl
di. Çünki yaranmış vəziyyətdən
çıxış arayan xalq nicat yolunu yal
nız Heydər Əliyevin siyasi haki
miyyətə qayıtmasında görürdü;
ölkədəki hərc-mərcliyi, itaətsizliyi,

anarxiyanı, siyasi çəkişmələri, Gən
c ədə başlanmış qardaş qırğınını,
hərbi xəyanəti, qanunsuz silahlı
dəstələrin Bakıya yürüşünü yalnız
o böyük insan aradan qaldıra bilər
di. Heydər Əliyevin özü bu barədə
deyirdi: “1993-cü ilin iyun ayında
Azərbaycanda böyük dövlət böh
ranı yarandı. Azərbaycan dağılma
ğa başladı, o vaxtkı iqtidar ölkəni
idarə edə bilmədi. Gəncədə toq
quşma baş verdi, qan töküldü.
Gəncədə başlayan hərəkat Azər
baycanın ərazisinin, demək olar ki,
yarısından çoxunda hakimiyyəti
öz əlinə aldı. Vaxtilə məni təqib
edən, Naxçıvanda məni devirmək,
məni Azərbaycandan sıxışdırıb çı
xarmaq istəyən o vaxtkı iqtidar
belə bir zamanda əlacsız qaldı və
mənə müraciət etdi. Ancaq ondan
əvvəl mənə müraciət edənlər bi
zim partiyanın üzvləri, Azərbayca
nın müxtəlif təbəqələrinin nüma
yəndələri, ziyalıları oldu. Onlar
məni yenidən Bakıya dəvət etdi
lər”.

Heydər Əliyevə ünvanlanan mü
raciətlər maddi-mənəvi iztirablara
məruz qalan bir xalqın sadəcə və
ziyyətdən çıxış yolu deyildi. Bu,
həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin
yaşaması, hələ kövrək olan müstə
qilliyimizin qorunması üçün qəbul
edilən tarixi bir ümumxalq qərarı
idi. Ölkəni ancaq Heydər Əliyev dü
hasının xilas edəcəyinə bütün Azər
baycan xalqı qəlbən inanırdı.
Heydər Əliyev də çox gözəl bilir
di ki, belə bir vəziyyətdə məsuliyyə
ti boynuna götürməsə, onsuz da
kövrək olan müstəqillik əldən veri
ləcək, dövlətçilik məhv olacaq. Ulu
öndərin böyüklüyü həm də onda idi
ki, hakimiyyətin ona qarşı həyata
keçirdiyi təxribatları, qarayaxma
kampaniyasını bir kənara qoyub kö
məyə tələsdi.
Ümumiyyətlə, 1993-cü ilin  iyun
ayında ölkədə hər hansı dövlət və
zifəsinin məsuliyyətini öz üzərinə
götürmək böyük risk, qətiyyət və
hünər tələb edirdi. Gəlin o dövrün
reallıqlarını yada salaq. Gəncədə
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qiyam başlamışdı. Ə.Hümbətov
Füzuli bölgəsindən böyük hərbi
hissəni geri çəkərək Lənkərana
aparmışdı. Bir tərəfdən sadvalçılar
fəallaşaraq siyasi tələblər irəli sü
rürdülər. Heç bir zərurət olmadan
o dövrdə yaşadığım Balakən rayo
nuna 7 tank və piyadaların döyüş
maşınları gətirilmişdi. Cəbhə böl
gəsindən cinayətkar qruplar müx
təlif silahlar gətirib yerli əhali ara

ilə görüşdən sonra yaxın münasi
bətdə olduğum prokurorluğun
müstəntiqinin otağına girəndə
maddi sübutlarla dolu çoxlu kisə
nin yığıldığının şahidi oldum. Tə
səvvür edin, cəmi bir ay ərzində bir
rayonda 18 qətl hadisəsi baş ver
mişdi. Budur hakimiyyətsizliyin,
səriştəsiz, təsadüfi insanların haki
miyyətinin nəticəsi. Ön cəbhə isə
siyasi çəkişmələr ucbatından ermə

sında satırdılar. Demək olar ki, res
publikanın hər bir rayonunda, kən
dində silahlı dəstələr çoxsaylı cina
yət hadisələri törədir, hər gün qətl
lər, zorakılıq, qarətçilik hadisələri
baş verirdi. Ziyalı, ağsaqqal sözü
eşidilmirdi. Xalqın mərkəzi haki
miyyətə və gələcəyinə inamı itmiş
di. Yadımda qalan bir hadisəni xa
tırlamaq yerinə düşərdi. Həmin
ərəfədə bir gün rayon prokuroru

nilərin üzünə açıq qalmışdı. Ermə
ni işğalçıları üçün əlverişli şərait
yaranmışdı. Müasir dövrdə bu acı
taleyi yaşayan başqa bir sivil dövlət
göstərmək qeyri-mümkündür. Ən
əsası isə odur ki, ölkəni düşdüyü
belə böhranlı vəziyyətdən hər siya
sətçi xilas edə bilmir. Yalnız Hey
dər Əliyev kimi dahilər belə vəziy
yətlərdə öz xilaskarlıq missiyalarını
layiqincə yerinə yetirə bilirlər.
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Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-da
Heydər Əliyev xüsusi təyyarə ilə Ba
kıya gəldi. Dövlətçiliyimizin taleyi
nin həll olunduğu belə bir məqamda
dahi öndərin gəlişi respublika əhali
sində böyük ümidlər yaratdı. Bakıya
gəldikdən sonra parlamentə Sədr
seçilmək barədə xahişləri qəbul et
məyən Heydər Əliyev Gəncədə ya
ranmış vəziyyətlə tanış olmaq üçün
ora yola düşdü. Gəncədə 709 saylı
hərbi hissənin döyüş
meydanına çevrilmiş əra
zisinə baş çəkdi, şəhər
sakinləri, hərbi qulluqçu
larla görüşüb söhbət etdi,
öz ağsaqqal sözünü dedi.
Ulu öndər həyatını təhlü
kəyə atsa da, missiyasını
şərəflə yerinə yetirdi.
Sonradan bu səfər zama
nı onun fiziki məhvi ba
rədə cəhdlərin olması
faktları aşkarlandı. Hər
çənd ki, qorxulu səfərə
yola düşərkən ona qarşı
qəsdlərin olacağını Hey
dər Əliyev yaxşı bilirdi.
Lakin xalqın güclü mə
həbbətinin qarşısında ci
nayətkarlar aciz idilər.
Tarix göstərir ki, Heydər
Əliyevin Gəncəyə səfəri
ölkədə yaranmış vətən
daş qarşıdurmasının qar
şısını aldı.
1993-cü il iyunun
15-də Heydər Əliyevin Azərbaycan
Ali Sovetinin Sədri seçilməsi parla
mentdə təmsil olunan siyasi dairələ
rin məhz Ulu öndərin xilaskarlıq
missiyasına olan ümid və inamları
nın göstəricisi idi. Beləliklə, Heydər
Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da
Naxçıvandan Bakıya gəlişi və 6 gün
sonra Ali Sovetin Sədri seçilməsi ilə
müasir tariximizdə yeni mərhələnin
başlanğıcı qoyuldu. Çünki bununla

ilk növbədə Azərbaycan müstəqil
dövlət kimi dünyanın 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 taleyüklü məsələnin 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
çirməyə başladı. Heydər Əliyev bu
dəfədəxalqınmüdrikliyinəarxala
naraq, ölkənin paçalanmasına im
kanvermədənqətiyyətlivədüzgün
qərarları ilə Azərbaycan xalqını bu
bəladanxilasetdi.1993cüiloktyab
rın3dəisəxalqonubəlalardanqur
taranxilaskarınıgörünməmişsiyasi
fəallıqvəruhyüksəkliyiiləmüstəqil
Azərbaycan Respublikasının Prezi
dentiseçdi.
Azərbaycan dövlətçiliyi sonrakı
illərdədəonaqarşıyönəlmişqəsd
lərdən uğurla çıxdı. Ümummilli li
derinqətiyyətixalqaruhyüksəkliyi
gətirdi, sabaha inamını özünə qay

“Bizbütünçətinliklərdənkeçdik,bütünbu
maneələrinqarşısınıaldıq,Azərbaycanın
bütündüşmənlərinəlayiqlicavablarverdik,
ölkəmizindövlətmüstəqilliyiniqoruduq.
Azərbaycanıparçalanmaqtəhlükəsindənxilas
etdikvəAzərbaycanındövlətmüstəqilliyini
yaşadırıqvəbundansonradayaşadacağıq”.
Heydər Əliyev
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
sindən xilas etdik vəAzərbaycanın
dövlət müstəqilliyini yaşadırıq və
bundansonradayaşadacağıq”.
Heydər Əliyevin siyasi hakimiy
yətə qayıdışı ilə nail olduğumuz
milliqurtuluşdanbaşlananyüksəliş
qısazamandabütünsahələrdəözü
nü göstərdi. Azərbaycan Respubli
kasının Milli Məclisi 1997ci il 27
iyuntarixliqərarıiləHeydərƏliye
vinölkərəhbərliyinəqayıdışıgünü
nü rəsmi olaraq Azərbaycan xalqı
nınMilliQurtuluşGünüelanedib.
ÇünkiAzərbaycanınişıqlıgələcəyi
nintəməliqoyulduğu15İyunhaqlı
olaraq qurtuluş, 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,
inkişaf edir, güclənir.  Ulu öndərin
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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MİRAS

Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan
müstəqil Azərbaycan dünyada
qüdrətli və nüfuzlu dövlət kimi tanınır

Adil Əliyev
Milli Məclisin deputatı

AXC dövlətçilik tariximizi
daha da zənginləşdirdi
Həmin dövrün reallıqlarına nə
zər saldıqda, Azərbaycan Xalq
Cümh ur iyy ət in in yar anm as ın ı
şərtləndirən tarixisiyasi amillər,
həmçinin Cümhuriyyətin mövcud
olduğu dövrdə müxtəlif sahələri
əhatəedəngenişmiqyaslıfəaliyyət
vədövlətçiliyinəsaslarınıngüclən
dirilməsinəxidmətedənislahatxa
rakterli addımların mahiyyəti ba
rədə aydın təsəvvür formalaşır.
Əvvəla, müsəlman Şərqində ilk
parlamentli respublika olan, çox
mürəkkəbtarixişəraitdəmeydana
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Azərbaycanxalqızəngindövlətçiliktarixinəmalik
dir.Tarixboyuxalqımızınyaradıcılıqenerjisininvə
zəkasınıngücüiləqurulmuşqüdrətlidövlətlər
dünyasivilizasiyasınıninkişafınadəyərlitöhfələr
vermişlər.BukontekstdəXXyüzilliyinəvvəllərində
AzərbaycanXalqCümhuriyyətininyaranmasınıda
xalqımızındövlətçilikpotensialınınyenidəntəza
hüretməsivəqəlbindəyaşatdığımüstəqillikarzu
sunungerçəkləşməsininbariznümunəsikimiqiy
mətləndirməkolar.Şübhəsizki,XalqCümhuriyyə
tininmövcudolduğu23aylıqdönəmAzərbaycan
tarixininmühümbirmərhələsinitəşkiledir.

gələn Xalq Cümhuriyyətinin 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 həyatının müxtəlif 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

Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamentinin iclası. 1919-cu il

mühüm rolu oldu. Ümummilli li
der Heydər Əliyev Xalq Cümhu
riyyətinin fəaliyyətini daim yüksək
qiymətləndirərək bəyan etmişdir
ki, müasir müstəqil Azərbaycan
Respublikası Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisidir. Belə
liklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin dövlətçilik tariximizdə rolu
kifayət qədər böyükdür. Prezident
İlham Əliyev mayın 27-də “Buta”
sarayında milli bayramımız -  Res
publika Günü münasibəti ilə keçi
rilən rəsmi qəbuldakı nitqində
Cümhuriyyətin yaradılmasının ta
rixi önəminə xüsusi diqqət çəkərək
deyib:  “Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin yaradılması tarixi hadisə
idi. Çünki ilk dəfə olaraq müsəl
man aləmində demokratik respub
lika yaradılmışdı. Biz haqlı olaraq
fəxr edirik ki, məhz Azərbaycan
xalqı müsəlman aləmində ilk de
mokratik respublikanın yaradılma
sının müəllifi olmuşdur. Bu, onu
göstərir ki, xalqımız çox mütərəqqi
xalqdır. Onu göstərir ki, Azərbay
canın görkəmli ziyalıları ölkəmizin

inkişafı üçün çox böyük işlər gör
müşlər”.
Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisi
Xalq Cümhuriyyətinin varisi
olan müasir Azərbaycan Respubli
kası bu gün inkişaf yolunda əmin
addımlarla irəliləyir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin ideyaları əsasın
da və Prezident İlham Əliyevin si
yasəti nəticəsində inamla inkişaf
edən, dünyada sabitlik adası kimi
tanınan Azərbaycan, eyni zaman
da, beynəlxalq müstəvidə möhtə
şəm nailiyyətlər qazanır, üçrəngli
bayrağımız zirvələrdə qürurla və
əzəmətlə dalğalanır.
Müasir Azərbaycanın müstəqil
lik illərində əldə etdiyi nailiyyətlə
rin əsasında duran strateji faktor
lardan danışarkən ölkəmizin bu
müddət ərzində keçdiyi inkişaf yo
luna konkret faktlar və reallıqlar
əsasında nəzər  yetirmək məqsədə
müvafiqdir. Müstəqilliyin ilk illə
rində -  1991-1993-cü illərdə dərin
siyasi xaos və iqtisadi tənəzzül ilə

üzləşən Azərbaycan Ümummilli li
der Heydər Əliyevin xalqın təkidli
tələbləri ilə hakimiyyətə gəlməsin
dən sonra böhrandan qurtularaq
tərəqqi yoluna qədəm qoydu. Da
ha dəqiq desək, Ulu öndərin qətiy
yəti, siyasi səriştəsi, zəngin dövlət
çilik təcrübəsi və idarəçilik bacarığı
sayəsində respublikamız müstəqil
liyini itirmək - dünyanın geosiyasi
xəritəsindən silinmək təhlükəsin
dən xilas oldu. Beləliklə, Azərbay
can dahi rəhbərin sayəsində Xalq
Cümhuriyyətinin taleyini yaşa
maqdan qurtuldu. Məhz o zaman
dan etibarən başlayan sıçrayışlı,
dinamik tərəqqi nəticəsində Azər
baycan öz müstəqil inkişaf yolun
da əmin addımlarla irəliləməsini
mümkün etdi. 1993-2003-cü illər
ölkəmizdə sabitlik və inkişaf döv
rü kimi yadda qaldı, respublika
mız bütün sahələrdə mühüm
nailiyyətlər qazandı, ölkəmizin xa
rici əlaqələri genişləndi, beynəl
xalq mövqeyi möhkəmləndi.
Ümummilli lider Heydər Əliye
vin əsasını qoyduğu siyasətin Pre
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zident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsinin nəti
cəsi kimi, Azərbaycan yeni və möh
təşəm nailiyyətlər əldə edir. Son 16
ildə respublikamız ümumi daxili
məhsul istehsalını 3,3 dəfə artır
maqla dünya üzrə rekord göstəri
ciyə nail olub. 2004-cü ildən etiba
rən Azərbaycanda böyük həcmdə
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesa
bına bir sıra müasir infrastruktur
obyektləri istifadəyə verilməsinə
baxmayaraq, ölkəmiz özünün stra
teji valyuta ehtiyatlarını 20 dəfə
dən çox artırıb. Hazırda Azərbay
canın strateji valyuta ehtiyatları 45
milyard dollara çatıb ki, bu da kifa
yət qədər böyük rəqəmdir. Eyni
zamanda, milli iqtisadiyyatımızın
rəqabət qabiliyyətliliyi olduqca ar
tıb. Davos İqtisadi Forumunun he
sabatında göstərildiyi kimi, Azər
baycan iqtisadiyyatı rəqabət qabi
liyyətlilik indeksi üzrə dünyada
35-ci, MDB məkanında isə lider
mövqedə qərarlaşıb. Davos Foru
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munun qiymətləndirməsinə əsa
sən, respublikamız inklüziv inkişaf
indeksi üzrə inkişaf etməkdə olan
ölkələr sırasında 3-cü yeri tutur.
Bütün bu faktlar Azərbaycanın so
sial-iqtisadi inkişafının real təza
hürünü və bariz ifadəsini əks etdi
rir.
Sosial ədalət
bərqərar olur
Heç şübhəsiz, Azərbaycanda
geniş iqtisadi imkanlar sosial siya
sətin də səmərəliliyini mümkün
edir. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siya
sət sosial ədalət və humanizm
prinsiplərinə söykənir; bu siyasə
tin mərkəzində Azərbaycan və
təndaşlarının rifahı, mənafeyi da
yanır. Bu istiqamətdə həyata keçi
rilən genişmiqyaslı tədbirlər ardı
cıl xarakter daşıyır. Ölkədə 2019cu ilin əvvəlindən etibarən sosial
islahatlar daha aktiv fazaya daxil
olub. Daha dəqiq desək, cari ilin

əvvəlində Prezident İlham Əliye
vin müvafiq sosial paket çərçivə
sində fərman və sərəncamlar im
zalaması 3 milyona yaxın insanın
sosial müdafiəsinin gücləndiril
məsi sahəsində inqilabi addım
olub və bu məqsədlər üçün 1,5
milyard manat ayrılıb. Prezident
İlham Əliyevin son olaraq   yeni
sosial paket - növbəti sərəncamlar
imzalaması isə bu istiqamətdə hə
yata keçirilən dövlət siyasətinin
davamı, eyni zamanda, silsilə təd
birlərin növbəti mərhələsidir. So
sial ədalət prinsiplərinin daha da
möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə
ölkə başçısı tərəfindən minimum
əmək haqqı məbləği 40 faizə yaxın
artırılaraq 250 manata çatdırılıb
ki, bu da özəl sektorda çalışan 350
min vətəndaşla yanaşı, dövlət sek
torunda Vahid Tarif Cədvəli əsa
sında əmək haqqı alan 600 minə
yaxın şəxsin məvacibinin artımına
səbəb olacaq. Ümumiyyətlə, ölkə
başçısı tərəfindən aparılan sosial-

iqtisadi siyasətin qayəsində Azər
baycan vətəndaşının, onun sosial
rifahının dayandığını özündə növ
bəti dəfə bariz şəkildə ehtiva edən
bu sərəncamlar ümumilikdə 2 mil
yondan çox insanı əhatə etməklə
həm dövlət orqanlarında, həm də
özəl sektorda çalışan şəxslərin
maddi vəziyyətini əhəmiyyətli də
rəcədə yaxşılaşdıracaq.
Azərbaycan qabaqcıl
idman ölkəsidir
Müxtəlif sahələrdə qazanılmış
möhtəşəm uğurlardan danışarkən
idmanın inkişafı istiqamətində gö
rülən işlərin real nəticələrini də
ayrıca diqqətə çatdırmaq məqsədə
müvafiqdir. Bu gün Azərbaycan
dünyada güclü, nüfuzlu idman
dövləti kimi tanınır. Prezident İl
ham Əliyevin təşəbbüsü və nəzarə
ti ilə respublikamızın hər bir böl
gəsində idman arenalarının, müa
sir komplekslərin tikilərək yeniyet
mələrin, gənclərin ixtiyarına veril

məsi ölkəmizdə böyük idmançı
ordusunun formalaşmasını təmin
edib. Paytaxtda və bölgələrdə olan
idman arenalarına yeniyetmələrin
axını da buna bariz nümunədir.
Əlbəttə, respublikamızda idmanın
qısa müddətdə yüksək inkişaf sə
viyyəsinə çatması, idmançılarımı
zın beynəlxalq arenada böyük
uğurlar qazanması birbaşa bu sa
həyə göstərilən dövlət qayğısı ilə
bağlıdır. Cənab İlham Əliyev həm
dövlət başçısı, həm də Milli Olim
piya Komitəsinin (MOK) preziden
ti kimi Azərbaycanda idmanın küt
ləviliyinin təmin olunmasına bö
yük diqqət yetirir. Bütövlükdə,
reallaşdırılan məqsədyönlü tədbir
lərin qanunauyğun nəticəsi kimi,
Azərbaycanı güclü idman dövləti
nə çevirib.
Yeni nailiyyətlərə doğru
Daxili siyasətdə qazanılan uğur
lara paralel olaraq Azərbaycan
beynəlxalq müstəvidə də mühüm

nailiyyətlərə imza atır, etibarlı tə
rəfdaş kimi tanınır. Öz milli ma
raqlarını qətiyyətlə qoruyan ölkə
miz regional güc mərkəzinə və
dünyada böyük etimad qazanan
nüfuzlu dövlətə çevrilib. Azərbay
can Avrasiyanın yeni nəqliyyat və
enerji xəritəsini yaradır, regional
və beynəlxalq təhlükəsizliyə müs
təsna töhfələr verir. Bütün bunla
rın fonunda ayrı-ayrı ölkələr, o
cümlədən güc mərkəzi kimi çıxış
edən dövlətlər Azərbaycanla qarşı
lıqlı-faydalı əməkdaşlıqda maraqlı
olduqlarını bəyan edir, ölkəmizin
xarici siyasətini yüksək qiymətlən
dirirlər.
Bütün bunlar son deyil. Müasir
çağırışlara cavab verən uğurlu da
xili və xarici siyasət nəticəsində
Azərbaycanın qarşısında aydın
perspektivlər açılıb, yəni ölkəmiz
bundan sonra da sarsılmaz ictimaisiyasi sabitliyin və dinamik inkişa
fın fonunda mühüm və bənzərsiz
nailiyyətlər qazanacaq.
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Bakıda Qadın Parlamentarilərin
Beynəlxalq Konfransı təşkil olundu
2019-cu il iyun 14-də Bakıda “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasında türk dünyası qadınlarının rolu” mövzusunda Qadın Parlamentarilərin
Beynəlxalq Konfransı təşkil olunmuşdur. Konfrans TÜRKPA və Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmişdir.

TÜRKPA-ya üzv ölkələrin par
lament nümayəndə heyətləri, səfir
ləri və diplomatik korpusun, bey
nəlxalq təşkilatların, Azərbaycanın
dövlət qurumlarının, QHT-lərin
nümayəndələri konfransda iştirak
etmişdir.
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Açılış mərasimində Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi   Sədri
nin müavini xanım Bahar Murado
va, TÜRKPA baş katibi cənab Al
tınbek Mamayusupov, Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri xanım Hicran

Hüseynova, Qazaxıstan Respubli
kası Parlamenti Məclisinin üzvü
xanım Güljan Karaqusova, Qırğı
zıstan Respublikası Joqorku Kene
şinin üzvü xanım Aynuru Altıba
yeva, Türkiyə Böyük Millət Məclisi
və TÜRKPA-nın Hüquqi məsələlər

TÜRKPA

və beynəlxalq əlaqələr komissiya
sının üzvü xanım Nurhayat Altaca
Kayışoğlu, Beynəlxalq Türk Mədə
niyyəti və İrsi Fondunun preziden
ti xanım Günay Əfəndiyeva və
BMT-nin Azərbaycandakı rezident
əlaqələndiricisi cənab Qulam İsak
zai çıxış etmişdir.

İştirakçıları salamlayan xanım
Bahar Muradova Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinə nail olunmasında
TÜRKPA-ya üzv ölkələrin qadın
parlamentarilərinin oynaya biləcə
yi mühüm rolu qeyd etmiş, konf
ransın qarşıda duran məsələlərin
həlli istiqamətində fikir mübadilə
sinin aparılması, təcrübələrin bölü
şülməsi, ölkələr arasında dostluq
və qardaşlığın möhkəmləndirilmə
sinə xidmət edən qərarların qəbul
edilməsinə dair müzakirələrin apa
rılması, həm beynəlxalq məsələlə
ri, həm də regiondakı problemləri
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
tarixə malik Azərbaycan parlamen
tinin fəaliyyəti dönəmində qadın
larımızın həmişə yüksək səviyyədə
təmsil edildiklərini diqqətə çatdır
mışdır. “Bu gün Mehriban xanım
Əliyeva Azərbaycanın Birinci vit

se-prezidenti vəzifəsində qadınları
təmsil edir və dövlətin taleyinə ca
vabdehlik məsuliyyətini çox böyük
dəyanət və ləyaqətlə bölüşür. Meh
riban xanım bunun öhdəsindən
çox gözəl gəlir və bizim cəmiyyətə,
türk dünyasına, eləcə də bütün
dünya ictimaiyyətinə nümunə gös
tərir, böyük, məsuliyyətli və vacib
layihələrə imza atır”, - deyə xanım
Muradova qeyd etmişdir.
Bahar xanım konfransın mövzu
sunun dayanıqlı inkişafın, sülhün,
təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın tə
min olunmasında TÜRKPA kimi
mühüm regional təşkilatlarda işti
rakın, vacib məsələlərin həllində
qadınların da cəlb olunmasının,
onların həm ölkə, həm də beynəl
xalq səviyyədə problemlərin həl
lində bərabər cavabdeh kimi qəbul
edilməsinin, hüquqlarının bərabər
olması kimi məsuliyyətlərinin bə
rabərliyinin təmin edilməsinin,
TÜRKPA ölkələrinin qadınlarının
digər beynəlxalq platforma, təşki
latlar səviyyəsində də əməkdaşlı
ğının qurulması zərurətindən iba
rət olduğunu vurğulamışdır.
Baş katib cənab Altınbek Mama

may-iyun 2019

37

TÜRKPA
 usupov öz çıxışında türkdilli öl
y
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
milli qanunvericiliyinin uzlaşdırıl
ması imkanlarının müzakirə edil
məsiüçünplatformakimiqiymət
ləndirmiş və təşkilatın gender sa
həsində fəaliyyət göstərən digər
təşkilatlarla əməkdaşlığa hazır ol
duğunudiqqətəçatdırmışdır.
“BMTninDayanıqlıİnkişafHə
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dəflərinin 5ci hədəfi hesab edilən
və Dayanıqlı İnkişafın 2030cu il
Gündəliyinin əsas prinsiplərindən
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 və məcəllələrlə 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
bildirib ki, bu yığıncağın mövzusu
bütün dünya üçün böyük 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
cəmiyyətə çevirən ciddi dəyişiklik
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 üçün daha çox imkan

ların yaradılması: Dayanıqlı inkişaf istiqamətin
də addımlar” və “TÜRKPA türk dünyası qadın
ları arasında dialoqun gücləndirilməsi üçün
platforma kimi: gələcəyə baxış” mövzularında
iki panel sessiya ilə işinə davam etmişdir. Panel
sessiyalarda moderatorlar müvafiq olaraq Qırğı
zıstan Respublikasının ictimai xadimi xanım
Roza Aknazarova, Milli Məclisin və TÜRKPAnın Sosial, mədəni və humanitar məsələlər ko
missiyasının üzvü xanım Sevinc Hüseynova ol
muşdur. Sessiyalar zamanı iştirakçılar çıxışlar
etmiş və mövzuya dair fikir mübadiləsi apar
mışdır.
Konfrans yekun sənədin - Bakı Bəyannaməsi
nin qəbulu ilə başa çatmışdır.
Konfrans başa çatdıqdan sonra Milli Məclisin
Sədri cənab Oqtay Əsədov konfransda iştirak
edən TÜRKPA ölkələrinin parlament nümayən
də heyətlərini qəbul etmişdir. İştirakçıları sa
lamlayan cənab Oqtay Əsədov narahatlıq doğu
ran məsələlərin müzakirə edilməsi üçün üzv öl
kələrin qadın parlamentarilərini bir araya gəti
rən konfransın əhəmiyyətini vurğulamışdır.
Parlament Sədri qeyd etmişdir ki, konfransın
mövzusu həm türk dünyasında, həm də qlobal
miqyasda mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Konfrans iştirakçıları tədbirə yüksək səviyyədə
ev sahibliyi etməsi münasibəti ilə Milli Məclisə
minnətdarlıqlarını ifadə etmişdir. Həmçinin onlar
qadınların cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
fəal iştirak etdiyini söyləyərək gender bərabərliyi
sahəsində platformanın yaradılması baxımından
konfransın əhəmiyyətini vurğulamışdır.
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Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı
Parlament Platforması təsis olunub
İyunun 12-də Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin təşkilatçı
lığı və ATƏT Parlament Assamble
yası (ATƏT PA) ilə əməkdaşlıq çər
çivəsində Bakıda Regional Təhlükə
sizlik və Əməkdaşlıq üzrə Parla
ment Konfransı keçirilib.
ATƏT PA-nın prezidenti Georgi
Tsereteli, Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədr müavini Bahar
Muradova, Almaniya Bundestaqının
vitse-prezidenti Tomas Oppermann,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin vit
se-spikeri Sürəyya Sadi Bilgiç, o
cümlədən Azərbaycan, Türkiyə, Al
maniya parlamentarilərinin bir ara
ya gəldiyi konfransda qlobal və re
gional təhlükəsizliyə təhdid yaradan
amillərin qarşısının alınması yolları,
qarşılıqlı inam və dialoqun güclən
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dirilməsi, iştirakçı ölkələr arasında
əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni sə
viyyəyə yüksəldilməsi, nəqliyyat və
energetika sahələrində mövcud əla
qələrin inkişaf etdirilməsi məsələləri
müzakirə edilib. Konfransda həmçi
nin Azərbaycan, Almaniya və Türki
yə parlamentarilərindən ibarət
Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı
Parlament Platforması təsis olunub.
Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə
reallaşan tədbirə moderatorluq edən
ATƏT Parlament Assambleyasının
vitse-prezidenti, Milli Məclisin de
putatı Azay Quliyev Dialoq və
Əməkdaşlıq üzrə Bakı Parlament
Platformasının prinsip və məqsədlə
ri haqqında məlumat verib.
Mövcud çağırışların birgə həlli,
regionda sülh və təhlükəsizliyin bər

qərar olması naminə beynəlxalq təş
kilatların, regional və qlobal güclərin
əməkdaşlıq və dialoq imkanlarının
genişləndirilməsinə, həmin istiqa
mətdə yeni yanaşmalara və təşəbbüs
lərə ciddi ehtiyac duyulduğunu de
yən Azay Quliyev bu baxımdan Al
maniya, Türkiyə və Azərbaycandan
olan parlamentarilərin ATƏT PA-nın
iştirakı ilə ilk dəfə belə bir formatda
Bakıda bir araya gələrək beynəlxalq
ictimaiyyəti narahat edən məsələləri
müzakirə etməyə başlamasının çox
böyük əhəmiyyəti və siyasi perspek
tivi olduğunu bildirib. Bakı Parla
ment Platforması parlamentlərarası
əlaqələri, siyasi dialoqu və işbirliyini
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlt
mək və dərinləşdirmək, regional
əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələ

lərində parlamentarilərin rolunu da
ha da artırmaq məqsədi ilə yaradılıb
və heç bir platformaya, formata və ya
hər hansı bir ölkəyə qarşı deyil.
ATƏT Parlament Assambleyasının
prezidenti Georgi Tsereteli çıxışında
bildirib ki, ATƏT üzv dövlətlər ara
sında əlaqələrin inkişafını, münaqi
şələrin, problemlərin aradan qaldırıl
m
 ası üçün dialoqu təşviq edir: “Yaxşı
bilirəm ki, münaqişələrdən daha çox
xalqlar əziyyət çəkir. Danışıqlar apar
m
 aq, hökumətlər arasında dialoq qu
rulması çox mühümdür”. Georgi
Tsereteli Bakıda Regional Təhlükə
sizlik və Əməkdaşlıq üzrə Parlament
Konfransının və Dialoq və Əməkdaş
lıq üzrə Bakı Parlament Platforması
nın qarşılıqlı dialoqun daha da inki
şaf etdirilməsi işinə öz töhfəsini verə
c əyinə inamını ifadə edib.
Milli Məclis Sədrinin müavini
Bahar Muradova həssas məqamlar
la zəngin müasir dövrdə Azərbay
canın belə bir tədbirə ev sahibliyi
etməsinin qürurverici olduğunu
deyib. Vitse-spiker belə bir platfor
manın yaradılmasının beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə tam uyğun
luğunu bildirib. Bahar xanım qeyd
edib ki, müasir dövrdə davamlı
sülh münasibətlərinin qurulmasına
ciddi ehtiyac var: “Hərbi münaqişə
lər artıb, silahlar bizdən çox danışır.
Cinayət və cinayətkarlıq heç bir sər
həd tanımır. Cənubi Qafqaz və nü
fuzlu Avropa ölkələrinin iştirakı ilə
belə təşəbbüslərin ortaya çıxması
təsadüfi deyil. Bu platforma gələ
cəkdə öz sıralarına daha çox üzvlər
cəlb etməklə, regionda təhlükəsizli
yə daha böyük töhfələr verə bilər”.
Vitse-spiker nəzərə çatdırıb ki, tə
sis edilən platformanın əsas hədəflə
rindən biri ölkələrdə hökumətlərin
fəaliyyətini təşviq etmək, energetika
və nəqliyyat sahəsində əlaqələri ge
nişləndirməkdir: “Regional və qlobal
təhdidlərə qarşı gücümüzü birləşdi
rə, yeni ideyaları reallaşdıra bilərik.
Cənubi Qafqazda münaqişələrin ob
yektiv araşdırılması ilə bağlı layihə

lərə də imza ata bilərik. Biz parla
mentlər və xalqlar arasında dostluğa
töhfə vermək üçün gedəcəyimiz yo
lun başlanğıcındayıq”.
Almaniya Bundestaqının vitseprezidenti Tomas Oppermann da
yeni platformanın regional və bey
nəlxalq münaqişələrin həllində mü
hüm rol oynayacağına inandığını bil
dirib. O, yeni platformanın Azərbay
canın münaqişələrin həlli işinə növ
bəti töhfəsi olduğunu deyib. Azər
baycan ilə Almaniya arasında sıx
münasibətlərin mövcudluğunu qeyd
edən T.Oppermann bu əlaqələrin da
ha da intensivləşdiyini vurğulayıb.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
vitse-spikeri Sürəyya Sadi Bilgiç be
lə bir platformanın yaradılmasının
bir çox baxımdan böyük əhəmiyyə
tə malik olduğunu deyib. O, əmin
liklə bildirib ki, platforma çərçivə
sində aparılacaq müzakirələr mü
naqişələrin həllinə böyük töhfə ve
rəcək. Sürəyya Sadi Bilgiç belə bir
təşəbbüsün Azərbaycan tərəfindən
irəli sürülməsinin Türkiyə üçün də
qürurverici olduğunu söyləyib.
TBMM-nin vitse-spikeri qeyd
edib ki, heç bir dövlət dünyada baş
verən proseslərdən kənarda qala
bilməz: “Terrorla ciddi mübarizə
aparmaq üçün ortaq mövqe olmalı

 ır. Bu sahədə iki və çoxtərəfli mü
d
zakirələr aparıla bilər. Avropada
islamafobiya ortaya çıxır. Bu, nara
hatlıq doğurur. Ona görə də bu mə
sələ şiddətlənmədən qarşısı alınma
lıdır. İnanıran ki, Bakı Parlament
Platforması bu və ya digər məsələ
lərlə bağlı ciddi işlər görəcək”.
Regionda sabitliyə təhdid olan
və 30 ilə yaxındır ki, davam edən
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə toxunan Sa
di Bilgiç Türkiyənin hər zaman
Azərbaycanın yanında olduğunu
bir daha xatırladıb.
Konfransın ikinci hissəsində Al
maniya Bundestaqının deputatı Ed
qar Franke, türkiyəli millət vəkili
Mustafa Hilmi Dülgər və Azərbay
can Milli Məclisinin üzvü Sahibə
Qafarova “Siyasi dialoqun regional
əməkdaşlığın və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
mexanizmlərin genişləndirilməsi
üçün yeni imkanlar” mövzusunda
fikir mübadiləsi aparıblar.
Qeyd edək ki, Azay Quliyev ka
tibliyi paytaxtımızda yerləşəcək
“Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı
Parlament Platforması”nın koordi
natoru seçilib və qurumun toplantı
ları hər il iyun ayında Bakıda keçiri
ləcək.
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Muxtar Babayev:

“Biz hər bir kəsi
laqeyd olmamağa,
təbiəti sevməyə və
qorumağa çağırırıq”

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri
Muxtar Babayevin “Milli Məclis” jurnalına müsahibəsi
- Cənab nazir, əvvəlcə rəhbəri oldu
ğunuz qurumun fəaliyyət istiqa
mətləri və Prezident İlham Əliye
vin yanvarın 16-da imzaladığı
“Azərbaycan Respublikası Ekologi
ya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
strukturunun və idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbir
lər haqqında” Fərmanın mahiyyəti
və əhəmiyyəti ilə bağlı fikirlərinizi
bilmək istərdik.
- Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri ge
nişdir, amma çalışacağam ki, qısa cavab
verməklə suallarınızı tam əhatə edim.
Hazırda fəaliyyət istiqamətlərimizə
biomüxtəlifliyin, su və torpaq ehtiyatları
nın, atmosfer havasının mühafizəsi; me
şələrin və yaşıllıqların qorunması və sa
həsinin artırılması; tullantıların idarə
olunması; təbii sərvətlərdən səmərəli isti
fadə; geoloji kəşfiyyat, geodeziya və kar
toqrafiya; ətraf mühitin monitorinqi, hid
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rometeorologiya və s. daxildir. Yeni dövr
qeyd olunan sahələr üzrə idarəetməni
davamlı inkişaf prinsiplərinə uyğun qur
mağı zəruri edir.
Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə aparı
lan struktur islahatların əsas məqsədi də
idarəetmədə çevikliyi və səmərəliliyi ar
tırmaq, cəmiyyətdə formalaşan yeni çağı
rışlara və iqtisadiyyatda baş verən struk
tur dəyişikliklərinə adekvat uyğunlaşma
nı təmin etməkdir. “Azərbaycan Respub
likası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir
liyinin strukturunun və idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haq
qında” Fərman nazirliyin bugünkü və
gələcək fəaliyyəti üçün son dərəcə əhə
miyyətlidir. Optimallaşma nəticəsində
paralel strukturların aradan qaldırılması
və mövcud strukturların yenidən təşkili
ilə büdcə vəsaitinə qənaət olunacaqdır.
Fərmandan irəli gələn fəaliyyətlərin icra
edilməsi nəticəsində vətəndaşlara şəffaf,

operativ və resurslara qənaət etməklə
xidmət göstəriləcək, dövlət xidmətləri
daha əlçatan və keyfiyyətli olacaqdır.
- Azərbaycanda dövlət siyasətinin
mühüm istiqamətlərindən biri eko
loji təhlükəsizliyin təmin edilməsi
dir. Bu istiqamətdə hansı işlər görü
lür?
- Ölkəmizin zəngin təbiətini qorumaq,
bərpa etmək üçün yeni layihələr yerinə
yetirilir.  “Azərbaycan 2020: gələcəyə ba
xış” İnkişaf Konsepsiyası, “Azərbaycan
Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qo
runmasına və davamlı istifadəsinə dair
2017-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”,
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas
sektorları üzrə strateji yol xəritələri” və
digər dövlət proqramları çərçivəsində
ekoloji tarazlığın qorunması, təbii ehti
yatların, o cümlədən faydalı qazıntıların,
su, torpaq, hava kimi əvəzsiz sərvətlərin,
meşələrin və biomüxtəlifliyin mühafizəsi

sahəsində mövcud ekoloji problemlərin
həlli istiqamətində müvafiq tədbirlər hə
yata keçirilir.
Uzun illər ərzində neft sənayesindən
əmələ gəlmiş tullantılar Abşeron yarıma
dasında bir sıra ərazilərin həddindən ar
tıq çirklənməsinə səbəb olub. Əhalinin
sağlamlığı üçün risklərin azaldılması və
həmin   torpaqların iqtisadi dövriyyəyə
qaytarılması baxımından çirklənmiş əra
zilərin təmizlənməsi zərurəti yarandığı
dan ETSN tərəfindən müxtəlif ərazilərdə
əmələ gələn gölməçələrin qurudulması,
neft və neft şlamı ilə çirklənmiş sahələrin
təmizlənməsi işləri aparılır.
Artıq Suraxanı rayonunda keçmiş
yod-brom zavodunun ərazisində lay su
ları, duz, yod və digər tullantılarla çirk
lənmiş 67 hektar sahə təmizlənib, kollek
tor-drenaj sistemi qurulub. Ümumilikdə,
indiyədək bu ərazidə yerli iqlim şəraitinə
uyğun 50 mindən çox müxtəlif növ ağac
əkilərək böyük yaşıllıq zolağı salınıb.
Ağaclar əraziyə çəkilmiş müasir, avto
matlaşdırılmış damcılı suvarma sistemi
vasitəsi ilə suvarılır. Suvarma üçün su isə
Hövsan Aerasiya Stansiyasından götürü
lür və təmizləyici qurğularda təmizlən
dikdən sonra suvarmaya ötürülür. Onu
da qeyd edim ki, damcılı suvarma siste
minin elektrik enerjisi ilə təchizatı Sura
xanı Günəş Elektrik Stansiyası hesabına
təmin ediləcək. Yeri gəlmişkən, mayın
10-da bu ərazidə Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri
nin iştirakı ilə Ulu öndər Heydər Əliye
vin doğum gününə həsr olunan ağacək
mə kampaniyası keçirilib, 4 hektar sahə
də  3250 ağac əkilib.
Abşeron yarımadasında tullantı və lay
suları ilə çirklənmiş göllər də ekoloji şə
raitə ciddi təsir göstərir və Xəzər dənizi
nin çirkləndirilməsində mühüm rol oy
nayır. Yarımadada göllər üzrə araşdırma
lar aparılıb, 9 gölün (Xocasən, Binəqədi,
Lökbatan, Qaradağ, Qu, Zabrat, Zığ, Bül
bülə və Böyükşor) ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlə
rin görülməsi prioritet hesab edilib.
Bildiyiniz kimi, Abşeron göllərinin
bərpası layihəsi çərçivəsində yarımada

nın ən böyük gölü olan Böyükşor gölü
nün kompleks bərpası layihəsinin birinci
mərhələsi olaraq gölün 300 hektara yaxın
sahəsi bərpa edilib; bulvar salınıb, sahil
hissə abadlaşdırılaraq yaşıllaşdırılıb, su
yun keyfiyyətinə online rejimdə nəzarət
təşkil olunub.
Hazırda Abşeron yarımadasında çirk
lənmiş torpaqların inventarlaşdırılması
və qiymətləndirilməsi məqsədi ilə müva
fiq tədbirlər həyata keçirilir. Qiymətlən
dirmədən sonra təmizlənmə və bərpa
metodologiyaları müəyyənləşdiriləcək,
çirklənmiş ərazilər torpaqların gələcək
istifadə təyinatına uyğun olaraq mərhələ
lərlə bərpa ediləcək.
Su hövzələrinin çirkləndirilməsi ölkə
nin və yarımadanın əsas ekoloji problem
lərindəndir. Bu ərazilərdə kanalizasiya
sistemlərinin və müvafiq təmizləyici qur
ğuların qurulması hesabına su mənbələ
rinin çirklənməsinin qarşısı alınmalıdır.
Havanın çirklənməsi məsələsinə də
böyük diqqət göstərilir. Bəzi sahələrdə
təsərrüfat fəaliyyəti zamanı ekoloji nor
ma və standartlara riayət edilməməsi
atmosfer havasının keyfiyyətinə mənfi
təsir edir. Ümumiyyətlə, havanı çirklən
dirən amillərə qarşı ciddi mübarizə apa
rılması qarşıya mühüm vəzifə kimi qo
yulub. Hesablamalara görə, havanın
çirklənməsinin 70%-dən çoxu avtonəq
liyyatın payına düşür. Qeyd etmək la
zımdır ki, yeni yaradılan müəssisələrdə
ekoloji tələblərə cavab verən müasir tex
nologiyaların tətbiqi ətraf mühitin qo
runmasında mühüm rol oynayır.
Heydər Əliyev adına Neft Emalı Za
vodunda aparılan yenidənqurma və mo
dernizasiya işləri paytaxtın ekoloji mühi
tinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir
edəcək. Bu layihənin reallaşdırılması nə
ticəsində, o cümlədən “Avro-5” standart
larına uyğun yanacaq istehsalı atmosferə
atılmaların kifayət qədər azalmasına şə
rait yaradacaq.

 ə plastik qablaşdırıcılardan istifadənin
d
azaldılması istiqamətində müvafiq qa
nunvericilik bazası yaradılır, onların top
lanması və təkrar emalı sistemi təkmilləş
dirilir. Avropa ölkələrinin bir çoxunda
əsas tədbir kimi plastik torbaların ödəniş
li olması və ya onlara ekoloji vergi tətbiqi
kimi üsullardan istifadə edilir. Bununla
yanaşı, dəfələrlə istifadə oluna bilən par
ça torbalardan, bakteriyaların və ya digər
canlı orqanizmlərin parçalaya biləcəyi
çantalardan istifadənin təşviqi də görülən
tədbirlər sırasındadır.
Ölkə rəhbəri tərəfindən verilmiş sə
rəncam bu kimi məsələlərin həllində əhə
miyyətli rol oynadı. “Azərbaycan Res
publikasında plastik qablaşdırma tullan
tılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azal
dılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün
Tədbirlər Planı” 2020-ci ilədək strateji ba
xışı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzun
müddətli baxışı və 2025-ci ildən sonrakı
dövr üçün hədəf baxışı əhatə edir. Təd
birlər planında plastik qablaşdırma mate
riallarının ətraf mühitə mənfi təsirinin
azaldılması və onların alternativlərinin
ölkə bazarına daxil olmasının asanlaşdı
rılması üçün stimullaşdırıcı tədbirlər nə
zərdə tutulub. Buna uyğun olaraq başla
dığımız genişmiqyaslı kampaniya bu gün
də davam edir. Alternativ qablaşdırma
materiallarından istifadənin genişləndi
rilməsi məqsədi ilə təbliğat işləri aparılır.
Tullantıların idarə edilməsi bütün öl
kələrə xas olan problemdir və iqtisadi in
kişaf dövrünü yaşayan ölkəmizdə də
özünü göstərir. Lakin Balaxanı poliqonu
nun müasir standartlara uyğun yenidən
qurulması, bərk məişət tullantılarının
yandırılması və çeşidlənməsi zavodları
nın istismara verilməsi, Təhlükəli Tullan
tılar Poliqonunun yaradılması, poliqonla
rın əksəriyyətinin tam bərpa edilməsi və
çoxsaylı qeyri-qanuni tullantı sahələrinin
təmizlənməsi hesabına köklü müsbət də
yişikliklər hiss olunur.

- Azərbaycan Respublikasında plas
tik qablaşdırma tullantılarının ətraf
mühitə mənfi təsirinin azaldılması
istiqamətində hansı işlər görülür?
- Hazırda bir çox inkişaf etmiş ölkələr

- Bu gün planetimizdə su problemi
özünü nə dərəcədə ciddi şəkildə
göstərir və ölkəmizdə su ehtiyatla
rının idarə edilməsi sahəsində və
ziyyət necədir?
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-  Su ehtiyatları istənilən dövlət üçün
ən qiymətli resurslardan biridir. Əhalinin
artımı və iqtisadiyyatın inkişafı şəraitində
dünyada su ehtiyatlarından istifadə sü
rətlə artır və əksər region və ölkələrdə su
təminatı kəskin şəkildə pisləşir.
BMT-nin 2018-ci ildə nəşr olunmuş
Dünya Su İnkişafı Hesabatına əsasən iqti
sadiyyatın inkişafı və əhalinin artması
səbəbindən suya olan tələbat hər il təqri
bən 1% artır və bu, əsasən inkişaf etmək
də olan ölkələrdə daha çox özünü biruzə
verir. Hazırda dünya əhalisinin 40%-dən
çoxu su qıtlığı problemindən əziyyət çə
kir və iqlim dəyişikliyi nəticəsində 2050ci ilə qədər bu rəqəmin artacağı proqnoz
laşdırılır.
Ölkəmizə gəlincə, araşdırmalara görə
Cənubi Qafqazın ümumi su ehtiyatının
yalnız 10%-i Azərbaycanın payına düşür.
Ölkənin su ehtiyatlarının təqribən 70%-i
qonşu dövlətlərin ərazisində formalaşır
və Azərbaycan üçün regional su resursla
rının dövlətlərarası ədalətli bölünməsi
məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Res
publikanın ərazisinin 3/4 hissəsi ölkənin
ən böyük su arteriyası olan Kür çayı höv
zəsinin aşağı relyefində yerləşdiyindən,
çayın qonşu dövlətlərin ərazisində çirk
lənməsi ekoloji gərginlik yaradır.
Dinamik iqtisadi inkişafla əlaqədar öl
kədə kifayət qədər iri su istifadəçiləri ya
ranıb ki, onların da fəaliyyət sahəsində
içməli sudan təyinatına uyğun olmaya
raq səmərəsiz istifadə və israfçılıq halları
na yol verilir. İçməli su təchizatı sistemi
nin təkmilləşdirilməsi və suvarma kanal
larının rekonstruksiyası istiqamətində
aparılan genişmiqyaslı işlərə baxmaya
raq, hələ də bu sahədə çox böyük miqdar
da su itkisi mövcuddur. Belə ki, təbii
mənbələrdən götürülən suyun istehlakçı
ya çatdırılması prosesində böyük itkiyə
yol verilir ki, bu da az su ehtiyatlarına
malik olan ölkəmiz üçün böyük rəqəm
hesab olunur.
Hazırda respublikamızda su qıtlığının
qarşısının alınması məqsədi ilə yeni alter

44

Milli Məclis

 ativ su mənbələrinin yaradılması istiqa
n
mətində müvafiq işlər həyata keçirilir. Su
istehlakçılarının təlabatının tam ödənil
məsi məqsədi ilə əlavə müxtəlif tutumlu
yeni su anbarlarının yaradılması ölkənin
su təhlükəsizliyində mühüm rol oynaya
bilər. Yaxın gələcəkdə alternativ su mən
bələrinin axtarışı, yağış sularından istifa
də olunması, dəniz suyunun duzsuzlaş
dırılması, sudan təkrar istifadə kimi amil
lər də nəzərə alınmalıdır.
- Xəzərin ekoloji vəziyyəti ilə bağlı
nə deyə bilərsiniz?
- Bu gün fəaliyyət hədəflərimizdən biri
Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını
almağa yönəlib. Tərəfimizdən mümkün
olan bütün vasitələrdən istifadə olunur ki,
Xəzər ekoloji inkişaf və ekoloji sabitlik zo
nasına çevrilsin. Əfsus ki, antropogen və
təbii amillərin təsiri (qlobal iqlim dəyişik
likləri, dəniz səviyyəsinin tərəddüdü, çay
axınının həddən artıq tənzimlənməsi,
çirklənmə, icazəsiz balıq ovu və s.) Xəzə
rin ekosisteminin deqradasiyasına gətirib
çıxarıb. Bu gün Xəzər dənizinin ekosiste
minə mənfi təsir aradan qaldırılmasa, gə
ləcəkdə ağır nəticələrə səbəb olar. Xəzərin
əsas çirklənmə mənbələri onun hövzəsin
də, sahillərində və akvatoriyasında yerlə
şən şəhərlərin və sənaye obyektlərinin
çirkab sularıdır, dəniz nəqliyyatından və
neft mədənlərindən daxil olan müxtəlif
çirkləndiricilərdir. Odur ki, Xəzər dənizi
nin çimərlik ərazilərində, sahil zolağında
və dənizdə fəaliyyət göstərən müəssisə və
obyektlərdə, üzən vasitələrdə monitorinq
lər keçirilib və axarlar müəyyən edilərək
xəritələşdirilib. Etiraf etmək lazımdır ki,
sahil zolağında yerləşən rayonların əksə
riyyətində təmizləyici qurğular olmadı
ğından tullantı suları təmizlənmədən Xə
zərə axıdılır. Xəzərin qorunması ilə bağlı
regional və beynəlxalq səviyyədə üzəri
mizə götürdüyümüz öhdəliklər, tərəfdaş
olduğumuz konvensiyaların müddəaları
bizdən bu sahəni daim diqqət mərkəzin
də saxlamağı tələb edir.

- Meşələrin artırılması və bərpası ilə
bağlı hansı işlər görülür?
-  Əsas prioritet istiqamətlərimizdən
biri də meşələrin artırılması və bərpası, o
cümlədən onlardan davamlı istifadə edil
məsidir. Azərbaycan azmeşəli ölkə oldu
ğundan meşələrə dağıdıcı müdaxilələrin
qarşısının alınması, mühafizəsinin güc
ləndirilməsi istiqamətində işlərimiz da
vam etdirilir. Hazırda “Azərkosmos”
ASC və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrü
fatı Təşkilatı (FAO) ilə birgə meşə ilə örtü
lü ərazilərin dəqiqləşdirilməsi məqsədi
ilə inventarlaşma işləri aparılır. Meşə ida
rəetmə sisteminin müasirləşdirilməsi, ye
ni meşə sahələrinin salınması və meşə
təsərrüfatından beynəlxalq təcrübələr
əsasında davamlı istifadə edilməsi üçün
FAO-nun texniki dəstəyi ilə Yeni Milli
Meşə Proqramının hazırlıq işlərinə başla
nılıb, ilkin layihəsi tamamlanıb və bu,
2020-2030-cu illəri əhatə edən 10 illik
müddət üçün nəzərdə tutulub.
- Milli parklarda ekoturizmin inkişa
fı ilə bağlı planlarınız nədir?
- Azərbaycan Qafqazda və Avropada
zəngin biomüxtəlifliyə malik ölkələrdən
dir. Bu baxımdan respublikamızda
biomüxtəlifliyin qorunması həm milli,
həm regional, həm də qlobal əhəmiyyətə
malikdir. Azərbaycanda xüsusi mühafizə
olunan təbiət ərazilərinin sahəsi ölkə əra
zisinin 10,3%-nə çatdırılıb və hazırda 10
milli park, 10 dövlət təbiət qoruğu və 24
dövlət təbiət yasaqlığı fəaliyyət göstərir.
Ölkəmizdə hazırkı və növbəti illər
üçün prioritetlərdən biri davamlı ekotu
rizmin inkişaf etidirilməsidir. Ekoloji tu
rizm təbiətdən istirahət məqsədi ilə istifa
dənin yeni forması olmaqla yanaşı, ondan
zövq almağı, rekreasiya ehtiyatlarından
düşünülmüş şəkildə istifadə etməyi,
bioloji müxtəlifliyin qorunmasını təbliğ
etməklə, həm də turizm fəaliyyətinin da
yanıqlılığını tələb edir. Hazırda Dövlət
Turizm Agentliyi ilə birlikdə beynəlxalq
ekspertlərin dəstəyi ilə yeni ekoturizm

konsepsiyası hazırlanır. Bu istiqamətdə
xanım Leyla Əliyevanın təsisçisi olduğu
“İDEA” İctimai Birliyinin fəaliyyətini, xü
susilə də ətraf mühitin mühafizəsi işinə
gənclərin cəlb olunmasını yüksək qiy
mətləndiririk.
“İDEA” İctimai Birliyi ilə birgə nadir
və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan biolo
ji növlərin artırılması, onların tarixən
məskunlaşdıqları ərazilərə reintroduksi
ya olunması sahəsində aparılan işlər bu
gün də davam edir. Belə ki, nəsli kəsilmiş
zubrların (Avropa bizonu) bərpası və on
ların ölkə təbiətinə introduksiya olunma
sı, digər növ vəhşi heyvanların elmi məq
sədlərlə artırılması və təbiətə buraxılması
üçün Şahdağ Milli Parkının ərazisində
volyer kompleksi inşa edilib. 21 may
2019-cu il tarixində artıq Azərbaycana  8
baş bizon gətirilib və  onlar üçün yaradıl
mış xüsusi əraziyə buraxılıb,  may ayının
sonunda onların sayı 20-yə çatacaq.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın tapşırıqları
və dəstəyi ilə reallaşdırılan layihələr də
ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsinə
mühüm töhfələr verməkdədir.
Respublikamızın geoloji, coğrafi, ta
rixi, estetik və digər cəhətlərdən əhə

miyyət daşıyan təbiət obyektlərinin qo
runması istiqamətində YUNESKO ilə
əməkdaşlıq genişləndirilir. Hirkan me
şələrinin YUNESKO-nun Ümumdünya
İrs Siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı
işlər aparılır. YUNESKO-nun “Qlobal
Geoparklar” təşəbbüsü çərçivəsində
Bakı və Abşeron yarımadasının “Palçıq
vulkanları qrupu” Dövlət Təbiət Qoru
ğu ərazisinin beynəlxalq geoloji əhə
miyyətə malik ərazi kimi müəyyən edil
məsi istiqamətində tədbirlər həyata ke
çirilir. Geoparkların yaradılması ilə
bağlı qanunvericiliyə edilmiş yeni dəyi
şikliklər bu işlərin reallaşdırılması üçün
imkanlar yaradır.
- Sonda nə demək istərdiniz?
- Əlbəttə, dövlət qurumları ilə yana
şı, ətraf mühitin qorunmasını təmin et
mək üçün ictimai nəzarət daha da artı
rılmalıdır. Ekoloji problemin həlli və
ətraf mühitin qorunması hər bir insanın
mənəvi borcudur. Bu gün bu problem
lərin həlli bəşəriyyətin, böyükdən kiçi
yə qədər hər kəsin bu işə cəlb olunması
nı tələb edir. Heç kimin ekoloji prob
lemdən kənarda qalmağa mənəvi haqqı
yoxdur. Nazirliyin ətraf mühitin müha
fizəsi sahəsindəki çoxsahəli fəaliyyətin

də ictimaiyyətin məlumatlandırılması
və maarifləndirilməsi işi prioritet istiqa
mətlərdən biridir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
nin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azər
baycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə”
Dövlət Proqramına və dövlət başçısının
2019-cu il fevralın 1-də Azərbaycan Gənc
ləri Gününə həsr olunmuş respublika
toplantısındakı çıxışına əsaslanaraq na
zirlikdə gənclərdən ibarət “Təbiəti könül
lü qoruyaq” adlı könüllülər qrupu yara
dılıb və 500-ə yaxın gənc müraciət edib.
Könüllülük fəaliyyətinə qoşulan gənclər
ətraf mühit və təbii sərvətlərin qorunması
istiqamətində vərdişlər aşılayan təlimlər
də iştirak edəcək və seçilənlərə xüsusi
sertifikatlar veriləcəkdir. Seçilmiş nami
zədlərdən gələcəkdə nazirliyin ehtiyat
kadr heyətinin formalaşdırılması nəzərdə
tutulur ki, bu da gənclərin iş həyatına
uğurlu keçid fürsəti yaradacaqdır. Düşü
nürəm ki, hər bir xalq özünün xoşbəxt
gələcəyə olan ümidlərini, ilk növbədə,
gənc nəsilə bağlayır. Bu baxımdan gənc
lərin nazirliyin fəaliyyətində fəal iştiraka
cəlb olunmasına, onların istək, rəy və tək
liflərinə böyük önəm verilir.
Biz hər bir kəsi laqeyd olmamağa, tə
biəti sevməyə və qorumağa çağırırıq.
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Dövlət maliyyə resurslarının səmərəli
istifadəsi nəticəyə əsaslanan büdcənin
tətbiqi sayəsində mümkündür

Azərbaycan
Respublikası
Hesablama
Palatasının sədri
Vüqar Gülməmmədov
“Milli Məclis”
jurnalının suallarını
cavablandırıb.

- Hər müsahibənizdə və çıxışı
nızda vurğulayırsınız ki, döv
lət büdcəsinin icrası Hesabla
ma Palatası üçün vacib sənəd
dir. Bu sənədin vacibliyi nə ilə
ifadə olunur?
- “Hesablama Palatası haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu
na görə, Hesablama Palatası dövlət
vəsaitinin və digər dövlət əmlakı
nın qanunauyğun, məqsədyönlü və
səmərəli istifadəsinə dövlət nəzarə
tinin təmin edilməsi sahəsində kə
nar dövlət maliyyə nəzarətini həya
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t a keçirən ali audit orqanıdır. Sta
tuslarında, təşkilati strukturunda,
əhatə dairəsində, fəaliyyət metodla
rında müxtəliflik olsa da, dünyanın
demək olar ki, bütün ölkələrində
istifadə edilmiş vəsaitlər üzərində
kənar dövlət maliyyə nəzarətini hə
yata keçirən qurum var.   Dövlət
büdcəsinin icrasına rəy məhz və
saitlərin qanunauyğun istifadəsinin
müəyyən edilməsini nəzərdə tutur.
Bu rəylərin formalaşması zamanı
isə əsas vasitələrdən biri tərəfimiz
dən həyata keçirilən nəzarət tədbir

l əridir. Beləliklə, rəy həmçinin və
saitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı
təsəvvürü formalaşdırır.
Rəyin tərtib olunmasının digər
vacib bir tərəfi ictimai nəzarətin tə
min edilməsidir. Belə ki, rəy tərəfi
mizdən parlamentə təqdim olun
maqla istifadə edilmiş vəsaitlərin
qanunauyğunluğu və nəticəliliyi
barədə millət vəkillərini və onlar
vasitəsi ilə də seçiciləri məlumat
landırır.  Ali audit orqanlarının bey
nəlxalq təşkilatı   İNTOSAİ tərəfin
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
şərtləri əsasında müəyyən edildiyi
ni vurğulamaqla, sonrakı auditin,
başqa sözlə, dövlət büdcəsinin icra
sı ilə bağlı rəyin tərtibini isə ilkin
auditin keçirilib-keçirilməməsindən
asılı olmayaraq, ali audit qurumu
nun mütləq vəzifəsi kimi müəyyən
etmişdir.
- Milli Məclisin komitəsində
aparılmış müzakirələrdə He
sablama Palatasının rəyinin
parlamentə daxilolma vaxtı və
müzakirələrin tez başlanması
na dair fikirlər səsləndi. Siz,
qısa da olsa, bu sualları cavab

l andırdınız. Lakin bu məsələ
yə bir daha aydınlıq gətirmə
yinizi xahiş edirəm.
- Əvvəlcə qanunvericiliyin tələb
ləri barədə. Hesablama Palatası
dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı rə
yini “Hesablama Palatası haqqın
da” Qanunun 7-ci maddəsinə əsa
sən hazırlayır. Eyni zamanda, qa
nunun büdcə prosesində iştirakımı
zı tənzimləyən 24-cü maddəsi ilə
dövlət büdcəsinin icrası barədə illik
hesabat və müvafiq qanun layihəsi
Milli Məclisdən daxil olduğu gün
dən 10 gün müddətində Hesablama
Palatası öz rəyini parlamentə təq
dim edir. İndi isə faktlara nəzər sa
laq. Milli Məclisdən 2018-ci ilin
dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı
müvafiq sənədlər mayın 15-də da
xil olmuş və tərəfimizdən rəsmi
olaraq mayın 20-də Milli Məclisə
təqdim edilmişdir. Beləliklə, qanun
la müəyyən edilmiş müddət gözlə
nilmişdir. Düşünürük ki, komitənin
iclasının keçirilməsi müddətinin
müzakirələrin məhsuldarlığı baxı
mından tənzimlənməsi millət vəkil
lərinin və hökumət üzvlərinin rəylə
yaxından tanışlığına şərait yaratmış
olar.

Sığorta Fondunun büdcələrinin ic
rası ilə bağlı qanun layihəsi bizlərə
təqdim olunmur. Ümumilikdə he
sab edirik ki, dövlət maliyyə siste
mində hesabatlılıq və şəffaflığın,
ictimai nəzarətin tamlığının və əha
təliliyinin təmin edilməsi məqsədi
ilə həmin fondların büdcələrinin ic
rası üzrə müvafiq qanun layihələri
hazırlanmalı, dövlət büdcəsində ol
duğu kimi, Milli Məclisdə müzaki
rə edilməlidir. Hər iki fondun sosial
əhəmiyyətini, eyni zamanda, əhali
nin sosial müdafiəsinin təmin edil
məsi istiqamətində dövlət büdcə
sindən kifayət qədər vəsaitin ayrıl
dığını nəzərə alsaq, bu istiqamətdə
zəruri addımların atılması vacib
dir.

- Ümumiyyətlə, 2018-ci ilin döv
lət büdcəsinin icrasını qısa xa
rakterizə etsək, nələr mütləq
qeyd olunmalıdır?
-  İlk olaraq bildirim ki, dövlət
büdcəsinin həm gəlirləri, həm də
xərcləri yüksək faizlə icra edilmiş
dir. Eyni zamanda, dövlət büdcəsi
nin icrası üçün makroiqtisadi mühit
çox münbit olmuş, milli valyutanın
məzənnəsi sabit qalmış, neftin bir
bareli üçün qiymət proqnozlaşdırıl
mış göstəricidən çox olmuş, inflya
siya son iki ildən fərqli olaraq birrə
qəmli müstəviyə keçmiş, ÜDM no
minal və real ifadədə artmış, ÜDMin artımında qeyri-neft sahəsinin
payı xüsusi olmuşdur.
Dövlət büdcəsinin gəlirləri artıq

- Milli Məclisin komitə iclasın
da siz büdcədənkənar fondla
rın büdcələrinin icrası ilə bağlı
hesabatlılığın vacibliyinə to
xundunuz.
-  Qaldırdığımız məsələ Dövlət
Sosial Müdafiə Fondu və İşsizlik
dən Sığorta Fondunu əhatə edir.
Hər iki fondun büdcəsi ilə bağlı qa
nun layihələri Milli Məclis tərəfin
dən rəy bildirilməsi üçün bizə təq
dim edilir, plenar iclasda müzaki
rədən sonra qəbul olunur. Baxma
yaraq ki, həm “Büdcə sistemi haq
qında”, həm də “Hesablama Palata
sı haqqında” Azərbaycan Respubli
kası qanunlarında Hesablama Pala
tasının bu istiqamətdə rəy verməsi
nəzərdə tutulur, amma Dövlət So
sial Müdafiə Fondu və İşsizlikdən
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laması ilə icra edilmiş, gəlirlərdə və
əvvəlki illə müqayisədəki artımda
neft amili xüsusi təsirə malik ol
muş, buna baxmayaraq, Dövlət Neft
Fondundan transfert məbləği nəzə
rə alınmadıqda belə, büdcə gəlirlə
rində 10%-dən çox yüksəliş əldə
edilmişdir. Bununla yanaşı bəzi tə
diyyə növlərinin icra səviyyəsinin
həmin tədiyyələrin bazasını forma
laşdıran makroiqtisadi göstəricilər
lə uyğunsuzluğu müşahidə olun
muş, bəzi tədiyyələrin kəsirlə icra
edilməsi vergi-büdcə siyasəti ilə
müəyyənləşdirilən hədəflərin tam
əldə edilməsinə mane olmuşdur.
Xərclərə gəldikdə isə qeyd edim
ki, sosialyönlü xərclər artımla yerinə
yetirilmiş, büdcə xərclərinin əsaslı
xərcləri cəmi xərclərin 50,8%-ni təş
kil etmiş, ehtiyat fondlar qanunve
ricilikdə göstərilən hədlər səviyyə
sində icra olunaraq zəruri istiqa
mətlərə yönəldilmişdir. 2018-ci ildə
iqtisadi artımı dəstəkləyən şərti is
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tehsal xərcləri, həmçinin əsasən so
sial xərclər, idarəetmə və müdafiə
xərclərini birləşdirən şərti qeyri-is
tehsal xərcləri artımla həyata keçi
rilmişdir. Bu meyillərlə yanaşı növ
bəti illərdə nəticə əsaslı büdcənin
formalaşdırılacağını, büdcə xərclə
rinin strateji planlar və prioritet isti
qamətlərə yönəlmiş məqsədlər üzrə
proqnozlaşdırılacağını nəzərə ala
raq, icra prosesində xərclərdə aparı
lan dəyişikliklərin məhdudlaşdırıl
ması vacibdir. Belə ki, belə dəyişik
liklər büdcə xərclərinin səmərəli və
qənaətli istifadəsinə, ən əsası nəti
cələrin qiymətləndirilərək növbəti
illər üçün əsaslı proqnozların tərti
binə mane olur.
- Hesablama Palatası öz rəyində
müxtəlif tövsiyələr əks etdirib
və bu tövsiyələr ayrı-ayrı isti
qamətləri əhatə edir. Onlar
arasında biri - əlavə dəyər ver
gisinin vahid inzibatçılıqla

idarə edilməsi təklifiniz barə
də ətraflı məlumat almaq istər
dik.
- Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) döv
lət büdcəsinin gəlirlərinin formalaş
masında xüsusi əhəmiyyətə malik
dir və iqtisadi münasibətlərin inzi
batçılığının təşkilində vacib alətdir.
2018-ci ildə ümumilikdə dövlət
büdcəsinin vergi gəlirlərinin 45,4%ni təşkil edən bu vergi növü üzrə
inzibatçılıq iki qurum tərəfindən
həyata keçirilir. Hesabat ilində ƏDV
üzrə daxilolmanın xüsusi çəkisi
Vergilər Nazirliyinin təmin etdiyi
ümumi gəlirlərin 26,2%-ni, Dövlət
Gömrük Komitəsinin təmin etdiyi
ümumi gəlirlərin 68,2%-ni təşkil et
mişdir. 2018-ci ilin dövlət büdcəsi
nin bu vergi növü üzrə gəlirlərinin
tərkibində nazirliyin payı əvvəlki
illərə nisbətən daha da azalaraq
45,4%-ə enmiş, komitənin payı isə
artaraq 54,6%-ə yüksəlmişdir. He
sabat ilində nazirlik xətti ilə daxilol

 ası təmin edilmiş ƏDV-in məblə
m
ği 2017-ci illə müqayisədə 2,7%,
komitə üzrə 32% artmışdır. Son il
lərdə   ölkə üzrə ÜDM-in, eyni za
manda, pərakəndə ticarət dövriy
yəsinin yüksəlməsi kimi əlverişli
makroiqtisadi amillər fonunda əsas
kapitala yönəldilmiş investisiyala
rın və  iqtisadiyyatın kreditləşdiril
məsi həcminin səngiməsi müşayiət
olunmuşdur. Bu baxımdan dövlət
büdcəsinə təmin edilən ƏDV ilə
bağlı qeyd olunan meyil idxal edi
lən aktivlərin kommersiya fəaliyyə
tində istifadə olunmasından yara
nan gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi
prosesində kifayət qədər risklərin
mövcud olmasını deməyə əsas ve
rir.   Bütün bunları nəzərə alaraq,
Hesablama Palatası əlavə dəyər
vergisinin beynəlxalq təcrübədə
özünü doğrultmuş vahid inzibatçı
lıq modelinin tətbiqini təklif etmiş
dir.
- 2019-cu il dövlət büdcəsi yeni
büdcə qaydaları əsasında
fəaliyyət göstərir və 2020-ci
ilin strateji planlaşdırma - nə
ticə əsaslı büdcəyə keçid ili
olması nəzərdə tutulub. Yeni
büdcə modelinə keçid zamanı
hansı çətinliklər gözlənilir?
- Dövlət resurslarından səmərəli,
nəticəli və qənaətli istifadə edilmə
sinin institusional imkanlarının ge
nişləndirilməsi ilk növbədə beynəl
xalq mütərəqqi təcrübədə də geniş
tətbiq olunan nəticə əsaslı büdcəyə
keçidi nəzərdə tutur. Nəticəyə əsas
lanan büdcə dövlət maliyyə resurs
larının daha rasional, səmərəli, nə
ticəli və qənaətli istifadəsini şərtlən
dirir. Başqa sözlə, belə yanaşma
xərclərin optimallaşdırılmasına yol
açmaqla, daha konkret və ünvanlı
istifadəsinə xidmət edir.
Ölkəmiz üçün nəticə əsaslı büd
cənin tətbiqi dövlət idarəetməsinin
təkmilləşməsinə və neft gəlirlərinin
gələcək nəsillər üçün qorunub sax
lanmasına və maddi rifahın yüksəl

məsinə töhfə vermiş olar. Hesab
edirik ki, dövlət vəsaitinin səmərəli
istifadəsini təmin etmək istəyiriksə,
nəticə əsaslı büdcəyə keçidi sürət
ləndirməliyik.
Beynəlxalq təcrübə ölkələrin bu
modelə keçidi zamanı bir sıra çətin
liklərlə üzləşdiyini göstərir. Bunla
ra büdcə təşkilatlarının sayının çox
luğu, yeni modelin qavranması və
əhəmiyyəti ilə bağlı icraçı məmur
ların məlumatsızlığı, geniş məlu
mat bazalarının emalına imkan ve
rən informasiya sistemlərinin olma
ması və ya bu sistemlərdən istifadə
etmək səriştəsində boşluqlar və s.
nümunə göstərilə bilər. Hesablama
Palatası məhz bu təcrübələrə əsas
lanmaqla mümkün çətinliklərin

likdə bəzi dəyişikliklər gözlə
nilir və ümumiyyətlə, may ayı
nın əvvəlində mətbuatda He
sablama Palatasının səlahiy
yətlərinin azaldılması ilə bağlı
şərhlər dərc olundu. İstərdim
bu məsələyə münasibətinizi
bilim.
-  Qeyd edim ki, müasir dövrün
sürətli inkişafı hər sahədə olduğu
kimi, iqtisadi sahədə də daim dəyi
şiklikləri, təkmilləşdirmələri diktə
edir. Bu baxımdan fəaliyyətin bu
tələblərə uyğunlaşması zəruridir və
bu zərurət ilk növbədə qanunveri
cilik bazasının təkmilləşdirilməsini
tələb edir. İkincisi, vurğulayım ki,
qeyd etdiyiniz dəyişikliklər hər
hansı bir səlahiyyətin ləğvini nəzər

aradan qaldırılması üçün ətraflı
tədbirlər planının tətbiqini faydalı
hesab edir.  Bu tədbirlər nəticə əsas
lı büdcəyə müvəffəqiyyətli keçidin
tələbidir və yalnız nəticə əsaslı büd
cənin tərtibi ölkə başçısı tərəfindən
müəyyən olunmuş iqtisadi və sosial
hədəflərin reallaşdırılmasına xid
mət göstərən dövlət vəsaitlərinin
səmərəli istifadəsini təmin etmiş
olar.

 ə tutmur. Belə ki, nəzarət tədbirlə
d
rinin nəticəsi olaraq müəyyənləşdi
rilmiş nöqsanlar üzrə Hesablama
Palatasının vəzifəli şəxsləri tərəfin
dən protokolların tərtibi ilə bağlı
hüquq ləğv edilir və nöqsanlar
müəyyən olunduqda tərəfimizdən
müvafiq sənədləşmələr aparılmaq
la zəruri sənədlər aidiyyəti orqanla
ra, o cümlədən hüquq-mühafizə or
qanlarına göndəriləcək. Bu, qanun
qəbul edilməzdən əvvəl də belə idi
və bu, dəyişikliklərdən sonra da be
lə olacaq.

- Hazırda Milli Məclisdə sizin
təşkilatla bağlı qanunverici
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Yevda Abramov:

“İsrail Azərbaycanın
dostudur, qardaşıdır”
“Milli Məclis” jurnalının “Həmsöhbət”
rubrikasının budəfəki qonağı
millət vəkili Yevda Abramovdur.

- Siz Azərbaycanın dilbər guşələrin
dən biri olan Qubada dünyaya gəl
misiniz. Bildiyimiz kimi, ixtisasca
tarixçisiniz, pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olmusunuz. Sonra necə ol
du ki, siyasət aləminə qatıldınız,
millət vəkili oldunuz?
-  Doğrudur, Qubada fəhlə ailəsində
anadan olmuşam, valideynlərim də bu
rada doğulublar, amma baba, nənə tərə
fim şamaxılıdır. Belə ki, 1902-ci ildəki
dəhşətli zəlzələdən sonra babam sağ qal
mış övladlarını götürüb Quba rayonuna
gəlib. O vaxtdan biz artıq qubalıyıq.
Orta məktəbi Qubada oxumuşam. 16
yaşımdan əmək fəaliyyətinə başlamı
şam. İlk iş yerim konserv zavodu olub.
Sonra indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqo
ji Universitetinin tarix fakültəsini əla
qiymətlərlə bitirmişəm. Bu gün mənim
Milli Məclisdəki həmkarım Yaqub Mah
mudov   ən sevimli müəllimlərimdən
olub. Uzun illər pedaqoji sahədə çalışmı
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şam. Müəllimlik peşəsində respublika
mızın yüksək mükafatlarının, titulları
nın sahibiyəm.
Qubada Qırmızı Qəsəbə adlı gözəl
bir oba var. Şəhərə bitişik bir yerdədir.
Arada iki körpü, bir çay var. 1986-cı ildə
mən orada yerli sovetin deputatı idim.
Rayonun o vaxtkı birinci katibi, bu gün
həmkarım olan Arif Rəhimzadə məni
çağırdı ki, sizin qəsəbə sovetliyində və
ziyyət bir az xoşagələn deyil. Oraya sa
vadlı, təşkilatçılıq qabiliyyəti olan, təcrü
bəli bir kadr təyin etmək istəyirəm. Səni
məsləhət görüblər. Beləliklə, mən irəli
çəkildim, ta 1990-cı il hadisələrinə qədər  
rayonum, qəsəbəm, xalqım üçün əlim
dən gələni etdim.
20 Yanvar   gecəsi rayonda baş növ
bətçi idim. Gecə saat 2-də o vaxtkı rayon
partiya komitəsinin birinci katibi məni
çağırıb dedi ki, Bakıda faciə baş verib,
qan tökülüb. Şəhərlə əlaqə saxlayıb mə
sələni dəqiqləşdirdim.  O vaxt xahiş edib

çətinliklə də olsa Qubadan beynəlxalq
telefon şəbəkəsi vasitəsi ilə İsrail və
Amerikadakı tanışlarıma zəng etdim.
Bildirdim ki, sovet qoşunları Bakıya gi
rib, yüzlərlə insan tələf olub. Səhər mənə
məlumat verdilər ki, İsraildə yəhudilər,
azərbaycanlılar əllərində şüarlar küçə
lərdə etirazlarını bildirirlər. Elə Ameri
kada da. Bununla da bütün dünya 20
Yanvar hadisələrindən xəbər tutdu.
O zaman hakimiyyətdə qarışıqlıq idi.
Belə bir vaxtda mən onlarla işləyə bil
məzdim. Könüllü olaraq istefa verdim.
Yenidən müəllimlik fəaliyyətinə başla
dım. Məzunu olduğum məktəbdə çalış
dım.
Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiy
yətə qayıdanda    Qırmızı Qəsəbədə
YAP-ın təşkilatını   yaratdım. Ziyalıları
başıma yığıb ömrünü Azərbaycan xalqı
na fəda etmiş bu insana kömək etmək
istədim. Əlimdən gələni də etdim.
İlham Əliyev Qırmızı Qəsəbəyə Pre

z ident kimi görüşə gələndə mən orada
Azərbaycan dilində çıxış etdim. Milliy
yətcə yəhidi olan bir adamın belə səlis
danışığına məəttəl qalmışdılar. Bun
dan bir az sonra parlament seçkilərin
də YAP-dan namizədliyim irəli sürül
dü. Mən də bütün addımlarımda - xa
rici səfərlərimdə, çıxışlarımda həmişə
sübut etmisəm ki, cənab Prezident, bi
zim xalqımız, o cümlədən yəhudilər
sizin yanınızdadır, onlar sizi sevir. Pre
zident özü də deyib ki, yəhudilər bi
zim qardaşımız, dağ yəhudiləri isə
doğma qardaşımızdır. Mən daim bu
sözün   arxasındakı məsuliyyəti hiss
edirəm. Nə qədər ki, ürəyim döyünür,
mən cənab Prezidentin yanındayam.
Bu gün bizə Heydər Əliyevdən miras
qalan təkcə müstəqil Azərbaycan deyil,
həm də onun layiqli varisi İlham Əliyev
dir. Biz Azərbaycanın gələcəyi, imzası
nın imzalar içərisində əbədi olması na
minə onu qorumalıyıq. Daim dövlətin,
partiyanın xarici siyasətini dəstəkləmə
yə, canımla, qanımla dövlətimə xidmət
etməyə hazıram. Bu da mənim millət
vəkilliyinə gəlməyimin qısa tarixcəsi.

Həmişə payondayam. Seçicilər ilə gö
rüşürəm. Daim xalqıma, seçicilərimə
əlimdən gələn köməyi edirəm. YAP-ın
Siyasi Şurasının üzvüyəm. Bu məsuliy
yəti dərk edirəm. Televiziyada çox gö
rünməyi də sevmirəm. Düşünürəm ki,
rayonda ehtiyacı   olan   bir ailənin hər
hansı probleminə dəstəyim daha məslə
hətdir.
- Növbəti sualımız da elə bununla
bağlıdır. Seçicilərin problemləri
nin həllinə, arzu və istəklərinin
yerinə yetirilməsinə necə kömək
edirsiniz?
-  İldə icra başçısının  ən azı 10 tədbiri
olur: hesabatlar, Novruz bayramı, Alma
bayramı, Qadınlar bayramı, bizim öz
milli bayramımız və s. Bu tədbirlərdə
həmişə xalqın yanındayam. Bir toya, ya
sa gedəndə ən azı 500-600 nəfərlə görü
şürəm.
Mənim Qubada YAP-ın binasında
ofisim var. Tapşırıqlarım olur, plana sal
dığım məktəblərin tikintisinə nəzarət
edirəm.   Alpan-Susay-Xınalıq yolunun
çəkilişi üçün çalışırıq. Xınalıq yoluna so

vet dönəmində böyük bir imperiya yol
çəkə bilmədi. Ancaq cənab İlham Əliyev
bunu etdi. Özü də bu yol Xınalığa çəki
lən ikinci alternativ yol olacaq.
Quba-Qonaqkənd-Şamaxı yolu var
(əvvəllər bu yoldan tərəkəmə yolu kimi
istifadə olunurdu), amma başqa yol yox
dur. 68 min insan bu yolun ətrafında
məskunlaşıb. 66 yaşayış məntəqəsini bir
ləşdirən Quba-Qonaqkənd 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
baha başa gəlir. Amma buna baxmaya
raq, cənab Prezident vaxt tapır, baş çəkir,
soruşur, öyrənir, pul ayırır.
Mənim hökumətə ünvanladığım sor
ğu Qubada beynəlxalq aeroportun tikil
məsi ilə bağlıdır. Bu, çox mühüm bir
məsələdir; mütəxəssislərlə hesablamışıq.
Əgər bu aeroport tikilsə, Azərbaycanın
iki aeroportundan -  Bakı və Gəncədən
sonra üçüncü yerdə olacaq. O biri aero
portların hər birindən yaxşı və rentabelli
işləyəcək.
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HƏMSÖHBƏT
baycan modern bir dövlətə çevrilib. Bu
gün respublikamız dünyada təkcə  
neft, qaz ixracatçısı kimi yox, həm də
humanitar dəyərləri ilə, milli mentali
teti ilə   tanınır. Prezidentin o qədər
gözəl layihələri var. 2025-ci ilə qədər
bunların hamısı həyata keçəcək. Kimin
harada çalışmasından asılı olmayaraq,
sıravi fəhlədən tutmuş biznesmenə,
dövlət xadiminə qədər hamımız bir hə
dəfə vurmalıyıq. Ölkəmizin xarici, da
xili, beynəlxalq siyasətində, ölkənin
milli suverenlik məsələlərində bizim
müxalifliyimiz ola bilməz. Vətənə xid
mət etmək lazımdır. Ən müqəddəs şey
budur.

Ən mühüm məsələlərdən biri də
Qubada meyvəçilik ilə bağlıdır. Mə
lumdur ki, Quba rayonunun büdcəsini
alma müəyyənləşdirir. Sovet dövrün
də bütün ağacdibi almalar püre isteh
salına tədarük olunurdu. Onu Rusiya
ya ixrac edib əvəzində barterlə taxtaşalban, yapon malları və s. gətirirdilər.
Bu gün isə belə almalar çaylara tökü
lür. Ona görə tədarük kontorlarına qa
yıtmaq, kooperativ təşkilatlar yaratma
ğın vaxtıdır. Fermerlər bundan əziyyət
çəkirlər. Xarici ölkələrdə fermer bilir
ki, onun istehsal etdiyi məhsulun neçə
tonunu supermarketlər alacaq, neçə
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tonu xaricə gedəcək, neçə tonu daxili
bazarlar üçün nəzərdə tutulub.
Kənd təsərrüfatındakı islahatları da
vam etdirmək lazımdır. Sovet dönəmin
də   hər bir rayonun müəyyən kənd tə
sərrüfatı sahəsi üzrə ixtisaslaşması vardı.
Hamı bilirdi ki, Saatlıda pambıq əkilir,
Qubada alma. Bu, torpağın xüsusiyyəti
nə, iqlimə, günəş şüasının düşməsinə
görədir. Onu kor-koranə etmək olmaz.
Hər bir  rayon özünə xas kənd təsərrüfa
tı sahəsinə  uyğunlaşdırılmalıdır və gö
zəl nəticə əldə olunmalıdır.
Cənab Prezidentin uğurlu islahatla
rı bütün dünyanı heyran qoyub. Azər

- Milli Məclisin İnsan hüquqları ko
mitəsinin sədr müavinisiniz. Azər
baycan-İsrail parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbə
risiniz. Xalqlarımız arasında mü
nasibətlərin daha da möhkəmlən
məsində nə kimi əməyiniz var?
-  Milli Məclisin Azərbaycan-İsrail
parlamentlərarası əlaqələr izrə işçi qru
pu fəallığı ilə seçilir. Mən bu işi tək
görmürəm. Bizim tanınmış   alimləri
miz, deputatlarımız bu qrupun üzvlə
ridir. Knessetdəki qrupda (əvvəlki ça
ğırış üzrə) 7 nəfərdən 3-ü rusdilli idi.
Bu da mənim işimin daha yaxşı qurul
masına kömək edirdi.
Mən həmişə çalışmışam ki, səfərlərə
tək getməyim. Bu 15 ildə qrupun 6 nə
fərini ora göndərmişəm. İsraildə çox
gözəl dostlarım var. 2006-cı ildə tanış
olduğum Arye Qut   bu gün Azərbay
canda çox məşhur bir şəxsiyyətdir.
Nazirlər sovetində də bizim   yaxşı
dostlarımız var. İsrailin tanınmış siyasi
xadimi cənab Liberman  bir neçə dəfə
Prezidentin, spikerin qəbulunda olub.
Həmişə bizə kömək edib.
Bundan əlavə bizim Bakıdan,  Oğuz
dan, Yevlaxdan və Qubadan olan yəhu
dilərin böyük təşkilatları var. Mən onlar
la da işləyirəm.

O ki qaldı dövlət səviyyəsində
dostluğumuza, İsrail bizim strateji
partnyorumuzdur. Çox gözəl əlaqələ
rimiz var. Elm, səhiyyə, kibertexnolo
giya, rabitə, nəqliyyat, suvarma siste
mi, istixana təsərrüfatı ilə bağlı mü
hüm əlaqələrimiz mövcuddur. Son
zamanlar isə müdafiə sahəsində gözəl
əlaqələrimiz qurulub. Heç kimə sirr
deyil ki,  Aprel döyüşlərində qələbə
mizi təmin edən silahların çoxu İsrail
dən alınmış silahlardır. Azərbaycan
İsraildən 6 milyard dollarlıq silah alıb.
Bu, davamlı olacaq.
Bir arzumuz da var. Bu, cənab Pre
zidentin səlahiyyətinə daxil olan məsə
lədir. İsraildə Azərbaycanın səfirliyini
görmək istəyirik. Biz orada hər il Nov
ruz bayramını, Xocalı soyqırımının il
dönümünü keçiririk. Bu gün Leyla
Əliyevanın müəllifi olduğu bir sıra la
yihələr orada həyata keçirilir.
İsrail bütün beynəlxalq təşkilatlarda
Azərbaycanın haqq səsini müdafiə
edir, onun ərazi bütövlüyünü dəstək
ləyir. Qarabağın Azərbaycanın tərkib
hissəsi olduğunu dövlət səviyyəsində
təsdiq edir. İsrail Azərbaycanın dostu
dur, qardaşıdır. Biz bu dostluğu da
vam etdirəcəyik.
Amma çox təəssüflər olsun ki, Tür

 iyə və İsrail arasında olan “Van mi
k
nut” hadisəsindən sonra   bir sıra in
sanlar bəzi məsələlərin şərhində yan
lışlıqlara yol verdilər. Sevindirici hal
dır ki, Azərbaycan dövləti burada ba
rışıq missiyasını ortaya qoydu,  müna
sibətləri mülayimləşdirdi. Bunun böl
gə üçün də, türk xalqı üçün də, İsrail
xalqı üçün də böyük əhəmiyyəti var.
Bu gün İsrailin içməli suyu Türkiyə
dən gəlir. Türkiyə bazarları İsrail mal
larına ehtiyac duyur. Həmişə türklər
yəhudilərlə qardaş olublar. 1492-ci il
də İspaniyada yəhudiləri ölümdən
qurtaran Osmanlı imperiyası olub.
Türkiyədə yaşayan Sefard yəhudiləri
nin hamısı ispan əsilli yəhudilərdir.
Biz o zamankı Osmanlı  sərkərdələri
nə, sultanlarına  minnətdarıq.
Son 3-4 ildə Yaxın Şərqdəki qarma
qarışıq hadisələr haqqında, təəssüf ki,
bir sıra dövlət liderləri və diplomatlar
anlayışlı deyillər. Öz xalqlarının, mil
lətlərinin mənafeyi uğrunda mübarizə
aparmırlar. Sanki özlərinin şəxsi fikir
ləri ilə gündəmdə qalmaq və bu bölgə
də lider olmağa çalışırlar. Lideri AllahTəala seçir, xalq da bəyənir. Ona görə
də liderliyə tələsmək lazım deyil. Ki
min düz, ədalətli, kimin haqsız, ədalət
siz olduğunu zaman göstərəcək.

- Bir qədər də övladlarınız barədə
məlumat verərdiniz.
- Mənim üçün dünyada hər şeydən
qiymətli dörd balam var: 2 oğlum, 2
qızım.
Böyük oğlum cavan yaşlarından ila
hiyyatla məşğul olur. Yerusəlimdə ila
hiyyatı bitirib. Əvvəldə demişdim, mə
nim babam Şamaxıdandır. Bütün Şa
maxı, Gəncəbasar,   Şirvan bölgəsinin
yəhudi icmalarının ali baş seyidi olub.
Bu, Musa peyğənbərin qardaşı Haru
nun nəslidir. Bu ailəyə mənsub olan
insanların balalarından dindar çıxma
lıdır və qarışıq nikah da olmamalıdır.
Bu, Tövratın çox böyük bir tələbidir.
Mən böyük oğluma bu barədə mane
olmamışam.
Kiçik oğlum isə Amerikada iqtisa
diyyat və biznes sahəsində təhsil alıb. 6
xarici dil bilir. O,  təhsil alandan sonra
Azərbaycana qayıtdı. Mən ona demiş
dim ki, Ulu öndər, cənab Prezident si
zin kimi balalarımızı xaricə oxumağa
göndərir ki, kadr kimi qayıdıb vətənə
xidmət edəsiniz. O da gəldi. Burada
şirkət yaratmaq, Azərbaycan aqrar is
tehsalına kömək etmək istəyir. Kənd
təsərrüfatı mallarını qablaşdırmaq
üçün Amerikadan innovativ layihə gə
tirib. Bu yaxınlarda işə başlayacaq.
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M.M.Xəlilovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakı
na görə Mirzəcan Mirzəmməd oğlu Xəlilov “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il
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TƏLTİF

Mirzəcan Mirzəmməd oğlu Xə

məqsədi ilə yaranmışdır. 1980-ci

ğulluğun artırılması üzrə Dövlət

lilov 1954-cü il aprelin 19-da Sabi

ildə tikintisi başa çatmış obyektin

Proqramı” çərçivəsində tikinti-qu

rabad rayonunun Qovlar kəndin

açılışını Ulu öndər Heydər Əliyev

raşdırma işlərinin icrasında fəal

də anadan olub. 1970-ci ildə Bakı

etmişdir. O vaxt həmin qurğu

iştirak edir.

Şin Zavodunda çilingər kimi əmək

SSRİ Nazirlər Sovetinin mükafatı

Mirzəcan Xəlilov Azərbaycan

fəaliyyətinə başlayıb, təhsilini

na layiq görülmüşdür. Mirzəcan

Respublikası Prezidentinin 2014-

Azərbaycan Politexnik İnstitutu

Xəlilovun rəhbərliyi ilə təşkilat

cü il 10 aprel tarixli 370 nömrəli

nun axşam şöbəsində davam etdi

respublikanın bir çox rayonların

Sərəncamı ilə “Əməkdar mühən

rib. 1974-76-cı illərdə ordu sırala

da su təchizatı obyektlərinin tikin

dis” fəxri adına layiq görülmüş

rında hərbi xidmət keçib. Hazırda

tisində iştirak etmişdir. 1997-ci il

dür. YAP Sumqayıt Şəhər Təşkilatı

“Azərsutəchizattikinti” ASC-nin

dən Ərazilərin Bərpası Agentliyi

İdarə Heyətinin üzvüdür.

Müşahidə

sədridir.

nin sifarişi ilə işğaldan azad olun

V çağırış Azərbaycan Respubli

“Azərsutəchizattikinti” ASC 1997-

muş ərazilərdə və bütün sərhəd

kası Milli Məclisinə 41 saylı Sum

ci ildə ləğv edilmiş “Azərkəndsu

rayonlarında tikinti-bərpa işləri

qayıt birinci seçki dairəsindən de

təchizattikinti” konserninin hüqu

həyata keçirmişdir. 2002-ci ildən

putat seçilmişdir. Sumqayit şəhəri

qi varisidir. Təşkilat 1976-cı ildə

bu günə kimi “Qaçqınların və

nin ictimai işlərində və abadlaşdı

Sabirabad-Saatlı Qrup Su Kəməri

məcburi köçkünlərin yaşayış şə

rılmasında yaxından iştirak edir.

nin tikintisini həyata keçirmək

raitinin yaxşılaşdırılması və məş

Şurasının

Ailəlidir, 6 övladı var.
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Zoltan Hernyes:

“Avropa çətin dövrlərdən

keçərək güclənib, möhkəmlənib, daha
yüksək inteqrasiya səviyyəsinə çatıb”

Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin rəhbəri,
səfir Zoltan Hernyes “Milli Məclis“
jurnalının suallarına cavab verib.
- Cənab Zoltan Hernyes, bu il Avropa
Şurasının yaranmasının 70 ili ta
mam olur. Tarixə qısa nəzər salsaq,
bu qurumun ötən müddət ərzində
keçdiyi yolu necə səciyyələndirmək
olar? Bu regional qurum qarşısına
qoyduğu hədəflərə çatmağa nə dərə
cədə nail olub?
- Avropa Şurası İkinci Dünya mühari
bəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşki
latının Ümumdünya İnsan Hüquqları
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Bəyannaməsini qəbul etdikdən bir neçə il
keçməmiş - 1949-cu ildə təsis edilmişdir.
Təşkilat Avropanın keçmiş düşmənləri
nin də daxil olduğu 10 dövlət tərəfindən
dünyada ədalət və sülhün təməli olan in
san haqları və əsas azadlıqların mühafi
zəsi və reallaşdırılması yolu ilə beynəl
xalq əməkdaşlığa əsaslanan barışın bər
qərar edilməsi üçün üzvləri arasında da
ha möhkəm birliyə nail olmaq məqsədi
ilə yaradılmışdır.

Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Konvensiyasının qəbulundan son
ra Avropa Şurası məkanının 820 milyon
dan çox vətəndaşı üçün insan hüquqları
nın səmərəli müdafiəsi mexanizmi olan
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini ya
radaraq insan hüquqları və əsas azadlıqla
rını hüquqi öhdəlik kimi təsbit edən ilk
beynəlxalq təşkilat oldu.
Əminəm ki, Avropa 1949-cu ildən bəri
Avropa Şurası sayəsində daha müsbət isti
qamətdə dəyişdi. 1949-cu ildən bəri, xüsu
sən də 1989-cu ildə Berlin Divarının dağı
dılmasından sonra Avropa Şurası 47 üzv
ölkənin hamısında, hətta onun hüdudla
rından kənarda insan hüquqları, demok
ratiya və qanunun aliliyinin bütün aspekt
lərini aktiv şəkildə təşviq və nəzarət edə
rək Avropa qitəsinin aparıcı hüquq müda
fiəsi təşkilatına çevrilmişdir. O, üzv döv
lətlər arasında dialoq və əməkdaşlığı təmin
edir. Bundan əlavə, mühüm standartlar
müəyyənləşdirir: Avropa Şurası mövcud
olduğu vaxtdan bu günə qədər gündəlik
həyatımızın bütün aspektlərinə təsir göstə
rən iki yüzdən çox hüquqi məcburi sənəd
qəbul etmişdir.
- Avropa Şurasına daxil olan 47 üzv
dövlətdən 28-i həm də Avropa İttifa
qının üzvüdür. Avropada inteqrasi
yanın hazırkı səviyyəsi necədir və
kontinental dövlətləri öz sıralarında
birləşdirən təşkilatların perspektiv
ləri barədə nə deyə bilərsiniz?
- Bölməyən, lakin birləşdirən təşkilatlar
mütləq şəkildə uğurlu olur. Avropa inteq

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.
- Azərbaycan müxtəlif regional və
beynəlxalq təşkilatlarda etibarlı, məsuliyyətli tərəfdaş kimi uğurla təmsil olunur. Ölkəmizin Avropa Şurası
ilə də qarşılıqlı-faydalı və səmərəli
əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur.
Münasibətlərin hazırkı durumu və
inkişaf dinamikasını necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycan2001ciilyanvarın25də
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 çeşidli mövzuları əhatə edir. Azər
baycan mədəniyyətlərarası və dinlərarası
dialoq, idman və gənclər arasında əmək
daşlıqsahəsindəmühümtəşəbbüslərgös
tərmiş və aparıcı üzvdövlətlərdən birinə
çevrilmişdir. Avropa Şurasının müxtəlif
nəzarətmexanizmlərivəqurumlarımün
təzəmolaraqAzərbaycanıngötürdüyüöh
dəliklərin yerinə yetirilməsində güclü və
zəiftərəflər,nailiyyətlərvəçatışmazlıqlar
barədəətraflıməlumatverir.Bunəticələr
dahasəyləçalışmağaehtiyacduyulanəhə
miyyətliistiqamətlərimüəyyənləşdirirvə
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
mişvəbirqədərəvvəl2019cuilmayın
30darəsmiolaraqBakıdatəqdimatıhəya
takeçirilmişdir.Yenifəaliyyətplanınauy
ğunolaraqAvropaŞurasıbirgəmüəyyən
ləşdririlmiş prioritet sahələr, o cümlədən
ədliyyəsektorundaislahatlar,informasiya

Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal etməsi, işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında
azərbaycanlıların girov saxlanılması
faktları öz əksini tapıb. Bəhs olunan
məsələlər bu gün də aktualdır. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
2005ciildəparlamentinqəbuletdiyi
müvafiqqətnamələrinəzərdənkeçirdim.
Təəccübləndiricihaldırki,ondördilson
rabuproblemlərəvvəlkikimiaktualdır.
Azərbaycanlı qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin əhəmiy
yətli dərəcədə yaxşılaşması istisna ol
maqla, Azərbaycan hökumətinin daimi

təhlükəsizliyivəməlumatlarınmühafizəsi,
korrupsiyayaqarşımübarizəvəçirklipul
ların yuyulması, hökumətlə vətəndaş cə
miyyətiarasındadialoq,gəncləriniştirakı
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.

səyləriiləbuqərarlardaqaldırılandigər
məsələlər hələ də həllini tapmayıb. Re
gionda sabit sülh əldə olunmayıb. Hələ
dəDağlıqQarabağmünaqişəsindətəmas
xətti boyunca insan tələfatı mövcuddur.
Məncə,bukontekstdəqaldırılanməsələ
lərdənbaşqaAŞPAqətnamələrindəolan
təkliflərvətövsiyələrhələdəetibarlıdır.
Bu uzanan münaqişəninAzərbaycan və
Ermənistanın2001ciildəAvropaŞurası
nadaxilolarkəngötürdükləriöhdəliklə
rəuyğunolaraqdinc,siyasivədiploma
tik vasitələrlə beynəlxalq hüququn nor
mavəprinsipləriçərçivəsindəhəllidaya
nıqlıbarışanailolmağınyeganəməqbul
yoludur.
ATƏTinMinskprosesinintəminetdiyi
danışıqlar çərçivəsini tam şəkildə istifadə
etmək üçün davamlı konstruktiv səylər
lazımdır,budaAvropaŞurasıtərəfindən
tamdəstəklənir.

- AŞPA-nın qəbul edilmiş bir sıra sənədlərində erməni millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətliamların həyata keçirilməsi,
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ƏMƏKDAŞLIQ

AzƏRBAYCAN VƏ AVROPA
BİRLİYİ SAzİŞİNİN REGİONAL
İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin deputatı

Son zamanlarAvropa Birliyi və
Azərbaycan arasında 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 ildə Azərbaycan Preziden
tininAvropa Birliyinin mənzil qə
rargahına səfəri zamanı imzalan
mış“TərəfdaşlıqPrioritetləri”adlı
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sənəddə imzalanacaq yeni sazişin
istiqamətləri dəqiq müəyyən olu
nub. Bu istiqamətlərin mühüm
olanlarından biri Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyidir
ki,buməsələsənəddəözəksinita
pıb. Əvvəlki sazişdə olduğu kimi,
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. Öz maraqlarını daha
tələbkar şəkildə müdafiə et
məsitəbiidir.
2) Avropa Birliyi də 1999cu il
dəkiAvropaBirliyideyil,ke
çən10ilərzindəbirlikdəsar
sıntılar baş vermiş, “Breksit”
prosesiyaşanmışvəüzvölkə

l ərarasındasiyasivəiqtisadi
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.

4) Avropa Birliyinin gələcək 10 il
üçün perspektivləri iqtisadi
və siyasi cəhətdən çox da nik
bin deyil. Birlikdə ciddi bü

rokratik islahatların gedəcəyi
planlaşdırılır.
5) Azərbaycan növbəti 10 illər
ərzində Avropa Birliyi üçün
dayanıqlı və etibarlı enerji
təchizatçısı rolunu oynamaq
la Avropa Birliyinin enerji
təhlükəsizliyinə böyük dəstək
verəcək. Bu dəstək, eyni za
manda, Avropa Birliyinin
özünün taleyinə mühüm kö
mək olacaq.
6) Azərbaycan sahib olduğu
beynəlxalq nəqliyyat dəhliz
ləri vasitəsi ilə Avropa və Asi
ya arasında mühüm iqtisadi
qovşaq yaradaraq hər iki qitə
nin iqtisadi əlaqələrinin in
tensivliyinə dəstək vermək
dədir. Yəni Azərbaycanın im
kanları Avropa Birliyini Asiya
bazarlarına yaxınlaşdırır.
7) Avropa Birliyinin Cənubi Qaf
qaz ölkələri ilə ticarət həcmi
nin 77%-i Azərbaycanın payı
na düşür və respublikamızın
da xarici ticarət həcminin

40%-i Avropa Birliyinin payı
na düşür.
8) Azərbaycan Çinin “Bir kəmər,
bir yol” layihəsində əsas tə
rəfdaşlardan biridir.
Bütün bu yuxarıda sadaladıqla
rım Azərbaycan və Avropa Birliyi
arasında imzalanacaq sazişin bəra
bərhüquqlu qaydada və diqqətlə
hazırlanmasını tələb edir. Burada
əsas məsələ vaxt deyil, məzmun və
keyfiyyətdir. Təcrübə göstərir ki,
Avropa Birliyi kimi beynəlxalq təş
kilatların tamamilə öz maraqlarına
xidmət edən standart müqavilə
şablonları olur. Onları dəyişdirmə
dən qısa müddət ərzində imzala
maq mümkündür, hansını ki, Gür
cüstan və Ermənistan artıq imzala
yıblar.
Düşünürəm ki, Azərbaycan və
Avropa Birliyi arasında imzalana
caq saziş hər iki tərəf üçün vacib
dir. Hər iki tərəfin qarşısında du
ran çağırışların həlli məqsədi ilə
qarşılıqlı maraqları özündə əks et
dirən sazişə ehtiyac vardır.

may-iyun 2019

59

ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLığı PROQRAMı

10 YAŞıNDA:

Babək Ağayev
Milli Məclis Aparatı Beynəlxalq
münasibətlər şöbəsinin
baş məsləhətçisi
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növbəti mərhələ üçün
gözləntilər və reallıqlar

Cariilin1314maytarixindəBrüssel
 ə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı
d
proqramının 10 illik yubiley toplantısı
keçirildi. Toplantıda, Belarus istisna ol
maqla, Şərq Tərəfdaşlığına daxil olan
bütünölkələrdövlətvəhökumətbaşçı
larısəviyyəsindətəmsilolunurdu.Yubi
ley tədbirindəAzərbaycan Respublika
sınıPrezidentcənabİlhamƏliyevtəmsil
edirdi. Tədbirdə Şərq Tərəfdaşlığının
həm10illikzamankəsimindəəldəetdi
yiuğurlargözdənkeçirildi,həmdənöv
bətimərhələüçünhədəflərdəyərləndi
rildi.YubileytoplantısıçərçivəsindəAv
ropaİttifaqırəsmiləriilətərəfdaşölkələ
ritəmsiledənliderlərarasındamüzaki

rələrhəmdəŞərqTərəfdaşlığınıneffek
tivliyinindahadaartırılmasına,dövlət
lərivəxalqlarıbirbirinədahadayaxın
laşdırmaqdaproqramındahatəsirlihala
gətirilməsinəyönəlmişdi.
Lakin bir məqam xüsusi qeyd olun
malıdırki,toplantınınyekunsənədiŞərq
Tərəfdaşlığıölkələrinindövlətvəhöku
mət başçıları tərəfindən imzalanmadı.
Əvəzində isə sənədə ancaqAİ adından
təşkilatın Xarici Fəaliyyət Xidmətinin
rəhbəri xanım Federika Moqerini imza
atdı. Yekun sənədin Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələri tərəfindən imzalanmamasına
əsas səbəblərdən biri Azərbaycanın sə
nədləbağlıprinsipialmövqeyivəhaqlı

SİYASƏT
narazılığı olmuşdur. Belə ki, yekun sə
nədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyinə dəstək ifadə edən bənd
salınmamışdı. Aİ dəfələrlə Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
tanıdığını rəsmi qaydada ifadə etmişdir.
Habelə Aİ-nin əksər sənədlərində Şərq
Tərəfdaşlığına daxil olan Gürcüstan və
Ukraynanın ərazi bütövlüyünə tam dəs
tək ifadə olunur. Bununla belə, Aİ rəsmi
ləri yubiley toplantısının yekun sənədin
də ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dəstək
ləyən müddəaların əks olunmasına razı
olmamışdır. Sənədlə bağlı Gürcüstan və
Ukraynanın da narazılığına səbəb olan
məqam olmuşdur. Belə ki, Aİ-yə üzvlük
məsələsini öz xarici siyasətlərinin əsas
prioritetlərindən biri olaraq müəyyən
etmiş iki dövlət onların Aİ-yə üzvlük
niyyətlərinin və üzvlük perspektivi ilə
bağlı hər hansı məqamın sənəddə əks
olunmamasından razı qalmamışdır. La
kin rəsmi Tbilisi və Kiyev ilk mərhələdə
sənəddən narazılıqlarını ifadə etsələr də,
sonradan onu imzalamağa razılıq ver
mişlər. Bununla belə, Prezident İlham
Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü

məsələsi ilə bağlı hər zaman olduğu ki
mi prinsipial mövqeyi və bu mövqedən
geri çəkilməməsi yekun sənədin ancaq
Aİ-nin Xarici Fəaliyyət Xidmətinin rəh
bəri xanım Federika Moqerininin imzası
ilə qəbul olunmasına gətirib çıxarmış
dır.

Şərq Tərəfdaşlığı
proqramının mahiyyəti
Avropa İttifaqı 2000-ci illərin əvvəllə
r ində genişlənmə çərçivəsinə ala bilmə
diyi və yaxın müddətdə üzvlük vəd et
mədiyi ölkələrlə münasibətləri tənzim
ləmək naminə çoxtərəfli əməkdaşlıq
platformaları formalaşdırmağa başladı.
Bunun ilk nəticəsi olaraq 2003-cü ildə
Aİ-nın Qonşuluq Siyasəti elan olundu.
Bu, Orta Şərqdən və Şimali Afrikadan
10, post-Sovet məkanından isə 6 ölkəni
əhatə edən bir siyasət çərçivəsi idi. 2008ci ildə İttifaqın üzv dövlətlərindən Polşa
və İsveç post-Sovet məkanından olan 6
ölkə - Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan,
Ermənistan, Moldova və Ukrayna ilə
münasibətləri daha irəli aparmaq, əmək
daşlığı daha da dərinləşdirmək üçün bu

dövlətlərlə əlaqələri Qonşuluq Siyasəti
çərçivəsində deyil, Şərq Tərəfdaşlığı
proqramı çərçivəsində qurmağı təklif
etdi. Nəticədə 10 il əvvəl -  2009-cu ilin
may ayında Polşa və İsveçin təşəbbüsü
əsasında Aİ ilə Azərbaycan, Belarus,
Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və
Ukrayna arasında əməkdaşlığın yeni
platforması fəaliyyətə başlamış oldu.
Əslində Şərq Tərəfdaşlığının mahiy
yəti Aİ-nin qonşu dövlətləri olan Azər
baycan, Belarus, Gürcüstan, Ermənistan,
Moldova və Ukrayna ilə münasibətləri
onlara hər hansı bir üzvlük vədi vermə
dən mümkün qədər inkişaf etdirmək və
genişləndirmək, müxtəlif sahələrdə isla
hatların keçirilməsini təmin etməklə bu
ölkələri Aİ-yə daha yaxınlaşdırmaqdır.
Bunun üçün Aİ bu ölkələrlə müxtəlif sa
hələrdə daha yaxından əməkdaşlıq edir,
həyata keçirilən islahatları bu və ya di
gər formada dəstəkləyir.
Hər nə qədər Şərq Tərəfdaşlığı çox
tərəfli əməkdaşlıq platforması olsa da,
Aİ ilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasın
da əlaqələrin inkişafı və əməkdaşlığın
genişləndirilməsi daha çox fərdi qayda
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 ahəyatakeçirilir.Budatəbiidir,çünki
d
həmbu6ölkəninAİiləbağlıgündəlik
lərifərqlidir,həmdəAİninbuölkələrlə
bağlıyanaşmalarıvəmaraqlarıüstüstə
düşmür. Məhz buna görədir ki, Şərq
TərəfdaşlığıölkələriiləAİarasındamü
nasibətlərin hazırkı inkişaf əlamətləri
fərqlilik göstərir. Başqa sözlə desək,
AzərbaycanınmillimaraqlarınınAİilə
bağlı diktə etdiyi məqamlar Gürcüsta
nın və ya Ukraynanın milli maraqları
nıntələbləriiləeynideyildirvəbumə
qamAzərbaycaniləAİarasındaəlaqə
lərininkişafsəviyyəsiniGürcüstanınvə
yaUkraynanınAİiləmünasibətlərinin
gəldiyinöqtədənfərqləndirir.

Azərbaycan-Aİ
münasibətlərinə qısa baxış
Hazırda Azərbaycanla Aİ arasında
münasibətlərin əsasını 1996cı ildə im
zalanmışvə1999cuildənqüvvəyəmi
nən Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi
təşkil edir.Artıq 23 ildir imzalanan və
münasibətlərin dinamikası ilə ayaqlaşa
bilməyənbusazişinyenilənməsiehtiya
cıhəmAzərbaycan,həmdəAİtərəfin
dənqəbuledilənfaktdır.Busazişində
yişdirilməsi və yenilənməsi təşəbbüsü
ilkdəfə2010cuildəAİtərəfindəngöstə
rilmişdir. Aİ Şərq Tərəfdaşlığı çərçivə
sində əməkdaşlıq etdiyi digər ölkələrə
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olduğukimi,Azərbaycanadaassosiasi
yasazişiimzalamağıtəklifetmişdir.As
sosiativəməkdaşlığıözündəehtivaedən
saziş üzrə Aİ ilə Azərbaycan arasında
danışıqlar2010cuildəbaşlasada,uğur
la yekunlaşmadı. Belə ki, Azərbaycan
2013cüildəVilnüsdəkeçirilənŞərqTə
rəfdaşlığısammitindənsonraAİiləas
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 geosiyasi mövqe
nəqədərmürəkkəbolsada,Azərbayca
nınstratejiseçimləriŞərqTərəfdaşlığına
daxilolandigərdövlətlərdəndahaçox
dur. Mənsub olduğu etnik kimlik, qə
dim dövlətçiliyi ilə keçdiyi tarixi yol,

yerləşdiyibölgədəsahibolduğugeostra
teji əhəmiyyət, mövcud karbohidrogen
ehtiyatlarının vacibliyi Azərbaycana st
rateji siyasi seçimlərində daha çevik ol
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
şılıqlı mübadiləsini 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.
1999cuildəimzalanmışTərəfdaşlıqvə
Əməkdaşlıq Sazişinə əsasən AİAzər
baycanParlamentƏməkdaşlıqKomitəsi
qanunverici orqanlar arasında ikitərəfli
əsasda əməkdaşlıq platforması olaraq
müəyyən edilmişdir. AİAzərbaycan
ParlamentƏməkdaşlıqKomitəsihəriki
tərəfinmüəyyənetdiyinümayəndəhe
yətindənibarətdirvəhəmsədrlikəsasın
da idarə olunur. Hazırda AİAzərbay
canParlamentƏməkdaşlıqKomitəsində
həmsədrliyi Milli Məclisi təmsilən mil
lət vəkili Cavanşir Feyziyev, Avropa
Parlamentinitəmsilənisəbritaniyalıde
putat Səccad Kərim həyata keçirir. La
kin bu ilin may ayında Avropa Parla
mentinə keçirilən seçkilərə görə iyun
ayında onun və nümayəndə heyətinin

səlahiyyət müddəti başa çatır. Yeni həm
sədrin kimliyi və nümayəndə heyətinin
tərkibi Avropa Parlamentinin nümayən
də heyətlərinin tərkibi qərarlaşdırıldıq
dan sonra məlum olacaq. Parlamentlər
arasında digər bir əməkdaşlıq platfor
ması isə Avronest Parlament Assamble
yasıdır. Şərq Tərəfdaşlıq proqramının
parlament ölçüsü olan bu assambleya
əməkdaşlıq üçün çoxtərəfli platforma
hesab olunur və Avropa Parlamenti ilə
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan,
Moldova və Ukrayna parlamentlərini
bir araya gətirir. Belarus Şərq Tərəfdaş
lıq proqramının parlament ölçüsündə
iştirak etmədiyi üçün Avronest PA-da
nümayəndə heyəti yoxdur. Azərbayca
nın Avronest PA-dakı nümayəndə heyə
tinin rəhbəri millət vəkili Sahibə Qafaro
vadır. Heç şübhə yoxdur ki, Azərbaycan
ilə Avropa İttifaqı arasında yaxın müd
dətdə imzalanması gözlənən strateji xa
rakterli saziş parlament ölçüsü üzrə
əməkdaşlıqda da yeni mərhələyə start
verəcəkdir.

Aİ-nin qlobal siyasətdə
yeri və ŞT ölkələrinin
İttifaqdan gözləntiləri
Aİ “yumşaq güc” anlayışı üzərində
qurulmuş bir birlikdir və “yumşaq
güc” tətbiq etməklə dünyada öz yerini
gücləndirməyə, rolunu artırmağa və
təsir dairəsini genişləndirməyə çalışır.

Bu, ümumdünya sülhü və qlobal sabit
lik kontekstində dəyərləndirildikdə,
əslində, olduqca təqdirəlayiq haldır.
Bununla belə, son dövrlər dünyada is
tər regional səviyyələrdə, istərsə də
qlobal siyasi arenada etimadsızlıq mü
hitinin artdığının şahidi oluruq. Söz
süz ki, bunun bir sıra obyektiv və sub
yektiv səbəbləri var. Qlobal siyasi sis
temin əsas komponentləri dövlətlərdir.
Beynəlxalq təşkilatlar isə bu kompo
nentlər arasında etimad mühiti yarat
maq və gücləndirmək məqsədi ilə ya
radılmışdır. Lakin beynəlxalq təşkilat
ların təsirsizliyi, ehtiyac duyulan isla
hatların keçirilməməsi nəticəsində bu
qurumlarda yaranan böhranlar bey
nəlxalq münasibətlər sistemdə gərgin
liyi getdikcə daha çox artırır və təəssüf
ki, artan bu gərginlik fonunda Aİ-nin
qlobal təsirliliyi azalır.
Bu gün Aİ ilə Şərq Tərəfdaşlığı çər
çivəsində əməkdaşlıq edən 6 ölkədən
4-ü - Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova
və Ukrayna ərazi bütövlüyünün və su
verenliyinin pozulması faktından əziy
yət çəkir. Ərazi bütövlüyü və suveren
lik hər bir dövlətin ümdə marağıdır,
bütün milli maraqların üzərində daya
nan məfhumdur. Çünki ərazi bütövlü
yünün pozulması dövlətin təhlükəsiz
liyini və davamlılığını təhdid edən bir
haldır. Mövcud bütün vasitələrlə döv
lətin təhlükəsizliyini və davamlılığını

təmin etmək isə dövlət olmağın dəyiş
məz instinktidir. Dolayısı ilə ərazi bü
tövlüyü və suverenliyi pozulmuş Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin, o cümlədən
Azərbaycanın Aİ-dən hərtərəfli ilk
gözlədiyi dəstək məhz ərazi bütövlü
yünün bərpasına veriləcək dəstəkdir.
Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüs
tan, Moldova və Ukraynanın Aİ-dən
gözlədiyi digər bir dəstək də bu ölkələ
rə yaxın perspektivdə üzvlük imkanı
nın verilməsidir ki, bu məqamda da
onlar istədikləri dəstəyi hələ də görə
bilmirlər.
Yuxarıda qeyd edilən məqamları nə
zərə alaraq iddia etmək olar ki, Şərq Tə
rəfdaşlığı ölkələri arasında milli maraq
lar, regional və qlobal reallıqlar fonunda
Aİ ilə münasibətləri ən praqmatik əsas
da quran məhz Azərbaycan olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cə
nab İlham Əliyevin 6 il əvvəl assosiasiya
sazişi üzrə danışıqlardan imtina edib, Aİ
ilə münasibətləri daha balanslı və bəra
bər əsasda yenidən quracaq saziş təklif
etməsinin nə qədər vaxtında və yerində
atılmış addım olduğu bu gün daha açıqaydın görünür. Azərbaycanın orta və
uzaq strateji hədəflərinin yaxınmüddətli
taktiki gedişlərə qurban verməyən bu
addımın faydası qarşıdan gələn illərdə,
xüsusilə də Azərbaycan ilə Aİ arasında
yeni sazişin imzalanmasından sonra da
ha yaxşı görünəcəkdir.
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Avropanın iki finalı...
Azərbaycanın xeyrinədir
Futbolmilyonlarlainsanınqəlbinifəthetmiş
sevimlivəkütləviidmannövüdür.Onukişi
savaşıdaadlandırırlar,teatrsəhnəsi,yaradıcı
lıqməkanıda...Hərhaldafutboluntəkcəfizi
kigücvəməharətindeyil,həmdəağılvəiste
dadınnümayişiolduğudanılmazdır.

Mahir Abbaszadə
Milli Məclisin deputatı

 Azərbaycanın da özünəməxsus
futbolənənələrivar.Müstəqildöv
lətçiliyimizin bərpasından sonra
bütünsahələrdəolduğukimi,bey
nəlxalq idman aləmi, o cümlədən
dünyavəAvropafutboluilədəsıx
əlaqələrimiz yaranıb. Bu əlaqələrin
tarixinitəfərrüatıiləxatırlamaq,bu
tarixinölkəmizdəfutboluninkişafı
na necə təsir göstərdiyini şərh et
mək niyyətində deyiləm. Məncə,
bu il mayın 29da Bakı Olimpiya
Stadionunda (BOS) keçirilən möh
təşəmvəunudulmazfutbolbayra
mı bu sahədəki uğurların, nailiy
yətlərin növbəti qürurverici təcəs
sümüsayılabilər.
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UEFA Avropa Liqasının final gö
rüşünün - qitənin ən nüfuzlu idman
tədbirlərindən birinin Azərbaycan
da keçirilməsi barədə qərar doqquz
ay əvvəl qəbul edilmiş və heç bir
qeyri-adi münasibət doğurmamış
dı. Dörd il əvvəl isə Avropa futbol
təşkilatı 2020-ci ilin qitə çempionatı
nın qrup mərhələsinin üç oyununa
Bakını ev sahibi seçmiş və bununla
ölkəmizin yüksək etimada layiq ol
duğunu təsdiqləmişdi. Külli-aləm
bilir ki, UEFA tez-tələsik, çiy qərar
lar qəbul edə bilən bir təşkilat deyil.
Kəskin mühafizəkarlıq, son dərəcə
prinsipiallıq, hər işdə səliqə-sah
man, dəqiq rəsmiyyətçilik  bu təşki
latın mühüm xüsusiyyətləridir.
Çoxsaylı yoxlamalardan, sınaqlar
dan keçirmədən heç bir ölkəyə, ne
cə deyərlər, ürək qızdırmaz, iş tap
şırmaz... Bunu nəzərə alsaq, qitənin
mötəbər futbol qarşılaşmalarının
təşkilinin Azərbaycana etibar edil
məsi heç də göydəndüşmə deyil,

ölkəmizin bu işi ən yüksək səviyyə
də keçirəcəyinə əminliyin ifadəsi
dir. Və bir də möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin bütün sahələrdə, o
cümlədən idmanda yorulmadan,
fədakarlıqla həyata keçirdiyi düşü
nülmüş siyasətin, bu siyasətə uy
ğun olaraq həm də futbol məmurla
rımızın gərgin və səmərəli fəaliyyə
tinin nəticəsidir.
Bunları yada salmadan, qeyd et
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, xalqımızın və dövlə
timizin adına, şəninə, şərəfinə heç
zərrə qədər də xətər yetirə bilmədi.
Amma baş verənləri xatırlamaq, öl
kəmizə qarşı növbəti qarayaxma
kampaniyasının zəncirvari xarakter
daşıyan gedişatını bir daha nəzər
dən keçirib, gələcək üçün müəyyən
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nəticələrçıxarmaqdavacibdir.
Əslində, UEFAnın prezidenti
Aleksandr Ceferin Bakıda Avropa
Liqasıfinalınınmöhtəşəmtəşkiledi
ləcəyinətaməminolduğunuhələbu
barədəyekunqərarınverilməsindən
xeyli əvvəl bəyan etmişdi. Oyunun
vaxtına bir ay qalanadək isə həmin
qərarlabağlımüxalifrəysəsləndirən
dəyoxidivəfinalaikiingilisklubu
nunçıxmasındansonraBöyükBrita
niyaXariciİşlərNazirliyininölkəmi
zəaid“səyahəttövsiyələri”niaçıqla
masıbizitəəccübləndirməyəbilməz
di. Müstəqillik dövründə Azərbay
canın neft sənayesinin inkişafında
xüsusi yeri olan və Bakıda onlarla
təbəəsi uzun illərdir təhlükəsiz şə
raitdəyaşayan,işləyən,yaxşıdaqa
zanc götürən krallığın “arzuolun
maz”tövsiyələrininyersizolduğunu
ölkəmizinxaricisiyasətidarəsidər
halbəyanetdi.Eləingilissəfirxanım
Kerol Krofts özü də 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).
Bunun ardınca isə “Liverpul”un
baş məşqçisi Yurgen Kloppun sər
səm rəyi, finalçı “Arsenal”ın “Bakı
məyusluğu”(sankiməğlubolacağı
nı bilirmiş kimi) və klubun erməni
oyunçusuHenrixMxitaryanlabağlı
idmana dəxli olmayan və qəsdən
siyasiləşdirilən sözsöhbətlər gün
dəlik mövzuya çevrildi. Sözün dü
zü,UEFAməmurlarınınBakınıseç
məsinə Kloppun  “Bilmirəm, bu
adamlar səhər yeməyi yeyiblər
mi?”,  deyərək sarkazmla yanaş
masındaqərəzkarlıqaxtarmağalü
zum görmürəm. Onun “yolun
uzaqlığı”, “qiymətlərin bahalığı”
barədənarahatlığıdaəhəmiyyətsiz
demaqogiya idi və bu da hadisələ
ringedişindətamtəsdiqolundu.
Mxitaryan məsələsində isə hər
şeyaydınidi:növbətiermənifitnə
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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
kəsizlik amili” ilə əlaqələndirilmiş
di, özü də yenə futbolçunun özü
nünrəyiəsasında...Görünür,qara
bağlılardemiş,bugədəninqanında
bir Azərbaycan xofu var. Hərçənd
o, Londonda ailə üzvləri ilə “Bakı
səfərininqorxusu”ndannövbətidə
fə həyəcanlandığı və Paşinyanın
zəngiilətoxtaqlıqtapmağaçalışdığı
vaxtda paytaxtımızda gimnastika
üzrə keçirilən çox mötəbər beynəl
xalqyarışdaaerobikagimnastikası
üzrə Avropa çempionatında Rusi
yanı təmsil edən erməni bacıqar
daş Qarsevan və Duxik Canazyan
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

İDMAN
edən cənab Prezident İlham Əliye
vin işarəsi ilə dərhal dayandırılması
və alqışlarla əvəzlənməsi ölkə rəh
bəri ilə vətəndaşlar arasında birli
yin nümayişi, xalqımızın mənəviəxlaqi dəyərlərinə cəmiyyətdəki
əbədi ehtiramın ifadəsi oldu.
Mxitaryanla bağlı Avropa futbol
ictimaiyyətinin bəzi nümayəndələ
rinin “narahatlığı”nın səbəbi, daha
doğrusu, səbəbkarı barədə də, yeri
gəlmişkən, bir neçə kəlmə demək
yerinə düşərdi. Henrixin bacısı Mo
nika UEFA-da işləyir və qardaşının
karyerası üçün can-könüldən çalı
şır, hətta onun uğurlarında heç də
az rolu olmadığını belə gizlətmir.
Ümumən, ermənilərin istənilən
vasitə və vasitəçilərlə özlərinə tərəf
dar toplaması, sevgi-məhəbbət, kar
yera qazanması ilə bağlı faktlar ye
tərincədir. Bakıda “Çelsi”-“Arsenal”
finalına hazırlıq getdiyi dövrdə öl
kəmizə qarşı qarayaxma kampani
yasına qoşulan rusiyalı jurnalistlər
Vladimir Pozneri və Vladimir So
lovyovu ermənilərə bağlayan “duy
ğular”ın kökünü arayıb axtarmağa
nə vaxtımız var, nə həvəsimiz. Bun
ların hər ikisi məhz həmin günlərdə
teleekrandan öz ermənipərəstliklə
rini növbəti dəfə göstərdilər... Əslən
yəhudi olan Poznerin faşistlərin tə
ləf etdiyi soydaşlarınıın faciələrini
unudaraq faşist əlaltısını qəhrəman
səviyyəsinə qaldıran ermənilərə
məhəbbət izhar etməsi heç də göz
lənilməz deyildi. Bir neçə il əvvəl
qondarma “erməni soyqırımı” ərə
fəsində o əvvəlcə fransalı şanson
erməni Şarl Aznavuru, sonra da Er
mənistanın keçmiş prezidenti, Xo
calı soyqırımını törədənlərin biri
olan Sarkisyanı Rusiyanın 1-ci ka
nalındakı verilişinə dəvət etmiş, hər
ikisi “əzabkeş xalq”ın yalançı tarixi
ni yada salmış, onlarla birlikdə kə
dərlənmiş, türkləri günahlandır

maq üçün dəridən-qabıqdan çıx
mışdılar. Sarkisyanla müsahibədə
də Pozner həmsöhbətini hər vəchlə
öz intellektual səviyyəsinə qaldır
mağa cəhd göstərsə də, buna nail
ola bilməmiş, həmin müsahibə son
radan sosial şəbəkələrdə gülüş ob
yektinə çevrilmişdi.
Solovyova gəldikdə isə öz televe
rilişində Qarabağın ərazi mənsu
biyyəti barədə səsləndirdiyi suala
ukraynalı ekspertlərdən   aldığı ca
vab ona sillə kimi dəydi. Qarabağın
əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı
olduğunu təkcə ukraynalı ekspert
lər deyil, dünyanın bütün ədalətli
və vicdanlı insanları bilir, ən yük
sək tribunalardan bəyan edirlər. Bi
zim öz torpaqlarımızı   Ermənista
nın işğalından azad edəcəyimiz gün
də uzaqda deyil. Azərbaycan döv
lətinin öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etməyə gücü və qüdrəti, xalqımızın
düşmənə cavab verməyə yenilməz
hünəri və cəsarəti var. Bunu poz
nerlər, solovyovlar da bilir...
Bir təəssüf doğuran məsələni də
qeyd etmək lazım gəlir. Müstəqil
Azərbaycanın uğurlarını, onun rəh
bərinin qətiyyətli siyasətini gözügö
türməyən, hansısa maraqlara görə
ermənipərəst mövqedə dayanan əc
nəbi bədxahlarımızın tərəfini tutan,
onların sözünə söykək olan nankor
həmvətənlərimiz, xəyanətkar soy
daşlarımız da mövcuddur. Cənab
Prezident İlham Əliyevin bu yaxın
larda Respublika Günü münasibəti
ilə təşkil edilən qəbuldakı nitqində
qeyd etdiyi kimi, bu gün dünyada
informasiya müharibəsi aparılır və
Azərbaycan da uzun illərdir ki, in
formasiya müharibəsinin hədəfində
dayanıb. Ölkəmizi ləkələmək istə
yənlərin, haqqımızda yalan məlu
matlar yayanların, ümumən, bizə
qarşı hücumların əksəriyyətinin ar
xasında erməni lobbisi və onlarla

müttəfiq olan bəzi yerli, özünü mü
xalifət adlandıran qruplaşmalar du
rur.   Belələrinə qarşı mübarizə hər
birimizin borcudur. Dövlətimizin
başçısının xalqımıza müraciətlə de
diyi kimi, informasiya   müharibə
sində biz ancaq öz işimizlə, öz qətiy
yətimizlə qalib gələ bilərik.
Elə UEFA Avropa Liqasının final
görüşü ərəfəsində ölkəmizə qarşı
aparılan informasiya müharibəsinin
növbəti dalğasını da ölkəmiz və xal
qımız öz işi, qətiyyəti ilə dəf etdi. Elə
bir təşkilatçılıq nümunəsi ortaya qo
yuldu ki, bədxahlarımızın niyyətləri
puça çıxdı, dostlarımızın sevinci və
qüruru dünyaya yayıldı.   “Hər bir
həqiqət müqayisədə öz təcəssümü
nü tapır”, -  deyirlər. Bakıdan bir
gün sonra Madriddə Çempionlar
Liqasının finalı keçirildi. Avropa
futbol rəsmilərinin də, azarkeşləri
nin də hər iki oyunun təşkilatçılığını
təhlil və müqayisə etmək imkanı ol
du. İspaniyadakı biabırçılıqlar haq
qında məlumatlar dünya mediasın
da kifayət qədərdir. Azərbaycanda
kı əmin-amanlıq, rahatlıq və qonaq
pərvərlik haqqında da o cümlədən...
Hətta bu günlərdə UEFA bizim
BOS-u mükafatlandırıb və onu özü
nün “Elit stadionlar” siyahısına da
xil edib. Bu siyahıda futbol azarkeş
lərinin yaxşı tanıdığı “Allianz Are
na”, “Aviva Stadium”, “Kamp Nou”
və “Santiaqo Bernabeu” kimi məş
hur stadionların da adları var.
Bu il Avropa futbolunun iki mü
hüm hadisəsinin - iki finalının nəti
cələrinin... Azərbaycanın xeyrinə
olması bizi sevindirir və qürurlan
dırır. Bu, bir daha sübut edir ki, öl
kəmizlə bağlı həqiqətlər dünyada
getdikcə daha güclü şəkildə öz təs
diqini tapır. Bu, dövlətimizin uğu
rudur, xalqımızın nailiyyətidir.
Uğurlarımız, nailiyyətlərimiz bol
olsun!  
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Ədibin həyat yolu çətin, mənalı və
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
ağırlığını bütün varlığı ilə yaşayır, 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
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İsmayılŞıxlıAzərbaycan
ədəbiyyatıtarixinəböyük
həcmliəsərləriiləbərabər,
həmdəhekayələri,publisistvətənqidi,ədəbiprosesləriəksetdirənməqalə
vəçıxışları,dərslikvətərcümələriilədaxilolan
görkəmliyazıçı,alim-pedaqoq,ədəbiyyatşünasdır.
O,daimxatırlanan,ən
çoxoxunan,yerlivəxarici
oxucularındiqqətinicəlb
edən,əsərlərimüxtəlif
xalqlarındilinətərcümə
olunanyazıçılardandır.

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,

İSMAYILŞIXLI-100
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
mi xalqın qəlbində əbədi məskən 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 insanın mə
nəvidünyasınasəyahətedir.Çünkiİs
mayıl Şıxlı əsərlərində özünün, 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
lar harada olmaqlarından, hansı vəzi
fədə işləməklərindən asılı olmayaraq
birhəqiqətəhaqqa,ədalətə,insanlığa,
elmə inanır, bu keyfiyyətlərin 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,xalqınınsevinciiləsevi
nən,kədəriniürəyindəyaşadan,haqq
söyləyənbirziyalıkimihəmişəinsan
lararasındaolardı.1990cıilin20Yan
varhadisələrizamanıbuhisslərözünü

Tahir Rzayev
Milli Məclisin deputatı,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

dahaqabarıqgöstərdi.O,həmindövr
də Azərbaycan 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 tarixin dərslərindən 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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Şair Qabil, yazıçı İsmayıl Şıxlı, şair Xəlil Rza Ulutürk, professor Tağı Xalisbəyli
(ayaq üstə) və şair Bəxtiyar Vahabzadə. Azadlıq meydanı. 1988-ci il.

mənəqarşıkəskinmübarizəyəhəvəs
ləndirirdi.O,bəzəndiliilədeyəbilmə
dikləriniqələminindiliilədeyir,milli
taleyimizlə,keçmişimizlə,adətənənə
lərimizləbağlıfikirləriniyeniyenimə
qalələrə,mətnlərə,əsərlərəçevirirdi.
İsmayılŞıxlıözəsərlərindəmillətin
ruhuna can verən, bu ruha ölməzlik
gətirən,əbədilikqazandıranbiryazıçı
dır.Əlbəttə,buruhxalqınsəsidir,dü
şüncəsidir, dünyagörüşüdür, taleyidir
və yazıçıAzərbaycan xalqının böyük
lüyünü, mərdliyini, xeyirxahlığını,
dostluğunu,vətənpərvərliyiniözəsər
ləriiləhərbiroxucuyaçatdırmaq,dün
yayabəyanetməkistəyirdi.Milliruh,
milli məfkurə, milli adətənənələr və
xalqın varlığına, keçmişinə sədaqət,
ehtiram,hörməthissiİsmayılŞıxlıya
radıcılığınınmayası,təməldaşıdır.
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İsmayılŞıxlıədəbiyyataşeirləgəlsə
də,ancaqözününəsrdətapıbvəmüa
sirədəbiyyatımızdanəsrinəngörkəm
linümayəndəsikimişöhrətlənib.Yazı
çının “Kerç sularında”, “Dağlar səslə
nir”, “Daşkəsən”, “Ayrılan yollar”,
“Dəli Kür”, “Ölən dünyam” və digər
əsərləri ədibə ümumxalq məhəbbəti
qazandırmışdır.
“Dəli Kür” romanı nəsrimizin şah
əsərlərindənsayılırvəyazıçıistedadı
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. Onun şəxsində bir sıra qarşı
durma detalları cəmlənmişdir. O, bir
tərəfdən mühafizəkardırsa, keçmişin
ifadəçisidirsə,digərtərəfdənmütərəq
qi qərar və addımları ilə yeniliyə me
yillidir. Cahandar ağa hər şeydən əv
vəl, müəyyən dəyərlərin daşıyıcısıdır.
Onundavranışınıbudəyərlərşərtlən
dirir. Dünyanın harmoniyası ilə bağlı
onuntəsəvvüründəbütövbirkonsep
tualyanaşmamövcuddur.O,ailə,na
mus,şərəf,kişilik,qeyrətvəsairbarə
də görüşlərini fərdi olaraq özü üçün
müəyyənləşdirməmişdir.Budəyərləri
xalq yaddaşından hazır şəkildə qəbul
etmişdir.Dahadoğrusu,o,budəyərlə
riözündəəksetdirəncanlıxalqyadda
şınındaşıyıcısıdır.
Romandakı hadisələrin, ilk növbə
dəCahandarağaobrazınınxalqınru
hundan, milli təfəkküründən qaynaq
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
kimi dəyərli keyfiyyətləri özündə bir
ləşdirməsə idi xalqın ruhunun aynası
olan “Dəli Kür” kimi bir əsəri yarada
bilməzdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
dentiİlhamƏliyevin“DəliKür”roma
nıhaqqındasöylədiyifikirlərəsərisə
ciyyələndirmək,İsmayılŞıxlıyaradıcı
lığını qiymətləndirmək baxımından
çox xarakterikdir: “İsmayıl Şıxlı kolo
ritli xarakterlər və yüksək mənəviəx
laqikeyfiyyətlərəmaliksurətlərlə,zən

 inyaradıcılığıiləAzərbaycanxalqının
g
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 onu daim
düşündürmüşvəbusahədəvəziyyəti
yaxşılaşdırmaq, yeni tənqidçi nəslin
yetişməsi üçün o, 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

t əmeyiletməz,tərifixoşlamaz,təvazö
karlığı ilə seçilərdi. Şəxsiyyətini daim
ucatutar,sanbalınısaxlayar,sözünün,
hərəkətlərininqiymətinibilərdi.
İsmayılŞıxlınınəsərləribirçoxxalq
ların dilinə tərcümə olunmuş və oxu
cular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış
dır. Sağlığında dövlət və xalq 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, yazılan dissertasiya
larvəavtoreferatlar,xaricinəşrlərbarə
dəgenişməlumatlartoplanmışdır.
Respublikamızın müxtəlif guşələ
rində, şəhər və rayonlarında keçirilən
çoxsaylıtədbirləryazıçıyaolanümum
xalqməhəbbətindənxəbərverir.Əbə
diömürİsmayılŞıxlıya,həqiqətəndə,
çoxyaraşır.
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İbrahim Safi:
Rənglərin və
işığın hakimi
İbrahim Safi: “Doğulduğum torpağın
həsrəti məni heç vaxt tərk etməyəcək”
Bu gün Azərbaycanda milli mədəniyyətimizə, o cümlədən incəsənətin bütün sahələrinə ölkə
rəhbəri cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən bö
yük diqqət və qayğı göstərilir. Azərbaycan xalqının mədəniyyətini ucaltmış, incəsənətə bö
yük töhfələr vermiş sənətkarlar tədqiq olunur, qiymətləndirilir və tanıdılır. Türkiyə mədəniy
yətində və incəsənətində böyük əməyi olan, orada yaşayıb-yaradan, Türkiyə incəsənətini
dünyaya tanıdan İbrahim Safi (Rəhman Qafar oğlu Safiyev) də belə sənətkarlardan biridir.

İbrahim Safi 1898-ci ildə Naxçıva
nın Şərur mahalında dünyaya göz
açmış, köklü bir nəslin nümayəndə
si olmuşdur. Atası Qafar bəy oğluna
Rəhman adını qoymuşdur. O, sanki
gələcəkdə oğlunun əziyyətli həyatı
nı görər olmuş və bu adla Rəhmanı
Allaha əmanət etmişdir. Qafar bəy
Safiyev o dövrün savadlı, bədii ədə
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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
şında ikən atası vəfat etmişdir. Ana
sı Hürnisə xanım isə sadə, evdar
qadın idi. Uşaq anası ilə birgə olsa

da, qohumlarının himayəsində bö
yümüşdür. Rəhman Safiyev ibtidai
təhsilini Cəlil Məmmədquluzadənin
vaxtı ilə müəllimlik etdiyi Baş Nora
şen (indiki Cəlilkənd) məktəbində
almışdır. Balaca Rəhman kiçik yaşla
rından rəsmə həvəs göstərmiş, 12
yaşında ikən ilk rəsmlərini -  “Araz
balıqçıları” və anasının portretini

çəkmişdir. Onun Kərim adında bir
qardaşı, Qədirnisə, Xırdaxanım, Si
yəmən və Mina adında dörd bacısı
olmuşdur.
RəhmanSafiyevməktəbibitirən
dən sonra öz arzularını reallaşdır
maqüçüntəhsilinidavametdirmək
qərarına gəlir. İrəvan Müəllimlər
Seminariyasında oxuyarkən onun
rəssamlığa xüsusi meylini və iste
dadını seminariyanın rəsm müəlli
mi,rumıniyalırəssamKoltsa(soya
dıbilinmir)görürvəonubusahəyə
yönəldir. Seminariyada oxuduğu
zamanartıqrəssamolacağınaqərar
verən Rəhman İrəvan Müəllimlər
Seminariyasını bitirdikdən sonra
1913cüildəRusiyaİncəsənətİnsti
tutunadaxilolmaqüçünikiilora
dakı mütərəqqi tədris metodu ilə
seçilən Rəngkarlıq, Heykəltəraşlıq
və Memarlıq Məktəbinin hazırlıq
şöbəsindətəhsilalır.Həmindövrdə
“Qara kvadrat”ın müəllifi Kazimir
Maleviçdəməhzbutəhsilocağında
tədrisedirmiş.Maraqlıdırki,rəssa
mın sonrakı sənət metodunun 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 buraxıb Naxçıva
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
qardaşı Kərim bəy anası ilə Gəncə
yə, sonra oradan da Lənkərana kö
çür. Məlumata görə, qardaşı Gəncə
MalyariyaStansiyasındamüdirola
raqçalışır.19511952ciillərdəHür
nisəxanımLənkərandavəfatedir).
Rəhman Safiyev Türkiyədə ilk
olaraqİstanbulGözəlSənətlərAka
demiyasınadaxilolurvə1923cüil
də oranı bitirir. Bundan sonra o,
Türkiyənin məhşur rəssamı Namık
İsmayılın emalatxanasında müsafir
tələbəolaraqçalışır.Emalatxanadan
verilən “müsafir tələbə mükəlləfiy
yət vərəqəsi”ndə Rəhman Safiyev
kimiqeydolunur.Buillərdəo,Tür
kiyədəbirçoxsənətadamlarıiləta
niş olur, rəssamlar zümrəsində də
yərlidostlarəldəedir.
1924cü ildən etibarən sərgilər
də iştirak etməyə, tanınmağa baş
layanazərbaycanlırəssamIIDün
ya müharibəsinin başlanması ilə
hərbi xidmətə çağırılır. Orduda
(Adapazarında, üsteğmen) qullu
ğunubaşleytenantolaraqtamam
ladıqdansonrahəmişəlikİstanbul
da məskunlaşır və həyatını sənətə
bağlayır. Türkiyə vətəndaşlığına
keçərkənRəhmanSafiyevadınıİb
rahim Safi olaraq yazdırır. Çünki
Rəhmanadıdinləqadağanidi.Bu
rada uzun müddətdən sonra 
1953cüildəo,55yaşındaolarkən,
əslənyunanZaxarinaadlı,nəvələri
olanbirxanımlaailəqurur.Dostu
NaciTərzibuevlilikhaqqındason
ralar deyirdi: “O vaxt rəssamların
maddi vəziyyəti olmadığına görə
onlaraqızverənkimidi?Zaxarina
Safini sevən insanları xoşlamırdı,
bizim onunla görüşməyimizə ma
neolmağaçalışırdı.Ancaqİbrahim
Safi həmişə mənimlə yaxın ünsiy
yətdəolub,haragetsə,mənəmək
tublar yazırdı. Zaxarina ilə arabir
Afinayagedərdilər...Nəvaxtevinə
getsəidim,görürdümki,Safirəsm
çəkir”.

Ülviyyə Həmzəyeva
Milli Məclisin deputatı

Safi deyirdi: “Həyatımda rəsm
çəkmədiyim gün olmamışdır, rəsm
etmədiyim gün isə yaşamadığım
gündür”.
İbrahimSafininözünəməxsusbir
xüsusiyyəti də var idi. O, məktub
yazarkən, mövzuya uyğun olaraq
və ya içindən gələn rəsmi də mək
tubdacızmaqaraedərdi.
Türkiyədətanınmışrəssamlarİb
rahimÇallıvəNamıkİsmayılınema
latxanasındaözünüdoğruldanİbra
him Safi rəssamların bir çoxuna nə
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 tarixində özünəməxsus tərzi ilə
tanınaraq,Türkiyərəssamlığınayeni
nəfəs gətirir. O, yaradıcılığında XIX
əsrrusrealistlərinin,“səyyarrəssam
ların” ideya platformasında dayan
mış, onların yaradıcılıq prinsipinə
sadiqqalmışdır.
İbrahim Safi deyirdi: “Təbiətə
çıxmadan,yaşıllığı,dənizinrəngini,
hərəkətinigörmədən,qoxusunual
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madan, insanların hərəkətini, üz
ifadələrini görmədən rəsm çəkil
məz, çəkilənlər isə ruhsuz olar”.
Belə ki, rəssam öz sənəti ilə həyatın,
təbiətin, insanların gözəlliyini tə
rənnüm edir, qarşısına qoyduğu
məqsədə nail olmaq üçün sənətinin
ən təsirli ifadə vasitəsindən - 
realizmdən istifadə edirdi, eyni za
manda, fransız impressionistlərinin
mütərəqqi cəhətlərinə biganə olma
mışdır. O, sərbəst impressionizm
üslubunda əsərlər yaradırdı. Bu üs
lubun palitraya gətirdiyi işığa, par
laqlığa, kolorit gözəlliyinə aludə
idi. Safi rəngləri güclü yaxılarla, cə
sarətlə işlədir, onun texnikası dina
mik və təsirli idi.

Sənətşünas Süleyman Arisoyun
yazdığına görə, “İbrahim Safinin
əsərlərini seyr edənlər lirik və ya ro
mantik hisslərə qapılır, həyəcan ke
çirirlər”.
İbrahim Safi müasir türk rəssam
ları Hikmət Onat, Şərəf Akdik, Və
cih Bərəkətoğlu, Naci Kalmıkoğlu,
Zeki Kocamemi, Namık İsmail və
başqaları kimi Türkiyə realizm mək
təbinə mənsub olan bir rəssamdır.
O, türk realistlərindən Naci Kalmık
oğlu (Rusiyadan olan kalmık mən
şəli rəssam Nikolay Kalmıkov) ilə
daha yaxın idi. Onun sənətini sevir,
yüksək qiymətləndirirdi və onunla
sənət cəbhəsində birgə addımlayır
dı. Dostu ilə Nişantaşı bölgəsində

zadəgan köşklərinin divarlarına
freskalar işləyir, interyer dizaynı ilə
məşğul olurdular. Qazandıqları və
sait ilə rəng və kətan alardılar.
1946-cı ildən sonra rəssamın yara
dıcılığının ən məhsuldar dövrü baş
layır. Daim axtarışlarda olan   İbra
him Safi Türkiyədə tanınmış rəssam
olmasına baxmayaraq, iki il Mün
hendə olmaqla bərabər, on bir il Av
ropa ölkələrində yaşamış və ərsəyə
gətirdiyi əsərləri ilə bir çox sərgilər
açaraq, öz adını ölümsüzlər sırasına
yazdıra bilmişdir. Yaradıcılığı ilə
fərqlənən rəssam Türkiyə dövləti tə
rəfindən Roma və Vyanaya göndəri
lir. Görkəmli sənətkar bu ölkələrdə
də fərdi və qarışıq sərgilərdə iştirak

edir, özünün və əsərlərinin dəyərini
tamaşaçılara çatdırır. 1967-ci ilə qə
dər sadəcə Marseldə səkkiz fərdi
sərgi təşkil edən rəssam klassik rəsm
üslub düşüncəsini dəyişdirərək mi
niatür və primitivizmdən (qəsdən
sadələşdirmə) fərqlənən, türk rəs
samlığına yeni bir meyil gətirmiş, öz
dəst-xəttini yaratmışdır.
İbrahim Şafi ilk rəsm təhsilini Ru
siyada aldığı üçün Repinin yaradıcı
lığından təsirlənərək, güclü akade
mik rəsmi ilə impressionizmin gətir
diyi boya incəliyini əsərlərində özü
nəməxsus tərzdə tətbiq etmişdir.
Onun kətan üzərinə vurduğu yaxı
lar son dərəcə sağlamdır, əsərlərin
də isə həssaslıq və lirik bir incəlik
hökm sürür. Yaradıcılığı dövründə
əsərlərində təbiəti müxtəlif cəhətləri
ilə təsvir edən rəssam hər an dəyi
şən işıq-kölgəyə diqqət yetirərək aşi
qanə yanaşmasını gizlətmirdi. Çox
planlılıq, dəqiqlik, çoxfiqurluluq,
güclü kompozisiya rəssamın əsərlə
rində onun çətinlikdən qorxmadığı
nın, əksinə etdiyi işdən zövq aldığı
nın göstəricisidir. İbrahim Safi pos
timpressionizm üslubunun ən layiq
li davamçılarından hesab edilir.
Safi deyirdi: “Qafqazda gözəl sə
nətlərə qarşı böyük maraq vardır.
Qızlar arzularını rəng-rəng xalçala
ra, diləklərini naxışlara həkk edir;
kişilər isə həsir toxuyar, ağac üzərin
də oymalar edərlər. Bütün bu gözəl
liklər addım-addım məni rəsmə itə
lədi. Əhatəmdə olan akademiya mə
zunları, müəllimlərim məni dəstək
ləyir, gələcəkdə yaxşı rəssam olaca
ğımı deyirdilər. Mən isə rus rəssamı
Repinin dəst-xəttini bəyənir, onun
kimi bir rəssam olmaq istəyirdim”.
İbrahim Safi yaradıcılığında uşaq
lıq xatirələrinə əsaslanaraq, doğma
yurdun məişətinə dair mövzulara
da rast gəlmək olar. Belə ki, onun
1898-1899-cu illərdə Əyricə yaylağı
na gedən köçərilərin həyatından
bəhs edən “Şərq rəqqasları dağlıq
ərazidə” adlı silsilə əsərlərini göstər
mək olar. İbrahim Safi dayanmadan

İbrahim Safinin atası Qafar bəy, nənəsi, əmisi Kazım bəy, özü və qardaşı Kərim

İbrahim Safi, yaxın dostu Naci Kalmıkoğlu və model
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eksperimentlər edir və bir əsəri fərq
li rəngdə, lakin eyni rakursdan bir
neçə dəfə kətana köçürürdü. Mə
lumdur ki, “Şərq rəqqasları dağlıq
ərazidə” freskası Türkiyənin “Kar
vansara” adlanan əyləncə məkanın
da rəssam tərəfindən divara çəkil
miş möhtəşəm əsərdir. O, öz monu
mentallığı və orijinallığı ilə tamaşa
çıları bu gün də heyran edir.
Sənətdə öz prinsipləri, mükəm
məl işləmə tərzi olan sənətçinin son
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illərdəki əsərlərində olan yeni xüsu
siyyətlər çeşidli mövzularda meyda
na çıxır. Safinin hər sərgisi möhtə
şəm hadisəyə çevrilir. Rəssam hər
sərgisində 100-200 əsər nümayış et
dirir. İbrahim Safinin 10 mindən ar
tıq rəsm əsəri var və o, Türkiyədə ən
çox əsəri olan və ən çox əsəri satılan
rəssam kimi  tanınır. Böyük ürək sa
hibi idi Safi. O, əsərlərini satar, pu
lun çox hissəsini uşaq evlərinə və
orduya köçürərdi.

İbrahim Safinin son nəfəsinə kimi
yanında olan fərdi həkimi Ənvər Ta
linin kolleksiyasında rəssamın 350
rəsm əsəri 7 milyon dollar məblə
ğində dəyərləndirilmişdir. Bu gün
Türkiyənin ən görkəmli şəxsiyyətlə
rində və kolleksiyaçılarında İbrahim
Safinin əsərlərinin olması böyük şə
rəfdir.
Dostu Naci Tərzi deyirdi: “Safi
nin məndə 21 əsəri var idi, 20-ni sa
taraq özümə Bəyoğluda bir köşk al
dım. Bir əsəri isə - “Çingənə” bu gün
də kolleksiyamın ən dəyərli əsəridir,
belə ki, kiril əlifbası ilə İbrahim onu
Rəhman Safiyev kimi imzalayıb”.
İbrahim Safiyev 1975-1980-ci illər
də görmə qabiliyyətini get-gedə itir
miş, 1983-cü il   yanvarın 4-də yü
züncü fərdi sərgisinin açılış axşamı
həyata vida etmişdir. Bu sərgisi on
suz keçmişdir.
İstanbulun ən böyük məzarlığın
da -  Zincirlikuyuda dəfn olunmuş
dur böyük Safi...
İbrahim Safinin vəfatından son
ra rəssamın   kolleksiyasında olan
ən dəyərli əsərlərini və eskizlərini
həyat yoldaşı Zaxarina Yunanısta
na -  Afinaya aparır. Bəzilərini isə
dəyər-dəyməzə antikvar dükanla
rına satır.
Sovet dönəmində vətənlə əlaqə
nin yoxluğu üzündən xalqımız azər
baycanlı mühacir rəssamlarından, o
cümlədən  İbrahim Safidən xəbərsiz
idi. Yalnız 1989-cu ildə Bakıdakı
Azərbaycan Milli İncəsənət Muze
yində xarici ölkələrdə yaşayan azər
baycanlı rəssamların əsərlərindən
ibarət “Əzizim, vətən yaxşı...” adlı
sərgi təşkil edilməsi əvvəllər təbliği
qadağan olunan soydaşlarımızın ya
radıcılığının ictimaiyyətə təqdim
edilməsinə imkan verdi. Həmin
məşhur sərgidə əsərləri nümayiş
olunan rəssamlardan biri də İbra
him Safi idi.

Azərbaycan Atatürk Mərkəzində İbrahim Safinin yaradıcılığına həsr edilmiş elmi-praktik konfrans

Bildiyiniz kimi, İbrahim Safinin
yaradıcılığına və şəxsiyyətinə bö
yük ehtiram göstərilərək, Naxçı
van Muxtar Respublikası Ali Məc
lisinin Sədri “Görkəmli rəssam İb
rahim Safiyevin 120 illik yubileyi
nin keçirilməsi haqqında” 2018-ci
il 17 oktyabr tarixli sərəncam imza
lamışdır. Həmin sərəncam tanın
mış rəssamın həyat və yaradıcılığı
nın daha geniş tədqiq olunmasına
və öyrənilməsinə xidmət edir. İna
nıram ki, İbrahim Safi ilə birgə bir
çox mühacir azərbaycanlı sənət
adamları tədqiqatlar sayəsində və
tənimizə tanıdılacaqdır. Bu sərən
cam əsasında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rəssamlar Birliyi tə
rəfindən rəssamın çətinliklə əldə
edilən 53 əsəri, yüksək keyfiyyətli
fotoları kətan üzərinə çap edilərək,
Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salo
nunda nümayış olunmuşdur.
AMEA-nın Naxçıvan bölməsində,
Azərbaycan Atatürk Mərkəzində
İbrahim Safinin yaradıcılığına həsr
edilmiş elmi-praktik konfranslar
keçirilmiş və rəssamın 15 əsərinin
reproduksiyası nümayış olunmuş
dur. Naxçıvan Muxtar Respublika
sı Rəssamlar Birliyinin, Oxu Aka
demiyası və Azərbaycan Atatürk

Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilən tədbirdə ölkəmizin tanın
mış elm və incəsənət nümayəndə
lərinin iştirak etmələri rəssamın
fəaliyyətinə daha böyük maraq
oyatmışdır.
Türkiyədə əsərləri geniş tamaşaçı
auditoriyası qazanmış İbrahim Safi
ni “Qafqazdan gələn rəssam” deyə
tanıyırlar. Türkiyə dövlətini Avro
pada öz əsərləri ilə layiqincə təmsil
edən rəssamın indiyədək sadəcə 4
ədəd sərgi kataloqu çap olunmuş
dur. Bu kataloqların ən həcmlisi Ən
vər Talinin kolleksiyasının ”İbrahim
Safi” adlı 281 səhifəlik kitab-kata
loqudur.
Bu gün ölkəmiz müstəqilliyini
bərpa edib, Azərbaycandan kənarda
yaşayan tanınmış insanlarla bağlı
tədqiqatlar aparmaq, onlar haqqın
da məlumatlar toplamaq artıq əlça
tandır. “Rənglər və işıqlar devi” Sa
finin Zincirlikuyu qəbiristanlığında
kı məzarına getsəniz, sizi başdaşı
əvəzinə qoyulan böyük bir palitra
və Safi haqqında yazılan bir şeir qar
şılayar:
Rəngdən və işıqdan bir devdi Safi.
Aramadı rütbə, şanı - sənəti sevdi Safi.
Doyulmaz gözəllikdə Safiyi tanımağa,
Könül gözünüzlə baxmanız kafi.

Əgər evini ziyarət etmək istəsə
niz, Safinin özünün heç zaman evi
olmayıb. O, rumlara (Türkiyədə ya
şayan yunanlar) onların dini icması
tərəfindən çox ucuz kirayə verilən
üçmərtəbəli evin ikinci mərtəbəsin
də məskunlaşmış, buranı emalatxa
na kimi də istifadə etmişdir. Bu gün
boş qalan bu evin muzeyə çevrilmə
si əminəm ki, dahi rəssamın da ru
hunu şad edərdi. Çox istərdim ki,
İbrahim Safinin həm Türkiyədə,
həm də doğulduğu Azərbaycanda
muzeyi olsun. Onu tanıyan bütün
ölkələr rəssamın   mənsub olduğu
xalqı da tanısın. Axı həyatı boyu Safi
bizi layiqincə təmsil edib... Dostu
Naci Tərzi xatirələrində İbrahim Sa
fini anaraq deyir: “Ömrünün axırla
rına yaxın mənə ağlaya-ağlaya dedi
ki, Naci bəy, mən özümü xoşbəxt
hiss etmirəm. Naci (Naci Kalmıkoğ
lu) ilə pulumuz olmazdı, çörəyin
arasında balıq yeyərdik, onda çox
xoşbəxt idim. İndi maddi cəhətdən
heç bir problemim yoxdur, xəstəliyi
mi də vecimə almıram, ancaq xoş
bəxt deyiləm... Çünki doğulduğum
torpağın həsrəti məni heç vaxt tərk
etməyəcək”.
Qoy bu həsrət bitsin!
Vətənə qayıtmağın vaxtıdır!
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AzƏRBAYCAN MƏTBUATı
yeni inkişaf mərhələsində

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

Heç şübhəsiz, Azərbaycan mət
buatının inkişafını təmin edən ən
mühüm amil bu sahədə dövlətin
yüksək diqqət və qayğısının möv
cud olması, güclü iradənin ortaya
qoyulmasıdır.Başqasözlə,ölkəmiz
dəklassikmedianınhazırkıinkişafı
dövlət tərəfindən sistemli siyasətin
və kompleks xarakterli tədbirlərin
həyatakeçirilməsidir.Bildiyimizki
mi, Azərbaycanın müstəqilliyinin
ilk illərində milli mətbuatımız, de
məkolarki,dərintənəzzüliləqarşı
qarşıyaqaldı.XüsusilədəAXCMü
savathakimiyyətininmətbuata,jur
nalistikaya münasibəti totalitar re
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XXI əsrdə müasir texnologiyaların həyatın bütün
sahələrinə sirayət etdiyi dövrdə informasiya re
surslarındanistifadəninəhatədairəsidavamlıola
raq genişlənir, yeni trendlər meydana çıxır. Belə
olanşəraitdəklassikənənələrəsöykənənmillime
dianınçapmətbuatınıninkişafınıntəminolunma
sı həm mühüm, həm də çətin vəzifə kimi qarşıda
durur.Buvəzifəninyerinəyetirilməsinənailolmaq
üçün isə milli informasiya məkanının qorunması,
həmçinin klassik mətbuatın inkişafını təmin edən
şərtlərinformalaşdırılmasılazımdır.Buistiqamət
də Azərbaycanın təcrübəsi müsbət nümunə kimi
qiymətləndiriləbilər.

jimlərdəkiyanaşmadanfərqlənmir
di. Həmin dövrdə imzalanan mət
buatüzərindəhərbisenzuranınya
radılmasıhaqqında16aprel1992ci
iltarixlifərmanvəbütüninformasi
ya yayımı üzərində nəzarət tətbiq
edilməsiiləbağlı15aprel1993cüil
tarixli sərəncam dövlət sirrinin qo
runmasındançoxovaxtkıhakimiy
yətinəməllərinigizlətməkməqsədi
daşıyırdı. Buna baxmayaraq,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
nın yaxşılaşdırılması, mətbuat işçi
lərininsosialtəminatınınyüksəldil
məsi istiqamətində ciddi tədbirlər
görüldü. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin1998ciil6avqusttarixin
dəimzaladığı“AzərbaycanRespub
likasında söz, fikir və məlumat
azadlığınıntəminedilməsisahəsin
də əlavə tədbirlər haqqında” Fər
manla mətbuatda və digər kütləvi
informasiya vasitələrində dövlət
sirlərini mühafizə edən baş idarə
ləğv edildi, bununla da mətbuat

üzərində illər boyu mövcud olan
senzura aradan qaldırıldı. Beləliklə,
Azərbaycan mətbuatının inkişafın
da yeni dövr başladı, mətbuat or
qanlarının azad fəaliyyətinə yaradı
lan şərait, qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
görülən tədbirlər söz, fikir və ifadə
azadlığı kontekstində plüralizmin
genişləndirilməsinə yol açdı. 1999cu ilin sonunda “Kütləvi informasi
ya vasitələri haqqında” yeni qanu
nun qəbulu da xüsusi vurğulanma
lıdır.  Bu, mətbuatın inkişafına daha
bir təkan verməklə yanaşı, bu sahə
də hüquqi bazanın zənginləşdiril
məsi işinə əhəmiyyətli töhfə oldu.
2000-ci ilin mart ayında Ümummilli
lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə
“2000-2001-ci illərdə kütləvi infor
masiya vasitələrinin maddi-texniki
şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə
Tədbirlər Proqramı” təsdiq olundu,
2003-cü ilin mart ayında Azərbay
can jurnalistlərinin qurultayında
Azərbaycan Mətbuat Şurası yara

dıldı. Təbii ki, bütün bunlar mət
buatımızın davamlı inkişafını şərt
ləndirən sistemli addımlar kimi xü
susi önəm kəsb edir.
Əlbəttə, Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin medianın inkişafı isti
qamətində müəyyən etdiyi kurs
onun layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyev tərəfindən müasir
dövrün tələblərinə uyğun olaraq
uğurla davam etdirilir. Dövlət baş
çısının imzaladığı müvafiq sərən
cam və fərmanlar, qəbul etdiyi qə
rarlar Azərbaycan mətbuatının ye
ni reallıqlar fonunda tərəqqisini
şərtləndirdi, media qarşısında yeni
perspektivlər açdı. 2008-ci il 31 iyul
tarixli “Azərbaycan Respublikasın
da kütləvi informasiya vasitələrinə
birdəfəlik maliyyə yardımı göstə
rilməsi haqqında” Sərəncamın im
zalanması bu baxımdan xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Eyni zaman
da, kütləvi informasiya vasitələri
nin “Azərbaycan” nəşriyyatına
olan borclarının tamamilə ləğv

edilməsi mətbuatın maddi prob
lemlərinin aradan qaldırılması isti
qamətində atılmış tarixi bir addım
idi. 2008-ci ildə “Azərbaycan Res
publikasında kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafına dövlət dəs
təyi Konsepsiyası”nın qəbul olun
ması, Prezident İlham Əliyevin 3
aprel 2009-cu il tarixli sərəncamı
ilə Kütləvi İnformasiya Vasitələri
nin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fon
dunun (KİVDF) yaradılması müs
təqil Azərbaycan mətbuatının inki
şaf tarixində növbəti dönüş mərhə
ləsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Azərbaycanda dövlətin mediaya,
mətbuat nümayəndələrinə göstər
diyi yüksək diqqət və qayğı fonun
da dünyada analoqu olmayan   bir
nümunə ortaya qoyuldu. Belə ki,
Prezident İlham Əliyevin 2010-cu il
22 iyul tarixində imzaladığı “Azər
baycan mətbuat işçilərinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi təd
birləri haqqında” Sərəncamına əsa
sən, mətbuat işçilərinin mənzil-
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Prezident İlham Əliyev jurnalistlər üçün tikilmiş binada mənzillərin paylanması mərasimində. 2017-ci il

məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
və onlar üçün yaşayış evlərinin ti
kilməsi məqsədi ilə 2010-cu il döv
lət büdcəsində nəzərdə tutulmuş
Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin Ehtiyat Fondundan Azərbay
can Respublikasının Prezidenti ya
nında Kütləvi İnformasiya Vasitələ
rinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fon
duna 5 milyon manat vəsait ayrıldı.
Həmin sərəncamın icrası nəticəsin
də Bakının Səbail rayonunun Bibi
heybət qəsəbəsində jurnalistlər
üçün 2 blokdan, 156 mənzildən iba
rət 17 mərtəbəli bina tikildi və 2013cü il iyulun 22-də Prezident İlham
Əliyev həmin binada mənzillərin
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paylanması mərasimində iştirak et
di. Həmçinin Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin “Azərbaycan
mətbuat işçilərinin sosial müda
fiəsinin gücləndirilməsinə dair əla
və tədbirlər haqqında” 2013-cü il 22
iyul tarixli Sərəncamı ilə tikilən 3
bloklu, 17 mərtəbəli, 255 mənzilli
binanın 2017-ci il iyulun 20-də isti
fadəyə verilməsi və həmin gün jur
nalistlər üçün yeni, sayca üçüncü
binanın təməlinin qoyulması bu is
tiqamətdə atılan addımların da
vamlı xarakter daşıdığını bir daha
təsdiqləyir.
Bunlarla yanaşı, bütün azadlıq
ların təmin edildiyi, demokratik

ölkə imicinə malik olan Azərbay
canda söz, fikir və özünüifadə
azadlığı təkcə çap -  klassik mət
buatı əhatə etmir, ölkəmizdə inter
net azadlığı da  tam təmin olunub.
Respublika əhalisinin 80 faizi in
ternet istifadəçisidir. İnformasiya
resurslarına sərbəst çıxış imkanları
mövcuddur. Bir sıra hallarda Azər
baycanın müstəqil siyasət həyata
keçirməsindən, beynəlxalq mövqe
yinin davamlı olaraq möhkəmlən
məsindən ciddi narahatlıq keçirən
müəyyən dairələr ölkəmizə qarşı
“qara piar” kampaniyası aparırlar.
Bu məqsədlə Azərbaycanda guya
insan hüquqlarının pozulduğuna,

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
ratik prinsiplərə 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
həyata keçirilib və mühüm nailiy
yətlərəldəedilib.BugünAzərbay
canda 55 siyasi partiya, 3 mindən
çoxqeyrihökuməttəşkilatı(4min
dənçoxqeyrikommersiyatəşkila
tı),5mindənartıqkütləviinforma
siya vasitəsi, habelə sıralarında 2
milyona yaxın insanı birləşdirən
həmkarlarittifaqlarısərbəstfəaliy
yətgöstərir.AzərbaycanRespubli
kasının Prezidenti İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi: “Azərbaycanda
həmdemokratik,həmdəsosialiq
tisadi inkişaf paralel gedir. Buna
görəhesabedirəmki,bizimcəmiy
yətimizdə islahatlar təkamül yolu
ilə aparılır və dərinləşir. Siyasi və
iqtisadi islahatlar daha da dərin
ləşməlidir. Söz azadlığı Azərbay
candatamtəminedilibdir,heçbir

məhdudiyyət yoxdur. Mənə veri
lən son məlumata görə, Azərbay
can əhalisinin təxminən 80 faizi
internet istifadəçisidir. Belə olan
haldasözazadlığıiləbağlıheçbir
problem ola bilməz. 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.
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