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“İnanıram ki, bölgədə möhkəm sülhün
bərpa edilməsi burada yaşayan bütün
xalqların mənafelərinə cavab verər”

ULU ÖNDƏR
Millət sənə arxa, sən də millətə,
Yurdumun ümidi, pənahı oldun.
Günəş tək qələbə çalıb zülmətə,
Vətənin işıqlı sabahı oldun.
Haqqın keşikçisi haqdan doğulub,
Ayağı altında torpağı görüb.
Müdriklər həmişə zirvədə olub,
Müdriklər həmişə uzağı görüb.
Yurdu xilas etdin çox yağılardan,
Sərhəd çəkilirdi belədən-belə.
Hər zəka bacarmaz vətəni dardan,
Milləti düşməndən qoruya bilə.
Haqq-ədalət budur, həqiqət budur,
Görənlər gözündə bir heyrət gedir.
Qurduğun dövlətdə sular durudur,
Çəkdiyin yollarla bir millət gedir.
Sevgidir həyatın, ömrün mənası,
Böyük sevgi düşər böyük insana.
Heydər məhəbbəti, Heydər dühası,
Əbədi günəşdir Azərbaycana.
Əliş Əhmədoğlu
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Oqtay Əsədov:

“Yeni dünya nizamının formalaşmasında
məhz gənclər həlledici rol oynamalıdırlar”
Milli Məclisdə Parlamentlərarası İttifaqın 
gənc parlament üzvlərinin konfransı keçirildi

Dekabrın 14-də Milli Məclisdə Par
lamentlərarası İttifaqın (PAİ)   Gənc
Parlament Üzvlərinin 5-ci Qlobal Konf
ransı öz işinə başladı. Tədbiri giriş sö
zü ilə açan Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədov bu mötəbər toplantı münasi
bəti ilə iştirakçılara Azərbaycan Prezi
denti cənab İlham Əliyevin səmimi
təbriklərini və xoş arzularını çatdırdı.
Spiker çıxışında dedi: “Ötən yüzilliyin
sonlarında bəşəriyyətin mövcudluğu
nu qorxu altına alan qlobal təhlükələ
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rin hamılıqla dərk edilməsi dünya sivi
lizasiyasının inkişafının xarakterini
dəyişdirməyə yönələn beynəlxalq səy
lərin artmasına gətirib çıxarmışdır. Öz
tarixinin dönüş mərhələsində olan in
san cəmiyyəti sivilizasiyanın inkişaf
prosesinin yeni vektorunu bərqərar et
məyə bəslədiyi ümidləri dayanıqlı in
kişaf ideologiyasının həyata keçirilmə
si ilə bağlamışdır. Bu gün bir çox tədqi
qatçılar dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə
keçidi sosial mühəndisliyin xüsusi bir

metodu və “ekoloji politologiya” ad
landırırlar. Söhbət qloballaşmanın və
böhranlı halların mənfi nəticələrini
aradan qaldırmağa yönələn siyasi
fəaliyyətdən və ekoloji tarazlığa nail
olmaq yolu ilə dayanıqlı və təhlükəsiz
inkişafı təmin etməkdən gedir.
Nəticə etibarilə bütün bunlar indiki
və gələcək nəsillər üçün daha güvənli,
ədalətli və humanist bir dünya qurul
masına gətirib çıxarmalıdır. Bu baxım
dan inanıram ki, konfransın sessiyala

rında aparılacaq fikir mübadiləsi və
müzakirələr dayanıqlı inkişafın təmin
edilməsində gənclərin, xüsusən gənc
parlament üzvlərinin rolunun güclən
dirilməsi yollarını müəyyən etməyə
imkan verəcəkdir.
Dünya əhalisinin mühüm hissəsini
təşkil edən gənclər ən dinamik sosial
qrup olaraq dayanıqlı inkişaf məqsəd
lərinin əldə edilməsinə dəyərli töhfələr
verə bilərlər. Çox böyük intellektual
potensialın daşıyıcısı olan gənclər bir
çox ölkələrin siyasi, iqtisadi və sosial
strukturlarında önəmli yer tutaraq
müasir cəmiyyətin mənəvi inkişafının
mühüm amili kimi çıxış edirlər.
Sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı
əlaqələrin intensiv gücləndiyi dövrdə
gənclər müxtəlif mədəniyyətlərə xas
dəyərləri və yeni ideyaları daha tez
mənimsəyirlər. Bəşər sivilizasiyasının
inkişafının müasir mərhələsində milli
eqoizm və müstəsnalıq düşüncəsinin
aradan qaldırılması, müharibə və zora
kılıq fəlsəfəsinin sülh və əməkdaşlıq
fəlsəfəsi ilə əvəz edilməsi üçün obyek
tiv imkanlar yaranmışdır. Əminəm ki,
yeni dünya nizamının formalaşmasın

da məhz gənclər həlledici rol oynama
lıdırlar.
Bu gün Azərbaycanda gənclər so
sial, humanitar, iqtisadi və siyasi fəaliy
yətə yaxından cəlb olunmuşlar. Gənc
lər siyasəti dövlət siyasətinin mühüm
tərkib hissəsini təşkil edir. Dövlətin ya
ratdığı geniş imkanlar sayəsində gənc
lər cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çev
rilmişlər.
Bizim gənclərimiz Azərbaycan par
lamentində də önəmli mövqelərə ma
likdirlər. Onlar qanunvericilik prose
sində, beynəlxalq parlament təşkilatla
rının fəaliyyətində yaxından iştirak
edirlər. Dövlətimizin qarşılaşdığı prob
lemlər, xüsusən Ermənistanın Azərbay
cana qarşı silahlı təcavüzünün ağır nəti
cələri, ölkə ərazisinin 20 faizinin işğal
edilməsi, 1 milyondan çox soydaşımı
zın doğma yurdlarından didərgin düş
məsi barədə məlumatları xarici ölkələr
dən olan həmkarlarına çatdırmaq üçün
bütün vasitələrdən istifadə edirlər”.
Çıxışında Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə da
nışan cənab Sədr belə bir əminlik ifadə
etdi ki, münaqişə hamılıqla qəbul edil

 iş beynəlxalq hüquq normaları və
m
prinsipləri, xüsusən onların arasında
başlıca prinsip olan dövlətlərin ərazi
bütövlüyü əsasında həll ediləcəkdir.
Oqtay Əsədov çıxışının sonunda
vurğuladı ki, Parlamentlərarası İttifa
qın bu konfransının Bakıda keçirilməsi
ölkəmizin siyasi həyatında çox önəmli
hadisədir: “İnanırıq ki, bu qlobal konf
ransda 44 ölkəni təmsil edən 250-yə
yaxın nümayəndə Şərq dünyası ilə
Qərb dünyası arasında körpü rolu oy
nayan Azərbaycan barəsində dolğun
və ətraflı məlumat alacaq, müxtəlif
mədəniyyətlərin vətəni olan ölkəmiz
dən xoş təəssüratla ayrılacaqlar”.
Parlamentlərarası İttifaqın prezi
denti Qabriela Kuevas Barron çıxışın
da bu tədbirə ev sahibliyi etdiyinə görə
Azərbaycan xalqına və Prezident İl
ham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi.
Qeyd olundu ki, Azərbaycan gənclər
üçün bu günün çağırışlarını qət etmək
də yeni innovasiyalı həll yollarını təklif
edir, onların həyata keçirilməsi üçün
hər cür şərait yaradır. O, konfransda
müzakirə ediləcək məsələlərin dünya
da gedən qlobal dəyişikliklərə öz töh
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fəsini verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Barron vurğuladı ki, hazırda iqlim də
yişikliyi nəticəsində ümumi qlobal
temperatur 1,5 dərəcə yüksəlib, dünya
əhalisi növbəti 40 il ərzində 60 faiz ar
tacaq: “Biz statistik məlumatları nəzə
rə almalı, ətraf mühitə yaranan təhdid
lərin həyatımıza təsirlərini bilməliyik.
Buna görə də biz gələcəyimiz naminə
seçimlərimizi doğru etməli, qərarları
mızı düzgün hesablamalıyıq”.
Sonra Parlamentlərarası İttifaqın
Gənclər Forumunun sədri Mourine
Osoru gənclərin cəmiyyətin aparıcı
qüvvəsi olduğunu vurğulayaraq bil
dirdi ki, bu sahədə üzv ölkələr səyləri
ni birləşdirməlidirlər.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhi
mov çıxışında Azərbaycanın gənclər
siyasəti, ölkəmizdə gənclərə göstərilən
diqqət və qayğı barədə məlumat verdi.
Azərbaycanın gənc ölkə olduğunu
söyləyən nazir dedi ki, əhalimizin
60%-i 30 yaşdan aşağı insanlardır. Bil
dirildi ki, 1994-cü ildən ölkədə Gənclər
və İdman Nazirliyi fəaliyyət göstərir,
1996-cı il fevralın 2-də isə Azərbaycan
da  ilk Gənclər Forumu keçirilib və hər
il həmin gün Gənclər Günü kimi qeyd
olunur. Ölkəmizdə 2001-ci ildə gənclər
siyasəti ilə bağlı qanun qəbul edilib.
2011-ci ildə Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Gənclər Fondu, 2015-ci
ildə isə Milli Məclisdə Gənclər və id
man komitəsi yaradılıb. Azərbaycanın
dövlət büdcəsindən gənclər sahəsinə
ayrılan vəsait 2003-cü ildən indiyədək
100 dəfə artırılıb. Son 10 il ərzində 41
gənclər mərkəzi yaradılıb, ölkədə gənc
lərlə bağlı olan 300-dən çox QHT
fəaliyyət göstərir. Gənc sahibkarlara öz
bizneslərini yaratmaq üçün bütün lazı
mi kömək göstərilir. Azərbaycan döv
ləti 2007-ci ildən bu günə kimi dünya
nın 100 universitetində 3600-dən çox
tələbənin təhsil alması üçün maliyyə
yardımı göstərib. Azərbaycan gəncləri
Avropa Şurası, BMT, Avropa İttifaqı və
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30-dan çox beynəlxalq, humanitar təş
kilatlarda təmsil olunurlar.
Açılış mərasimi bitdikdən sonra
Parlamentlərarası İttifaqın 5-ci Qlobal
Konfransının iştirakçıları Milli Məcli
sin inzibati binasının fonunda birgə
şəkil çəkdirdilər.
Sonra tədbir “Planetimizin gələcək
üçün mühafizəsi: ətraf mühitin qorun
masında gənclərin rolu” mövzusunda
birinci sessiya ilə davam etdirildi. Par
lamentlərarası İttifaqın Gənclər Foru
munun sədri Mourine Osorunun mo
deratorluğu ilə aparılan sessiyada əv
vəlcə  Təbiət Qanunu Fondunun prezi
denti Toni Oposanın “Gələcək nəsillər
üçün iqlim ədaləti” adlı videoməruzəsi
dinlənildi. Sonra çıxış edənlər mövzu
ilə əlaqədar fikirlərini bildirdilər.
Həmin gün fasilədən sonra Parla
mentlərarası İttifaqın Gənc Parlament
Üzvlərinin 5-ci Qlobal Konfransı sessi
yalarda öz işini davam etdirdi.
İkinci sessiyada “Paradiqmanın də
yişdirilməsi: gələcək nəsillər üçün da
vamlı istehlak və istehsal” mövzusun
da videomesaj dinlənildikdən sonra
Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişili
və digər çıxışçılar mövzu ilə bağlı fikir
lərini bildirdilər. Çıxışlarda davamlı
iqtisadi inkişaf, ətraf mühitin qorunma
sı, tullantıların minimuma endirilməsi,
gələcəkdə dünyada gözlənilən ərzaq
qıtlığının qarşısının alınması üçün dün
ya ölkələrinin səylərinin birləşdirilmə
sinin vacibliyi vurğulandı. Müzakirələr
zamanı Sudan nümayəndəsi Ermənis
tanı işğal etdiyi Azərbaycan torpaqları
nı azad etməyə çağıran sənəd qəbul
olunması barədə təklif verdi.
Üçüncü sessiyada “Güclü gələcək:
sabahın təhsili” mövzusunda məruzə
dinlənildi. Məruzə ətrafında müzaki
rələr zamanı ağıllı və irəliyə yönəlmiş
təhsilə investisiya qoyulması, təhsilin
dayanıqlı inkişafı, yeni təhsil siyasəti,
qlobal əmək bazarının və texnologiya
lar sahəsində yeniliklərin təhsilə təsiri

və digər məsələlər barədə fikirlər səs
ləndirildi.
İş gününün sonunda Parlamentlərarası İttifaqın Gənc Parlament Üzvləri
nin 5-ci Qlobal Konfransının dekabrın
15-də davam etdirilməsi qərara alındı.
Dekabrın 15-də Parlamentlərarası
İttifaqın Gənc Parlament Üzvlərinin
5-ci Qlobal Konfransı üçüncü sessiya
da “Güclü gələcək: sabahın iş yerləri”
mövzusunda işini davam etdirdi. Oks
ford Universitetinin professoru Daniel
Susskind mövzuya dair məruzəni təq
dim etdi. O bildirdi ki, bu gün dünya
da böyük problemlərdən biri işsizlik
dir və 2020-ci ildə dünyada kütləvi iş
sizlik gözlənilir. Professorun sözlərinə
görə, bu problemin kökündə isə elm və
texnologiyanın sürətli inkişafı və onun
həyatımıza, əl əməyinə ciddi təsiri da
yanır. Çünki texnologiyalar inkişaf et
dikcə, işçi qüvvəsinə, əl əməyinə ciddi
ehtiyac qalmır. İşləri məhz həmin tex
noloji avadanlıqlar, cihazlar görür.
Mövzu ətrafında edilən çıxışlarda
bildirildi ki, bu gün dünya üzrə işsizlik
həddi artıq 63 faiz səviyyəsindədir və
bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmalı,
böyük layihələr icra edilməlidir. Qeyd
olundu ki, insanlar maarifləndirilməli
və stimullaşdırılmalıdırlar ki, yeni pe
şələrə yiyələnsinlər.
Konfransın dördüncü sessiyasında
“Gələcək nəsillər üçün parlamentin at
dığı addımlar” mövzusu ətrafında ət
raf mühit və davamlı inkişaf üzrə ko
missar xanım Cudi Gelfandın vi
deomesajı dinlənildi. Panel müzakirə
ləri zamanı gələcək nəsillərin hüquq
və maraqlarının müntəzəm parlament
işinə inteqrasiya edilməsi, gənclərin
inkişaf strategiyası, onlara dəstək veril
məsi, gənclər və rəqəmsallaşma, gənc
lər parlamentlərinin yaradılması, ölkə
lərin gənclər siyasəti barədə qarşılıqlı
fikir mübadiləsi aparıldı.
Panel müzakirələrində çıxış edən
Milli Məclisin Beynəlxalq münasibət

lər və parlamentlərarası əlaqələr komi
təsinin sədr müavini Sevinc Fətəliyeva
bildirdi ki, bu gün biz həssas dünyada
yaşayırıq və dünyada heç bir ölkə ter
rorçuluq, radikallıq və ekstremizmdən
sığortalanmayıb: “20 ildən artıqdır ki,
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi er
məni işğalı altındadır və qonşu Ermə
nistanın etnik təmizləmə siyasəti nəti
cəsində bir milyondan artıq soydaşı
mız öz doğma yurdlarını tərk edərək
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşüblər”. Komitə sədrinin müavini
vurğuladı ki, bu işğal zamanı törədil
miş etnik təmizləmə terrorun hər bir
ölkə üçün necə təhlükəli olmasının ba
riz nümunəsidir.
Millət vəkili Azərbaycanda gənclərə
böyük diqqət və qayğının göstərildiyi
ni qeyd edərək bildirdi ki, dünyada
bəzi terror təşkilatları özlərini İslam
təşkilatı kimi təqdim edərək İslamın
adına xələl gətirirlər. Qeyd olundu ki,
dünyada etnik və dini zəmində yara
nan münaqişələrin sayı get-gedə art
maqdadır. Azərbaycan bu mənada öz
dözümlülük ənənələrini qoruyub sax
layır: “Tolerantlıq və multikulturalizm
ideyaları həyatımızın ən dəyərli hissə
sidir və eyni zamanda, dövlət siyasəti
nin prioritetlərindən biridir”.

Parlamentlərarası İttifaqın Gənc
Parlament Üzvlərinin 5-ci Qlobal Konf
ransı müxtəlif aktual mövzulara həsr
olunmuş sessiyalarda öz işini bitirdik
dən sonra qurumun milli parlament
lərdə gənclərin iştirakı üzrə 2018-ci ilin
hesabatı təqdim edildi. Hesabata əsa
sən, son iki ildə dünyada 30 yaşından
cavan deputatların sayı 1,9 faizdən 2,2
faizə qədər artıb. Gənc deputatların
say çoxluğu ən çox Avropa ölkələrində
müşahidə olunur. Parlamentlərdə
gənclərin təmsilçiliyini artırmaq məq
sədi ilə PAİ gənclərin bu sahəyə daha
çox cəlb edilməsi üçün böyük səylər
göstərib, onlar barədə məlumatlar yı
ğıb, gənc deputatların illik qlobal konf
ransı kimi bir çox forumlar təşkil edib.
Daha çox gənci qərarların qəbul edil
məsinə cəlb etməklə cəmiyyətdə möv
cud olan əsas çağırışlara daha yaxşı
cavab vermək olar. Bu gün də, gələcək
də də xalqların mənafeyinə xidmət
edəcək siyasətin hazırlanması işində
gənc deputatların baxışlarına, müasir
ideyalarına ehtiyac var.
Qeyd olundu ki, Parlamentlərarası
İttifaqın hesabatında parlamentlərdə
gənclərin iştirakını artırmaq üçün müx
təlif tədbirlər tövsiyə edilir. Bir sıra öl
kələrdə gənclər üçün yaradılmış seçki

kvotaları təsir göstərməyə başlayır.
Təqdirəlayiq haldır ki, gənclərin məsə
lələri üzrə parlament komitələri artıq
ölkələrin 40 faizində mövcuddur. 72
ölkədə daha çox sayda gəncin siyasi
təhsil alması və siyasətlə məşğul olması
üçün gənclər parlamentləri yaradılır.
Sonra Azərbaycan Milli Məclisinin
deputatı Şahin İsmayılov və Parla
mentlərarası İttifaqın Gənclər Forumu
nun sədri Mourine Osoru konfransın
yekun sənədini təqdim etdilər. Bildiril
di ki, yekun sənəddə müzakirəyə çıxa
rılan məsələlər, o cümlədən ətraf mü
hitin qorunmasında gənclərin rolu,
gələcək nəsillər üçün davamlı istehlak
və istehsal, sabahın təhsili, sabahın iş
yerləri, gələcək nəsillər üçün parla
mentin atdığı addımlar üzrə tövsiyələr
öz əksini tapıb.
Tədbirin sonunda Parlamentlərara
sı İttifaqın Gənclər Forumunun sədri
Mourine Osoru Azərbaycan Milli Məc
lisinə konfransın yüksək səviyyədə
təşkilinə görə nümayəndə heyətləri
adından təşəkkürünü ifadə etdi.
Bununla da, Bakıda iki gün davam
edən Parlamentlərarası İttifaqın Gənc
Parlament Üzvlərinin 5-ci Qlobal Konf
ransı öz işini başa çatdırdı.
Milli Məclisin Mətbuat xidməti
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Cənab İlham Əliyevin 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində
seçicilərin əksəriyyətinin səsini toplayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsindən 15 il vaxt keçib. Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
layiqli davamçısı olan İlham Əliyev uzaqgörən siyasəti, düşünülmüş islahatları və
müdrik qərarları ilə Azərbaycanı dinamik
inkişaf yoluna çıxarıb, ölkəmizin beynəlxalq miqyasda mövqelərini daha da möhkəmləndirib.
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İLHAM ƏLİYEV:

“BİZ ÖZÜMÜZ ÖZ
TALEYİMİZİN SAHİBİYİK”

Oqtay Əsədov
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri

Zamanxalqımızınonunistiqlal
məfkurəsini gerçəkliyə çevirmiş
Heydər Əliyev siyasətinin dava
mına səs verməsinin nə qədər
müdrikaddımolduğunubirdaha
sübutetdi.Əgərbiz19932003cü
illərdə Ulu öndərin başçılığı ilə
millimənəvi dəyərlər zəminində
dövlətçilik sistemimizin ideoloji
siyas i dayaql ar ın ı yar atm ağ a,
müstəqilliyimizin əbədi və dön
məzxarakteralmasınanailolmuş
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15 il əvvəl Azərbaycanın siyasi həyatında mü
hüm bir hadisə baş verdi. 2003cü ilin okt
yabrında görkəmli dövlət xadimi Heydər Əli
yevin siyasi varisi İlham Əliyevin ölkə Prezi
denti seçilməsi ilə Azərbaycan çağdaş müstə
qillik tarixində keyfiyyətcə yeni bir dövrə qə
dəm qoydu. Mübaliğəsiz demək olar ki, məhz
bu dövr dövlətçilik tariximizdə möhtəşəm bir
intibah mərhələsi oldu.
 uqsa, 2003cü ildən keçən dövr
d
ərzindəuğurlusiyasətnəticəsində
bölgəninliderdövlətinəçevrildik.
Azərbaycan bu mərhələdə öz
dövlətçiliyini, siyasi və iqtisadi
müstəqilliyini daha da gücləndir
di. Ölkənin davamlı və dayanıqlı
inkişafı, sürətlə modernləşdiril
məsi təmin edildi. Avropanın
enerji təhlükəsizliyi arxitektura
sında əhəmiyyətli yer tutan res
publikamızın kosmik kluba üzv
olması, bölgənin mühüm tranzit
qovşağına çevrilməsi bütün dün
yaazərbaycanlılarınınqəlbiniqü
rurhissiilədoldurur.
Qafqazınbubölgəsindəinkişa

fınAzərbaycanmodelininmüəlli
fiməhzUluöndərinmillidövlət
çilikirsinimüvəffəqiyyətlədavam
etdirənİlhamƏliyevdir.Ötən15il
ərzində o, dünya siyasi arenasın
da zəmanəsinin ən uğurlu siyasi
xadimlərindən olduğunu birmə
nalı şəkildə təsdiqlədi. İlham Əli
yev öz simasında Qərb  düşüncə
tərziiləŞərqmüdrikliyiniüzvişə
kildə birləşdirərək, praqmatizmi,
dövrün çağırışlarına cavab ver
mək bacarığı, cəsarətli addımları,
liderlikkeyfiyyətləriiləxalqınbö
yük inamını qazanaraq Azərbay
canızirvələrəqaldırabildi.
Bütünbuuğurlarınqazanılma

sına milli dövlətçilik sistemimizdə
mühüm rol oynayan Milli Məclis
də öz töhfəsini vermişdir. Parla
ment dövlət başçısı tərəfindən öl
kədə aparılan quruculuq işlərinə,
islahatların həyata keçirilməsinə,
sivil dövlətlərə məxsus müasir cə
miyyətin qurulmasına öz səlahiy
yətləri çərçivəsində dəstək verir.
Qətiyyətlə   deyə bilərəm ki, Ulu
öndər Heydər Əliyevin dönəmin
də mövcud olan yüksək səviyyəli
prezident-parlament münasibətlə
ri bu gün də uğurla davam etdiri
lir, parlamentarizm ənənələri da
ha da zənginləşdirilir.
Ölkə başçısının qanunvericilik

təşəbbüsü ilə Milli Məclisə daxil
olan qanun layihələri parlamentin
müzakirəsinə təqdim edilərək qə
bul olunur. Bu sənədlər dövlətçili
yimizin dayaqlarının daha da
möhkəmlənməsinə, ölkənin tərəq
qisinə xidmət göstərir. Həyatın bir
çox sahələrini tənzimləyən bu qa
nunlar inkişafımızın hüquqi baza
sını təşkil etməklə yanaşı, dünya
hüquq praktikasında ən mütərəq
qi fikirləri, konsepsiyaları özündə
ehtiva edir. Prezident İlham Əli
yev bu barədə öz fikirlərini belə
bölüşmüşdür: “Azərbaycanda par
lamentarizmin çox yaxşı ənənələri
yaranmışdır. Milli Məclis tərəfin

dən qəbul edilmiş qərarlar ölkə
mizin inkişafına xidmət göstərir.
Parlament siyasi mübarizənin mə
dəni, sivil qaydalarla aparılması
na töhfəsini verir”.
Bu gün Azərbaycanın möhkəm
qanunvericilik bazası vardır de
sək, yanılmarıq. Qəbul olunmuş
konstitusiya qanunları, məcəllə
lər, qanunlar, təsdiq edilmiş kon
vensiyalar, sazişlər cəmiyyət və
dövlət həyatında yaranan münasi
bətləri tənzimləməyə xidmət edir.
Qanunvericilik fəaliyyətində bə
şəri dəyərlər milli dəyərlərimizlə
üzvi surətdə əlaqələndirilir.
Güclü iqtisadiyyata malik müs
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təqil Azərbaycan dünya miqyasın
da bu gün özünü ən yüksək səviy
yədə təqdim edir. Son 15 il ərzin
də regional inkişaf proqramlarının
icrasının nəticələri göz önündədir.
Bölgələrimiz, demək olar ki, artıq
iqtisadi güc mərkəzinə çevrilib.
Statistikaya müraciət etsək, görə
rik ki, 2004-2017-ci illərdə dövlət
büdcəsinin gəlirləri 13,5 dəfə art
mışdır. Ölkənin strateji valyuta
ehtiyatları artıq 45 milyard ABŞ
dolları həcmindədir. İxrac idxalı 5
milyard dollar üstələyir. Nailiy
yətlərimiz nüfuzlu reytinq agent
likləri tərəfindən yüksək qiymət
ləndirilir. Dünya İqtisadi Forumu
nun “2017-2018 Qlobal Rəqabətli
lik Hesabatı”nda Azərbaycan 137
ölkə arasında 35-ci yerdə qərarla
şıb. Bu göstərici üzrə ölkəmiz
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uzun illərdir ki, MDB-də liderliyi
ni qoruyub saxlayır. Ölkə başçısı
haqlı olaraq qeyd edir ki, “biz iqti
sadi baxımdan heç kimdən asılı
deyilik, biz özümüz öz taleyimi
zin sahibiyik”.
Azərbaycanımızın iqtisadi sa
hədəki uğurlarının qazanılmasın
da Milli Məclisdə qəbul olunmuş
qanunlar əhəmiyyətli rol oyna
mışdır. Hazırda ölkənin 2019-cu il
dövlət büdcəsi işğalçı Ermənistan
dan 4,5 dəfə çoxdur.   Bu ölkə
Azərbaycanın fəal iştirakçısı oldu
ğu qlobal enerji və infrastruktur
layihələrindən kənarda qalmışdır.
Xalqımız əmindir ki,   torpaqları
mızın işğaldan azad olunması isti
qamətində görülən işlər tezliklə
öz bəhrəsini verəcəkdir. Bunu or
dumuzun müvəffəqiyyətlə apar

dığı Aprel döyüşləri bir daha sü
but etdi.
Bir faktı bildirmək istəyirəm ki,
cənab İlham Əliyev hələ 19952003-cü illərdə deputat olduğu
dövrdə parlamentdə qanun yara
dıcılığı işində yaxından iştirak et
miş, Milli Məclisin beynəlxalq əla
qələrinin genişlənməsinə öz layiq
li töhfəsini vermişdir. O, parla
ment diplomatiyasının gücündən
məharətlə istifadə edərək, AŞPAda nümayəndə heyətimizin rəhbə
ri kimi bölgə həqiqətlərinin dünya  
ict im aiyy ət in ə çatd ır ılm as ınd a,
ermənilərin işğalçılıq siyasətinin
ifşasında   əhəmiyyətli rol oyna
mışd ır. Onun AŞPA-da sədr
müavini, büro üzvü seçilməsi, təş
kilatda və digər beynəlxalq qu
rumlarda ölkəmizin haqlı mövqe

yini əks etdirən qərarların qəbul
olunması parlament diplomatiya
mızın uğuru hesab oluna bilər. Bu
ənənə deputatlarımız tərəfindən
bu gün nüfuzlu beynəlxalq təşki
latlarda müvəffəqiyyətlə davam
etdirilməkdədir.
Bugünədək Milli Məclisdə xari
ci ölkələrin qanunvericilik orqan
ları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı
əlaqə haqqında 20-yə qədər saziş  
imzalanmış, 80-dən çox ölkənin
parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi
qrupları yaradılmışdır. Yola sal
mağa hazırlaşdığımız 2018-ci il
yubileylər ilidir desək, yanılma
rıq. Öz istiqlalı uğrunda mübari
zələrlə dolu şanlı tarixə malik xal
qımız bu il müsəlman Şərqində ilk
Demokratik Respublikamızın 100
illiyini böyük təntənə ilə qeyd et
di. Parlamentimizin yubiley tədbi
rində dünyanın 44 ölkəsinin par
lament rəhbərliyinin, 9 beynəlxalq

təşkilatın nümayəndələrinin işti
rakı ölkəmizin beynəlxalq aləm
dəki nüfuzunun göstəricisi idi.
Xüsusi qeyd etmək istəyirəm
ki, Milli Məclisin deputatlarının iş
şəraitinin yaxşılaşdırılması, parla
mentin qanunvericilik fəaliyyəti
nin təkmilləşdirilməsi üçün gə
rəkli işlər dövlət başçısı tərəfindən
hər vasitə ilə dəstəklənir. Məhz
onun təşəbbüsü və köməyi ilə Mil
li Məclisin inzibati binasının sima
sı tamamilə yenilənmişdir. Bu, əs
lində ölkənin iqtisadi qüdrətinin
göstəricisidir.
Azərbaycanın Birinci vitse-pre
zidenti Mehriban xanım Əliyeva
millət vəkili olduğu dövrdə qa
nunvericilik bazasının təkmilləş
dirilməsində, parlamentin beynəl
xalq əlaqələrinin genişləndirilmə
sində fəal iştirak etmiş, Milli Məc
lisdə onun müəllifi olduğu 4 am
nistiya aktı qəbul olunmuşdur.

Bütün bunlar göstərir ki, Xalq
Cümhuriyyəti dövründə forma
laşmış parlamentarizm ənənələri
keyfiyyətcə yeni mərhələdə daha
da inkişaf edərək ölkəmizin tərəq
qisinə, yüksəlişinə xidmət edir.
Milli Məclis öz tarixi missiyasını
şərəflə yerinə yetirərək, xalqımı
zın rifahı naminə ölkədə aparılan
mütərəqqi siyasi, iqtisadi və hü
quqi islahatlara layiqli töhfələrini
verir.
Yaşadığımız son 15 ilin vətəni
miz, xalqımız üçün zəfərlər ili ol
duğunu bədxahlarımız da etiraf
edir. Qarşıdan Dünya Azərbay
canlılarının Həmrəylik Günü, ye
ni təqvim ili gəlir. Heç şübhə et
mirəm ki,    2019-cu ildə də ölkə
Prezidenti İlham Əliyevin başçılı
ğı ilə doğma Azərbaycanımız qa
zanacağı yeni-yeni uğurlarla müs
təqillik tariximizin şanlı səhifələ
rindən birini yazacaqdır.
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Azərbaycanın müdafiə
qabiliyyətinin artırılması
Prezident İlham Əliyevin
apardığı siyasətin əsas
prioritetlərindən biridir

Ziyafət Əsgərov
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisi Sədrinin birinci
müavini, Müdafiə, təhlükəsizlik
və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin sədri

ƏsasıUluöndərHeydərƏliyev
tərəfindən qoyulan Azərbaycanın
müstəqildövlətquruculuğuonun
layiqli varisi möhtərəm Preziden
timizİlhamƏliyevin15illikprezi
dentlikfəaliyyətidövründəsürətli
inkişaf yolu keçib. Regionda çox
həssasvəgərginsiyasiproseslərin
cərəyan etdiyi bir vaxtda Azər
baycanın dövlət maraqlarına xid
mət edən uğurlu daxili və xarici
siyasətyürütməkasanməsələde
yildi.YalnızİlhamƏliyevinuzaq
görənsiyasəti,möhkəmiradəsivə
nadirsiyasiliderlikqabiliyyətisa
yəsindəölkəmizbumüddətərzin
də birbirinin ardınca böyük
nailiyyətlərə imza atıb. Ölkə baş
çısınınrəhbərliyiiləbütünsahələr
üzrə dövrün tələblərinə uyğun
sistemli islahatların aparılması,
yeniəməkdaşlıqformatlarınınya
radılması, ölkəmizin qlobal layi
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hələrdə fəal iştirakının təmin
olunması, milli təhlükəsizliyin və
sabitliyin gücləndirilməsi istiqa
mətində ciddi yeniliklərin həyata
keçirilməsi Azərbaycanı bu gün
regiondaliderdövlətəçevirib.
Dövlətbaşçımızın15illikfəaliy
yəti ərzində ordu quruculuğunun
inkişafı məsələləri də daim diqqət
mərkəzindəolub.MöhtərəmPrezi
dentimizin 2018ci il iyunun 26da
Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin yaradılmasının 100
illik yubileyi münasibəti ilə keçiri
lənhərbiparaddaçıxışındadasöy
lədiyi kimi, “ordu quruculuğu bi
zim üçün ən başlıca, ən prioritet
məsələdir.Budatəbiidir.Çünkibiz
müharibəşəraitindəyaşayırıq.Mü
haribəhələbitməyib.Müharibənin
birinci mərhələsi başa çatıb. Bizim
əsasvəzifəmizölkəmizinərazibü
tövlüyünübərpaetməkdir”.
Məhz bu prinsipə əsaslanaraq
ölkə başçısının rəhbərliyi altında
Azərbaycan Ordusunun döyüş
qabiliyyətinin artırılması, Silahlı
Qüvvələrin madditexniki bazası
nın möhkəmləndirilməsi sahəsin
də ardıcıl tədbirlər həyata keçiri
lib. Hərbi sahədə əsaslı islahatlar
aparılması ilə yanaşı, ordumuz
yenisilahvətexnikailətəchizedi
lib.BugünAzərbaycanRespubli
kası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
nin müəssisələrində 1200 adda

hərbitəyinatlıməhsulistehsaledi
lir.AzərbaycanınSilahlıQüvvələ
ri dünyanın ən peşəkar, NATO
standartlarına cavab verən ordu
larındanbiridir.Prezident,AliBaş
Komandan İlham Əliyevin rəh
bərliyiiləorduquruculuğuprose
si davamlı sürətdə təkmilləşdiri
lir, hərbi hissələr ən müasir hərbi
texnika ilə təchiz olunur, yüksək
şəraitə malik hərbi şəhərciklər,
döyüşpoliqonlarıyaradılır.
Builiyunun26daAzərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
yaradılmasının 100 illik yubileyi,
onunardıncasentyabrın15dəBa
kışəhərininişğaldanazadedilmə
sinin100illiyimünasibətiiləBakı
nınAzadlıqmeydanındakeçirilən
möhtəşəm hərbi paradlar Azər
baycanınhərbigücünü,hərbiqüd
rətinibirdahaəyaniolaraqbütün
dünyayasübutetdi.
BugünAzərbaycanOrdusure
gionun ən güclü ordusu olmaqla
xalqımızın güvənc yeri, müstəqil
liyimizin,dövlətçiliyimizinqaran
tıdır.Hazırdatorpaqlarımızıdüş
məndən azad etməyə qadir, yük
səkdöyüşruhunamalikordumuz
formalaşıb. Bunun yaxın tarixdə
hamılıqlaşahidiolduq.
Beləki,2016cıilinaprelayında
SilahlıQüvvələrimizinböyükqəh
rəmanlığı sayəsində Füzuli, Cəb
rayılvəAğdərərayonlarınınümu

“Bundan sonra hərbi potensialımızın gücləndirilməsi, ordu quruculuğu prosesi
daha da sürətlə getməlidir. Həm yerli istehsal daha da artmalıdır və artacaq, - bu
gün artıq Azərbaycanın çox güclü hərbi sənayesi vardır, - həm də ən qabaqcıl
texnologiyaya malik olan silahlar alınır və alınacaq”.
İlham Əliyev

 ilikdə 2 min hektardan çox əra
m
zisi işğalçılardan təmizlənərək
Lələtəpə yüksəkliyinin ələ küçiril
məsinə və Cocuq Mərcanlı kəndi
nin düşməndən azad olunmasına
nail olduq.
2018-ci ilin may ayında isə Nax
çıvan Muxtar Respublikasının
1990-cı illərin əvvəllərində ermə
nilər tərəfindən zəbt edilmiş 11
min hektar torpağı Naxçıvan Əla
hiddə Ümumqoşun Ordusu tərə
findən aparılmış uğurlu əməliyyat
nəticəsində azad edildi, o cümlə
dən Şərur rayonunun Günnüt
kəndi düşmən tapdağından qur

tuldu, dövlət sərhədi boyunca əl
verişli yüksəkliklər ələ keçirildi,
Yerevan-Gorus-Laçın yolu nəzarə
tə götürüldü.
Əlbəttə, bu döyüşlər Azərbay
can tarixinə zəfər səhifələri kimi
daxil oldu. Bu gün Azərbaycan
bayrağının Lələtəpə, Cocuq Mər
canlı və Günnütdə dalğalanması
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
yürütdüyü düzgün siyasətin, or
du quruculuğu sahəsində apardı
ğı misilsiz xidmətlərin uğurlu nə
ticəsi, eyni zamanda, hər bir Azər
baycan əsgərinin qəhrəmanlığı,
hər bir Azərbaycan vətəndaşının

qələbəsidir. Böyük fəxarət hissi ilə
vurğulamaq istərdim ki, həmin
bayraqların hərbi parad zamanı
təntənəli surətdə Azadlıq meyda
nına gətirilməsi hər bir azərbay
canlının qəlbində qələbə ruhunu,
qələbə inamını daha da artırdı.
Möhtərəm Prezidentimizin də
söylədiyi kimi, “gün gələcək və
bu gün işğal altındakı torpaqlar
azad olunandan sonra orada qal
dır ıl ac aq Azərb ayc an bayr ağ ı
Azadlıq meydanına gətiriləcək və
hərbi paradda göstəriləcək. Biz bu
müqəddəs günü yaxınlaşdırmalı
yıq və yaxınlaşdırırıq”.
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Azərbaycanda
demokratik təsisatların
möhkəmləndirilməsi, insan
hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsi sahəsində bütün
təminatlar yaradılmışdır
Bahar Muradova
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisi Sədrinin müavini,
İnsan hüquqları komitəsinin sədri

İnsan hüquqlarının təmin olun
ması baxımından müstəqil Azər
baycanın çağdaş müstəqillik tarixi
iki mərhələni  19932003cü illəri
və2003cüildənsonrakıdövrüəha
tə edir. Xüsusilə son 15 ildə ölkə
mizdəhəyatakeçirilənçoxşaxəlisi
yasihüquqi islahatlara insan və
şəxsiyyətamiliprizmasındanyana
şılması respublikada demokratik
dəyərlərə həssas münasibətin real
ifadəsikimidiqqətçəkir.Bubaxım
dan Ulu öndər Heydər Əliyevin
1998ci ildə imzaladığı “İnsan hü
quqlarınınmüdafiəsinədairDövlət
Proqramı”nda əksini tapmış müd
dəaların məntiqi nəticəsi olaraq
Prezident İlham Əliyevin 2006cı il
dekabrın 28də təsdiq etdiyi Azər
baycan Respublikasında insan hü
quqlarının müdafiəsi üzrə Milli
FəaliyyətPlanımühüməhəmiyyətə
malikdir. Dövlət başçısının 2007ci
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il 17 iyun tarixli fərmanına əsasən
18iyunAzərbaycandaMilliİnsan
Hüquqları Gününün təsis edilməsi
isə bu dəyərlərə ölkə səviyyəsində
və beynəlxalq miqyasda dövlətin
verdiyiönəminifadəsidir.
Prezident İlham Əliyevin 27 de
kabr2011ciiltarixlidahabirsərən
camı ilə “Azərbaycan Respublika
sındainsanhüquqvəazadlıqlarının
müdafiəsinin səmərəliliyini artır
maqsahəsindəMilliFəaliyyətProq
ramı”nıntəsdiqedilməsiinsanhü
quqları sahəsində tədbirlərin da
vamlılığının təmin olunması məq
sədini daşımaqla ölkənin inkişaf
konsepsiyasının hədəflərinə yönəl
mişdir.
Azərbaycan dövləti 2003cü il
dənbuyanainsanhüquqlarınıntə
min olunması sahəsində siyasətin
ardıcıllığınıvədinamikliyinisaxla
maq üçün mövcud imkanlardan
səmərəli istifadə etməklə yanaşı,
mükəmməlqanunvericilikbazasını
formalaşdırmışdır.Budövrərzində
parlamentdə insan hüquqları, söz,
dinietiqad,siyasiazadlıqlarlabağlı
məsələləri nizama salan yüzlərlə
qanunvəqərarrəsmiləşdirilmişdir.
CənabİlhamƏliyevinprezident
liyi dövründə Heydər Əliyev Fon

dunun prezidenti, millət vəkili
Mehriban xanım Əliyevanın təşəb
büsüiləMilliMəclisinqəbuletdiyi
4 amnistiya aktı 40 minədək məh
busaşamilolunmuş,32əfvsərənca
mı 4500ə yaxın şəxsi əhatə etmiş,
onlarıncəmiyyətintamhüquqluüz
vü kimi azad fəaliyyətinə imkan
yaratmışdır. “Penitensiar sahədə
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza
siyasətininhumanistləşdirilməsivə
cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqə
darolmayanalternativcəzavəpro
sessual məcburiyyət tədbirlərinin
tətbiqinin genişləndirilməsi barə
də” Azərbaycan Respublikası Pre
zidentinin2017ciil10fevraltarixli
sərəncamıəsasındavə“Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəllə
sindədəyişiklikləredilməsihaqqın
da” Milli Məclisin qəbul etdiyi qa
nunaəsasənümumilikdə36cinayə
tə görə azadlıqdan məhrumetmə
cəzasının hədləri aşağı salınmış və
Cinayət Məcəlləsinə 300ə qədər
dəyişiklikedilmişdir.
Sondövrdəombudsmanınölkə
daxili fəaliyyət coğrafiyası və bey
nəlxalqəlaqələrixeyligenişlənmiş
dir.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin13iyul2012ciiltarixlifər

 anına əsasən Vətəndaşlara Xid
m
mət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin tabeliyində ya
radılmış “ASAN xidmət” mərkəzlə
ri dövlət qulluqçularının fəaliyyə
tində əhaliyə münasibətdə vətən
daş məmnunluğunun təmin edil
məsi istiqamətində yeni yanaşma
nın formalaşdırılmasına, ölkədə
dövlət-vətəndaş münasibətlərinin
keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçmə
sinə xidmət edir. Bu il Əhalinin So
sial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeli
yində “Dayanıqlı və Operativ Sosial
Təminat Agentliyi” publik hüquqi
şəxsin (DOST Agentliyinin) yaradıl
ması bu siyasətin davamlı olduğu
nu göstərir.
Ölkəmizdə insan hüquqlarının
qorunmasının əsas göstəriciləri
olan tolerantlığın yüksək səviyyə
də təmin edilməsi, irqi ayrı-seçkili
yə heç bir vəchlə yol verilməməsi
çox mühüm uğurdur. 2016-cı ilin
ölkəmizdə “Multikulturalizm İli”
elan edilməsi Azərbaycanda multi
kulturalizm ənənələrinin qorunub
saxlanmasını, daha da inkişaf etdi
rilməsini və geniş təbliğ olunması
nı hədəfləyən məqsədlərə xidmət
edir.
Qadın hüquqlarının müdafiəsi
ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin
gender ekspertizası keçirilmiş, bir
sıra dəyişikliklər edilmişdir. Hazır
da respublikada uşaq hüquqları
üzrə qanunvericilik bazası ən müa
sir standartlara cavab verir. Prezi
dent İlham Əliyevin sərəncamı ilə
2009-cu il Azərbaycanda “Uşaq İli”
elan edilmişdir.
Bu gün Azərbaycanda siyasi
müxalifətin fəaliyyətinə heç bir
maneə yoxdur. Siyasi plüralizm
ənənələri qorunub saxlanılır. 600dən artıq informasiya agentliyinin
və qəzetlərin rəsmi olaraq dövlət
reyestrində qeydiyyata alınması
məhz mətbuat azadlığının yüksək
səviyyəsindən xəbər verən faktdır.
Ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti
nin inkişafına xüsusi diqqət yetiri

“Azərbaycanda tarix boyu heç vaxt dini və milli
zəmində ayrı-seçkilik olmamışdır, fərqli millətlə
rin, konfessiyaların, dini cərəyanların nümayən
dələri daim sülh, əmin-amanlıq və qarşılıqlı
anlaşma şəraitində yaşamışlar”.
İlham Əliyev

lir. Azərbaycan Respublikası Prezi
 enti tərəfindən 2007-ci ildə Qeyrid
hökumət təşkilatlarına dövlət dəs
təyi Konsepsiyasının təsdiqlənməsi
və QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şura
sının yaradılması bunun bariz nü
munəsidir.
İnsan hüquqları və azadlıqlarına
dair BMT-nin, ATƏT-in və Avropa
Şurasının sənədlərində nəzərdə tu
tulan norma və standartların müt
ləq əksəriyyəti artıq Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına
və qanunvericiliyinə implementa
siya olunmuşdur. Azərbaycan hö
kuməti ilə BMT-nin İnsan Hüquq
ları üzrə Ali Komissarlığı arasında
daha səmərəli əməkdaşlıq mühiti
formalaşmışdır. Azərbaycanın in
san hüquqları sahəsində əldə etdi
yi mühüm nailiyyətlərdən biri
2006-cı ildə ölkəmizin BMT-nin ye
ni yaradılmış İnsan Hüquqları Şu
rasına üzv seçilməsi olmuşdur.
Ötən il Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında Azərbaycan üzrə
müzakirəyə çıxarılmış “Azərbay
canda demokratik təsisatların və
ziyyəti” və “Azərbaycanın Avropa
Şurasında sədrliyi: insan hüquqla
rına əməl edilməsi sahəsində atıla
caq növbəti addımların vəziyyəti
nə dair” hesabatlarda ölkəmizin
bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər
əldə etdiyi barədə tutarlı arqu
mentlərlə təsdiqlənmiş müddəalar
yer almışdır.

Lakin ölkəmizdə insan hüquqla
r ının maksimum təminatına mane
olan problemlər mövcuddur. Bu
maneələr beynəlxalq hüququn bə
zən ikili standartlarla tətbiq olun
masının nəticəsidir. Azərbaycanın
Ermənistanın işğalçı siyasəti nəti
cəsində ərazi bütövlüyünün pozul
ması, onun 1 milyona yaxın əhali
sinin öz tarixi torpaqlarına qayıt
ması kimi fundamental hüquqları
nın hələ də təmin edilməməsi məhz
bu cür səbəblərlə əlaqədardır. Bu
na baxmayaraq, Azərbaycan döv
ləti öz vətəndaşının hüququ və
qüruru uğrunda mübarizəni get
dikcə daha da gücləndirməklə
onun yüksək standartlara malik
həyat səviyyəsinin bərqərar olması
üçün mümkün olan hər addımı at
maqdadır. Xüsusilə 2016-cı il sent
yabrın 26-da keçirilmiş referen
dumdan sonra Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar
strategiyasının mərkəzində Azər
baycan insanı, onun hüquq və
azadlıqlarının təminatı, sosial rifah
halının yaxşılaşdırılması dayanır.
Əminliklə söyləmək olar ki, döv
lətimiz hər zaman olduğu kimi,
bundan sonra da demokratik inki
şaf yolunu əzmkarlıqla davam et
dirməkdə, insan hüquq və azadlıq
larının dövlət siyasətinin tərkib his
səsi kimi yüksək dəyərə malik ol
ması üçün bu sahədə əməli işlər
görməkdə israrlıdır.
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Prezident İlham Əliyevin
reallaşdırdığı siyasət
Azərbaycanda möhkəm
ailə institutunun
yaranmasına stimul verib

Aqiyə Naxçıvanlı
Milli Məclisin
Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədri

Müasir, müstəqil Azərbaycanı
mızıninkişafvətərəqqisindədaya
nan hər bir uğurun, hər bir şanlı
səhifənin əsasında məhz Ulu ön
dərHeydərƏliyevvəonunbizlərə
mirasqoyduğusarsılmazdövlətçi
lik ideologiyası dayanır. Məhz bu
ideologiyanın həyata keçirilməsi
sayəsində ölkəmiz istər regionda,
istərsə də dünya miqyasında ən
mötəbər yerlərdən birini tutur.
Həm daxili, həm də xarici siyasət
faktorlarında Azərbaycan milli
dövlətçilik ənənələrinə, demokra
tik dəyərlərə söykənən mütərəqqi
addımlarla irəliləməkdədir. Bu
gün qeyd edilən bütün amillər bi
lavasitəÜmummilliliderimizinla
yiqli davamçısı, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən reallaşdırılmaq
dadır.
27 illik müstəqillik tariximizin
son15ilibarədəbəhsedərkən,biz
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buönəminbütünözəlxüsusiyyət
lərinin şahidlərinə çevrilmiş olu
ruq. Deyərdim ki, əslində tarix
üçün 15 il çox qısa zaman kəsimi
dir, amma bu müddət addımad
dım inkişaf yolu keçən bir ölkə
üçünheçdəazzamanhesaboluna
bilməz.ÇünkiPrezidentİlhamƏli
yevcənablarıötən15illikmüddət
ərzində öz fəaliyyəti ilə hər bir
azərbaycanlının Prezidenti oldu
ğunudəfələrləsübutayetirib.
Dahabirgerçəklikbudurki,öl
kəmizdə həyata keçirilən məqsəd
yönlü siyasətin tərkib hissələrin
dən biri də uğurlu ailə, qadın və
uşaqsiyasətinindavamlıolaraqin
kişafetməsidir.Məhzbusiyasətin
nəticəsidir ki, son 15 ildə dövlət
idarəçiliyində, parlamentdə, bələ
diyyələrdəqadınlarıniştirakıxeyli
dərəcədəartıb.Bu,həmçininölkə
mizdəgenderbərabərliyininmöv
cudluğunun və qadınların cəmiy
yətimizin aparıcı hissəsinə çevril
məsinin məntiqi nəticəsidir. Belə
ki, Azərbaycan qadını ölkəmizdə
gedən ictimai, siyasi, iqtisadi, mə
dəni proseslərdə fəal iştirak edir.
Respublikamızın  müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsində,ərazibü
tövlüyünün qorunmasında, hüqu

qi, demokratik dövlət quruculu
ğunda, iqtisadi yüksəlişin təmin
edilməsində qadınlarımız misilsiz
xidmətlərgöstərirlər.
İlhamƏliyevprezidentliyidöv
ründədaimqadınlarınproblemlə
ri ilə maraqlanıb, onların irəli çə
kilməsiüçünşəraityaradıb.Onun
qəbuletdiyibirçoxqərarvəsərən
camlar cəmiyyətdə gender balan
sının formalaşdırılması sahəsində
uzaqgörənsiyasətinəməliifadəsi
dir. Bununla yanaşı, ailə və uşaq
problemlərinin qadın problemləri
ilə əlaqəli surətdə kompleks həlli
zərurətindən irəli gələrək Prezi
dentİlhamƏliyevin6fevral2006
cıiltarixindəimzaladığıfərmanla
busahədəvahiddövlətidarəetmə
orqanıAilə,QadınvəUşaqProb
lemləriüzrəDövlətKomitəsiyara
dılıb. 2006cı il oktyabrın 10da
“Gender(kişivəqadınların)bəra
bərliyinin təminatları haqqında”
Qanunun qəbul edilməsi də qa
dınların cəmiyyət həyatında fəal
iştirakının təmin olunmasında,
eləcədəonlarınhüquqvəvəzifələ
rinin qorunmasında, sosial prob
lemlərinin həllində mühüm əhə
miyyətəmalikdir.Prezidentİlham
Əliyevinmüvafiqsərəncamlarıilə

“Uşağın doğulması
həmişə böyük xoşbəxtlik
və Tanrının nemətidir.
Bu, insanın həyatını
dəyişən və həyata tama
milə fərqli baxmağa
vadar edən möcüzədir”.
İlham Əliyev

təsdiq edilən “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsi
yası və BMT-nin 2016-2030-cu illər
üçün Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlə
ri, həmçinin strateji yol xəritələri
ölkəmizdə ailə institutunun möh
kəmləndirilməsi, gender bərabər
liyinin təmin edilməsi, bütün sa
hələrdə qadınların, uşaqların hü
quqlarının müdafiəsi üçün, da
vamlı və məqsədyönlü tədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün normativ
əsasları təkmilləşdirmişdir. “Uşaq
ların icbari dispanserizasiyadan
keçirilməsi”, “Ana və uşaqların
sağlamlığının yaxşılaşdırılması”
ilə bağlı qanunvericilik aktları qə
bul edilib, tərəflərin nikahdan əv
vəl məcburi tibbi müayinədən keç
məsi ilə əlaqədar Ailə Məcəlləsinə
müvafiq dəyişiklik edilib. Bütün
bunlar indiki və gələcək nəsillərin
sağlamlığına xidmət edən mütə
rəqqi addımlardır.
Əlbəttə ki, Azərbaycanda qadın
lara diqqət və qayğının göstərilmə
si onların cəmiyyətdəki rolunu da
ha da artırır. Xüsusilə vurğulamaq
istərdim ki, hazırda 700 mindən
artıq üzvü olan Yeni Azərbaycan
Partiyasının sıralarında qadınlar
təxminən 50 faiz təşkil edir. Hazır

da cəmiyyəti idarə edən səlahiy
yətli şəxslər arasında qadınların
sayı ildən-ilə artır. Azərbaycan qa
dını bu gün ağlı, zəkası, istedadı,
ləyaqəti ilə dünya qadınları hərə
katının ön cərgəsində təmsil olu
nur. Qadınların nəcib və xeyirxah
məqsədlər naminə sistemli tədbir
lərinin genişlənməsində, onların
Yeni Azərbaycan Partiyasının sıra
larında sıx birləşməsində ölkənin
Birinci xanımı, Yeni Azərbaycan
Partiyasının sədr müavini, Azər
baycan Respublikasının Birinci vit
se-prezidenti Mehriban Əliyevanın
yorulmaz fəaliyyətinin də xüsusi
rolu vardır.
Bu gün ölkə təhsilində və iqtisa
diyyatında çalışanların təxminən
yarısı qadınlardır. Son illər elm,
təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sa
hələrində çalışan 400-dən çox qa
dın dövlət başçısı tərəfindən yük
sək fəxri adlara, orden və medalla
ra, fərdi təqaüdlərə layiq görülüb.
Azərbaycanda qadınlara diqqət və
qayğı, eyni zamanda, onların cə
miyyətdəki aktiv rolu, əlbəttə ki,
Prezident İlham Əliyevin son 15
ildə apardığı məqsədyönlü siyasə
tin bariz göstəricisidir.
Nəticə olaraq, birmənalı şəkildə

deyə bilərəm ki, hazırda həyata ke
çirilən siyasət nəticəsində bu gün
ölkəmizdə qadınların hərtərəfli in
kişafı üçün zəruri şərait yaradılıb.
Elm və texnologiya günbəgün inki
şaf edir, iqtisadi cəhətdən sərbəst
lik əldə edən qadınların sayı artır.
Çünki gələcək vətəndaşların tərbi
yəsi, savadı, mədəniyyəti, zehni
inkişafı, vətənpərvərliyi, ilk növbə
də, cəmiyyətə yeni nəsil bəxş edən
qadından asılıdır.
Müstəqil Azərbaycan Respubli
kasında hər bir vətəndaşın hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi,
xüsusilə qadın və uşaq hüquqları
nın müdafiəsinin reallaşdırılması
üçün bütün imkanlar yaradılıb.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin sözləri ilə desək, “bizim
siyasətimizin mərkəzində insan
faktoru dayanır”. Məhz bu baxım
dan hər birimiz öz üzərimizə dü
şən vəzifəni yerinə yetirməklə
Azərbaycan vətəndaşının hərtərəf
li inkişafına nail olmalıyıq, yəni
bütün bunlar Azərbaycan qadınla
rının cəmiyyət həyatındakı rolu
nun daha da artdığının sübutu və
Prezident İlham Əliyevin son 15
ildə həyata keçirdiyi mütərəqqi si
yasətin danılmaz gerçəkliyidir.
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Azərbaycan iqtisadi
sahədə böyük
uğurlar əldə edir

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
son15ildəuğurlahəyatakeçirdiyi
düşünülmüş və səmərəli siyasət
ölkəiqtisadiyyatınındinamikinki
şafını təmin etmiş, respublikamı
zın iqtisadi qüdrətinin daha da
artması üçün geniş imkanlar aç
mışdır. Azərbaycan dövlətinin
əsaslandırılmış iqtisadi inkişaf st
rategiyasının uğurla reallaşması
ölkənin başlıca iqtisadisosial gös
təricilərinindinamikasındamüsbət
meyilləri gücləndirmiş, respubli
kamızın beynəlxalq aləmdə nüfu
zununartmasınıtəminetmişdir.
Azərbaycan dövlətinin həyata
keçirdiyi möhtəşəm layihələr, heç
şübhəsizki,bundansonradaneçə
neçəonilliklərərzindəAzərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafında yeni
keyfiyyətdəyişikliklərininbaşver
məsini,əhalininyaşayışsəviyyəsi
ninvərifahınınxeyliyüksəlməsini
təmin edəcək, innovasiyalı biliklə
rə əsaslanan iqtisadiyyatın qurul
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masında müstəsna rol oynayacaq
dır.
Ötən illər ərzində Neft Fondu
nun vəsaitləri hesabına dövlət in
vestisiya layihələrinin, ölkənin st
ratejiməqsədlərininreallaşmasıis
tiqamətində görülən işlər nəticə
sində dövlətin valyuta ehtiyatları
dəfələrlə artmış, iqtisadi təhlükə
sizliyinfundamentaləsaslarıyara
dılmışdır.
Heçşübhəsizki,bütünbunailiy
yətlərin kökündə Ulu öndər Hey
dər Əliyevin müəyyən etdiyi iqti
sadi siyasət, inkişafın Azərbaycan
modelidayanır.İnkişafınAzərbay
can modelinə görə, iqtisadiyyatda
islahatlar aparılarkən cəmiyyətin
uzunmüddətlistratejimaraqlarıvə
səmərəli dövlət tənzimləməsi əsas
götürülür.Azərbaycanbirsırabey
nəlxalq maliyyə təşkilatlarının bö
yüktəzyiqlərinəbaxmayaraq,özü
nün karbohidrogen resursları,
energetika,dəmiryol,dənizvəbo
ru kəməri nəqliyyatı sahəsinin
özəlləşdirilməsi ideyasından imti
na etmişdir. Dövlət strateji əhə
miyyətli neftqaz və nəqliyyat inf
rastrukturuüzərindənəzarətisax
layaraq, bütövlükdə iqtisadiyyatın
kapitallaşmasının və diversifikasi
yasının səmərəli aparılması üçün
möhkəmtəməlləratmışvəözünün
müstəqilliyini, keyfiyyətli inkişafı
nıtəminetməkməqsədiiləfunda
mental əsaslar yaratmışdır. Bu ki
miiqtisadisiyasidayaqlaraəsasla

naraq Azərbaycan dövləti son 15
ildə uzunmüddətli səmərəli səna
ye siyasətini həyata keçirmək isti
qamətində böyük işlər görmüş və
bu gün də bu işlər uğurla davam
etdirilir. Respublikamızda milli
təhlükəsizliyin,iqtisaditəhlükəsiz
liyin təmin edilməsi, qeyrineft
sektorunun üstün inkişaf siyasəti
ninuğurlahəyatakeçirilməsivacib
məsələlərdəndir. Ölkə Prezidenti
nin rəhbərliyi ilə hazırlanan re
gionların iqtisadisosial inkişafına
dair dövlət proqramları uğurla
reallaşır, texnoparklar, müasir
standartlara cavab verən sənaye
məhəllələri, biznesinkubatorları
yaradılır, BakıTbilisiQars dəmir
yoldəhlizinin,yenibeynəlxalqdə
niz limanının, Ələt Azad İqtisadi
Zonasınınsəmərəlifəaliyyəti,yeni
elektrik stansiyalarının tikintisi,
qazvəsuinfrastrukturununəsaslı
surətdə yenidən qurulması istiqa
mətindəişlərdavametdirilir.
İqtisadiyyatınrəqabətqabiliyyə
tinəvəinvestorlarüçüncəlbedicili
yinə görə, Azərbaycan uzun illər
dirki,MDBdəənqabaqcıldövlət
lərdən biri sayılır. Bunu Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun
reytinqləri, bir sıra reytinq agent
liklərininvədigərnüfuzlubeynəl
xalqqurumlarınverdikləriqiymət
lər təsdiq edir. Son 20 il ərzində
ölkə iqtisadiyyatına 230 milyard
dollaraqədərinvestisiyacəlbedil
diyini,bunundatəqribənyarısının

“Azərbaycan iqtisadiyyatı istənilən dövrdə öz dayanıqlılığını nümayiş etdirir. Hətta
bir neçə il bundan əvvəl dünyanı bürümüş maliyyə-iqtisadi böhranının ikinci dalğası dövründə də Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlılığını təmin etmişdir”.
İlham Əliyev

xarici kapital qoyuluşlarının payı
na düşdüyünü nəzərə alsaq, bu
qiym ətl ənd ir ilm əl ər
tam am il ə
əsaslıdır. Əlverişli işgüzar mühiti
qoruyub saxlamaq və investorları
ölkəmizə cəlb etmək məqsədi ilə
azad sahibkarlıq fəaliyyətinin iqti
sadi qanunvericilik bazası yaradıl
mışdır.
Biz müstəqilliyimizin çətin, ağır
mərhələlərini, sosial sarsıntılarla
müşayiət olunan illəri arxada qoy

muşuq. Bu gün Azərbaycan dövlə
ti əvvəlki illərdən qat-qat güclü
dür. Bu və qazanılan təcrübə möv
cud problemlərin daha sistemli,
ardıcıl həll olunmasına əsas verir.
Dünya dəyişir, dəyişən dünyada
dövlətin rolu da dəyişir. Bu gün
Azərbaycan dövləti bütünlükdə öz
fəaliyyətində reallıqdan, sabit və
dinamik inkişafdan doğan proses
ləri, dünya iqtisadiyyatında baş ve
rən dəyişiklikləri daha miqyaslı

şəkildə nəzərə almaq imkanına
malikdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin
verdiyi tapşırıqların məntiqi nəti
cəsi olan bu imkan, davamlı, sabit
və dinamik inkişaf, doğma vətən
torpağının çiçəklənməsi naminə
yaranmış ümumxalq birliyi uzun
dövrlər davam edəcək, müstəqil
Azərbaycanın daha qüdrətli, key
fiyyətli tərəqqisini təmin edəcək
dir.
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Prezident İlham Əliyev
qeyri-neft sektorunun inkişafına
daim xüsusi diqqət göstərir

Eldar İbrahimov
Milli Məclisin Aqrar siyasət
komitəsinin sədri

1993cüildəxalqıntəkidlitələbi
iləhakimiyyətəgələnHeydərƏli
yevin uzaqgörən siyasəti sayəsin
də tezliklə ölkə iqtisadiyyatının
bütün sahələrində gedən tənəzzü
lün qarşısı alındı. Əsası Heydər
Əliyevtərəfindənqoyulanbusiya
sət2003cüildəböyüksəsçoxluğu
ilə Prezident seçilən İlham Əliyev
cənablarıtərəfindənuğurlahəyata
keçirilir və zamanın tələbinə uy
ğun olaraq daim təkmilləşdirilir.
İlham Əliyevin imzaladığı region
larıninkişafına,əhalininərzaqtəh
lükəsizliyinin təmin edilməsinə,
yoxsulluğun azaldılmasına və di
gər məsələlərə dair dövlət proq
ramlarının icrasının nəticəsidir ki,
ölkəmizin bütün bölgələrinin si
ması kökündən dəyişmiş, yaşayış
məntəqələrinin infrastruktur və
kommunal xidmətlərlə təminatı
səviyyəsiyüksəlmişdir.2003cüilə
nisbətən 2017ci ildə əhalinin orta
aylıq əmək haqqı 8,6 dəfə artmış,
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işsizliyinsəviyyəsi5faizədək,yox
sulluğunsəviyyəsiisə5,4faizədək
azalmışdır. 2003cü ildən keçən
dövrərzindəümumidaxiliməhsul
istehsalı9,8dəfəartaraqkeçənil70
milyardmanatdançoxolmuşdur.
İlhamƏliyevcənablarıhakimiy
yətininilkdövründənaqrarsahəni
iqtisadiyyatın qeyrineft bölməsi
nin prioritet istiqaməti elan etmiş
və ölkənin aqrar siyasətinin əsas
məqsədinin Azərbaycan Respubli
kasının ərzaq təhlükəsizliyinin ta
mamiləyerliistehsalhesabınaödə
nilməsi və bəzi kənd təsərrüfatı
məhsullarıvəərzaqmallarınınxa
rici bazarlara ixracının təmin edil
məsi olduğunu önə çəkmişdir. Bu
düşünülmüş siyasət nəticəsində
kəndtəsərrüfatınınümumiməhsu
lu 4,5 dəfə artaraq 6 milyard 580
milyonmanattəşkiletmiş,kəndtə
sərrüfatıbitkilərininəkinsahəsihə
mindövrərzində37faizartaraq1
milyon666minhektaraçatmışdır.
İlham Əliyevin daim diqqət və
nəzarətində olan məsələlərdən biri
dəölkəmizdəyüksəkgəlirverənvə
əməktutumluənənəvikəndtəsərrü
fatıistehsalıolanpambıqçılıq,çayçı
lıq, baramaçılıq, tütünçülük, fındıq
və sitrus meyvəçiliyi, habelə digər
sahələrin bərpası və inkişaf etdiril
məsidir. Məhz hörmətli Prezidenti
mizindiqqətvəqayğısınəticəsində
unudulubtamamiləsıradançıxmaq
təhlükəsi ilə üzləşən bu sahələrdə
son 23 ildə əsaslı dönüş yaranmış,

bu məhsulların istehsalı dəfələrlə
artmış,busahələrüzrədövlətproq
ramlarıqəbuledilmişdir.
Hazırda ölkəmizdə kənd təsər
rüfatınınintensivinkişafıiləyana
şı, ekstensiv yolla, yəni əkin döv
riyyəsinin genişləndirilməsi ilə də
inkişafı təmin edilir. Belə ki, əkin
sahələri günişləndirilmiş, 2003cü
ildəcəmiəkinsahəsi1milyon220
min hektar olduğu halda, 2018ci
ildəbugöstərici1milyon838min
hektarolmuşdur.
Bu 15 il ərzində balıq və balıq
məhsullarının artırılması və bu
məhsullara olan tələbatın yerli is
tehsal hesabına tam ödənilməsi
üçün göl və nohur balıqçılığı ilə
məşğul olan təsərrüfatların sayı
15dən 104ə, tutulmuş (ovlanmış)
balığınmiqdarıisə107tondan707
tona(6,6dəfəçox)çatmışdır.
Azərbaycan Respublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinqayğısı
nın nəticəsidir ki, bu illər ərzində
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal
çılarıtorpaqvergisiistisnaolmaq
la, digər bütün vergilərdən azad
edilmişdir. Ölkə Prezidentinin
kənd təsərrüfatına və kənd təsər
rüfatı məhsulları istehsalı ilə məş
ğulolaninsanlaragündəlikqayğısı
vədiqqətinəticəsindəyalnızyana
caq və motor yağlarına, buğda və
çəltikəkinlərinə,mineralgübrələrə
və reproduksiyalı toxumlara və
tinglərə görə dövlət büdcəsindən
hər il 150180 milyon manat həc

“Bu gün kəndlərdə demək olar ki, məşğulluqla bağlı ciddi problem yoxdur, işləmək
istəyən iş tapar. Biz sadəcə olaraq yeni investisiyalarla, yeni layihələrlə fermerlər
üçün, kəndlilər üçün bu imkanları genişləndirməliyik və genişləndirəcəyik”.
İlham Əliyev

mində subsidiya verilmişdir. 2019cu ilin büdcəsində isə ərzaq təhlü
kəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsinə 420 milyon manat və
ya kənd təsərrüfatına ayrılan və
saitin 53 faizi həcmində vəsait yö
nəldilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev cənabları
nın daxili bazarın tələbatını ödə
mək və xarici bazarlara çıxmağa
dair formalaşdırdığı müasir aqrar
siyasətin mühüm istiqamətlərin
dən biri də ölkəmizdə kənd təsər

rüfatının inkişafında iri təsərrüfat
ların və aqroparkların yaradılması
na xüsusi önəm verilməsidir. Ha
zırda 45 aqroparkın yaradılması
üçün tədbirlər görülür, onlardan
5-i artıq fəaliyyət göstərir, ilin so
nuna isə aqroparkların sayının 13-ə
çatdırılması nəzərdə tutulur.
Bütün bunlar onu deməyə əsas
verir ki, Azərbaycan Respublikası
Prez id ent in in
form al aşd ırd ığ ı
müasir aqrar siyasət nəticəsində
yaxın illərdə ölkəmizdə əsas ərzaq
məhsullarına tələbat tamamilə yer

li istehsal hesabına təmin oluna
caq, sahibkarlarımız yüksək rəqa
bətə davamlı kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsulları ilə xarici bazarla
ra çıxmaqla dünya ərzaq təhlükə
sizliyinə layiqli töhfə verəcəklər.
Bu da onu göstərir ki, İlham Əliyev
cənablarının 15 illik prezidentlik
dövrü sosial-iqtisadi həyatımızın
bütün sahələrində olduğu kimi,
aqrar sahədə də sözün əsl məna
sında dönüş dövrü olmuş, ölkəmi
zin inkişaf salnaməsinə tarixi töhfə
vermişdir.
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Sosial müdafiədə
islahatlar daimidir

Hadi Rəcəbli
Milli Məclisin Əmək və sosial
siyasət komitəsinin sədri

Hər bir dövlətin qüdrəti onun
xalqının sosial həyatı, yaşayış sə
viyyəsivərifahhalıiləqiymətlən
dirilir. Ümummilli liderin forma
laşdırdığıstrategiyaköklüiqtisadi
islahatlar şəraitində etibarlı sosial
müdafiə sisteminin qurulmasını
şərtləndirib.Təsadüfideyilki,Pre
zidentİlhamƏliyevdövlətrəhbəri
seçildikdəndərhalsonraimzaladı
ğı “Azərbaycan Respublikasında
sosialiqtisadiinkişafınsürətləndi
rilməsi tədbirləri haqqında” və
“Azərbaycan Respublikası region
larınınsosialiqtisadiinkişafıDöv
lətProqramının(20042008ciillər)
təsdiqedilməsihaqqında”fərman
larölkəmizdəiqtisadivəsosialsfe
ralardayeniinkişafdövrününbaş
lanğıcınatəkanverib.Ölkəbaşçısı
İlhamƏliyevin23sentyabr2016cı
iltarixlifərmanınaəsasən,respub
likanın sosialiqtisadi tərəqqisində
vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik
və orta sahibkarlığın inkişafına,
əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
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artırılmasına dəstək vermək məq
sədi ilə sosialyönümlü layihələr
həyata keçirən “ABAD” (Ailə Biz
nesinə Asan Dəstək) mərkəzləri
yaradılıb və bu prosedur bu gün
dədavamedir.CənabPrezidentin
digərfərmanıiləəhalininməşğul
luğu, əmək, sosial müdafiə və tə
minat sahələrində vətəndaşlara
göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti
ninyüksəldilməsiməqsədiilə“Da
yanıqlıvəOperativSosialTəminat
Agentliyi” publik hüquqi şəxsin
(DOST Agentliyinin) yaradılması
əsasdiqqətvəqayğınınnümunəsi
dir.
Bu gün Azərbaycan dövləti so
sial yardıma ehtiyacı olan bütün
vətəndaşların, xüsusilə Qarabağ
müharibəsi əlilləri və veteranları
nın,şəhidailələrininmaddi,sosial,
məişət problemlərinin həllinə bö
yük diqqət və qayğı göstərir. Son
15ildəPrezidentİlhamƏliyevQa
rabağmüharibəsiəlillərininvəşə
hid ailələrinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə,ocümlədənon
ların mənzilməişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılmasınayönələnbirne
çə fərman və sərəncam imzalayıb.
Dövlətbaşçısının20iyun2014cüil
tarixlisərəncamıQarabağmühari
bəsi əlilləri və şəhid ailələrinin
mənzillətəminatıişləriningüclən
dirilməsinə yönəlib. Sərəncama
uyğunolaraq,Qarabağmüharibəsi
əlillərinəvəşəhidailələrinədövlət
vəsaiti hesabına hər cür rahatlığa
malikmənzillərverilir.

Ölkəmizdə müharibə əlillərinə
və onlara bərabər tutulan şəxslərə
dövlətvəsaitihesabınaminikavto
mobillərinin verilməsi də ənənə
halınıalıb.Soniyirmiilərzindəöl
kəmizdə şəhid ailələrinə, mühari
bə əlillərinə 5500dən çox fərdi ev
və mənzil, 6000dən artıq minik
maşını verilib ki, bu da dövlətin
müvafiqkateqoriyadanolaninsan
laraqayğısınıntəzahürüdür.
Əhalininsosialmüdafiəsi,işsiz
likproblemininaradanqaldırılma
sı sahəsində Prezident İlham Əli
yevinimzaladığı30oktyabr2018ci
il tarixli “20192030cu illər üçün
Azərbaycan Respublikasının Məş
ğulluqStrategiyası”nıntəsdiqedil
məsi haqqında Sərəncamla da
2030cu ilədək iqtisadiyyatda,
əmək bazarında dəqiq və konkret
hədəflərmüəyyənedilib.
15 il ərzində iqtisadiyyat 3,5 də
fədənçoxartmış,1,6milyondanar
tıqyeniişyeriaçılmışdır.Yoxsulluq
səviyyəsinin 10 dəfəyə qədər azal
masıkimiunikalsosialinkişafqey
dəalınmışdır.Azərbaycandaişqa
biliyyəti olan əhalinin sayı təxmi
nən 5 milyon nəfər təşkil edir. Bu
nundatəxminən4,7milyonnəfəri
hazırda məşğul əhalidir. Onların
təxminən1,5milyonnəfərimuzdla
işləyir, 1,7 milyon nəfəri isə kənd
təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət gös
tərir. Bu gün işsizlik səviyyəsi 7,3
faizdən5faizədək,yoxsulluqsəviy
yəsi 29,3 faizdən 4,9 faizədək azal
maqla,əhaliningəlirlərində5,2də

fə, minimum əmək haqqında 3,5
dəfə, orta aylıq nominal əmək haq
qında 3,8 dəfə artım   təqdirəlayiq
statistikadır. Eyni zamanda, orta
əmək haqqı 5,6 dəfə, orta pensiya
9,2 dəfə artmışdır. Sosial infrastruk
turun yaradılması üçün böyük və
sait ayrılmışdır.
Cənab İlham Əliyevin sosial si
yasətində ilk növbədə problemləri
yaradan səbəbləri aradan qaldır
maq üçün tədbirlər həyata keçiri
lir, müvafiq dövlət proqramları qə
bul olunur. Problemlərə bu cür
kompleks yanaşma, onları doğu
ran səbəblərin aradan qaldırılması
mümkün neqativ nəticələrin baş
verməsinin də qarşısını alır. Azər
baycan Respublikasında əhalinin
ekoloji tələblərə cavab verən key
fiyyətli içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılması istiqamətində
dövlət tərəfindən keçirilmiş bir sıra
tədbirlər nəticəsində onlarca yaşa
yış məntəqələrində modul tipli su
təmizləyici qurğular quraşdırılmış
dır ki, bu da insanların sağlamlığı
nın qorunmasına, eləcə də böyrək
çatışmazlığı xəstəliklərinin kəskin

azaldılmasına imkan verir.   15 il
əvvəl ölkəmizdə əhalinin fasiləsiz
olaraq içməli su ilə təminatı 26 faiz
səviyyəsində idi. Hazırda bu gös
tərici 67 faizi ötüb. Bakıda 81 faiz,
bölgələrdə isə analoji göstərici 43
faizə bərabərdir.
Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki,
əhalinin sosial müdafiəsi sahəsin
də bizi qarşıda daha böyük işlər
gözləyir. Bu işləri birdən həyata
keçirmək mümkün deyil, çünki so
sial sahə həddən artıq həssasdır, o
radikal dəyişikliklərə dayanıqlı tə
sir göstərməyə bilər. Hazırda pen
siya qanunvericiliyinin növbəti
mərhələlərdə daha da təkmilləşdi
rilməsinə, sosial müdafiə sistemin
də sığorta münasibətlərinin -  kö
nüllü sosial sığorta, istehsalat qə
zası və peşə xəstəliklərindən sığor
ta sahəsində qanunvericiliyin for
malaşdırılmasına, sosial siyasətin
ən vacib istiqamətlərindən olan
əhalinin sağlamlığının qorunması
nın daha da güclü mexanizmləri
nin yaradılmasına ehtiyac var.
Ölkəmiz nümunəvi ictimai və
sosial xidmət sahələrində innovativ

yanaşmaları ilə dünyanın bir çox
dövlətlərini qabaqlayır. Həmin nü
munəvi xidmətə ən bariz örnək öl
kə başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə 2012-ci ildə Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti yanında Vətən
daşlara Xidmət və Sosial İnnovasi
yalar Agentliyinin təsis edilməsini
və onun himayəsi altında fəaliyyət
göstərən “ASAN xidmət” mərkəzlə
rini göstərə bilərik. “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin fəaliyyəti operativ
lik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliy
yət və rahatlıq prinsipləri əsasında
qurulur. “ASAN xidmət” mərkəzlə
ri dövlətimizin başçısı İlham Əliye
vin təşəbbüsü ilə məhz xalqın rifa
hı, vətəndaşın rahatlığı üçün yara
dılıb. Təsadüfi deyil ki, bu günədək
24 milyondan çox müraciətin daxil
olduğu “ASAN xidmət”in fəaliyyə
tindən vətəndaşların məmnunluq
faizi 100 faizə yaxındır.
Göründüyü kimi, sosial siyasə
tin Azərbaycan modeli uzunmüd
dətli inkişafda və təkmilləşməkdə
olan, dünyanın ən sivil və mükəm
məl ənənələrinə, dəyərlərinə söy
kənən bir modeldir.
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Ölkə səhiyyəsində
islahatlar
uğurla reallaşır

Əhliman Əmiraslanov
Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədri

Son dövrlər Azərbaycan səhiy
yəsindəxeylimüsbətdəyişikliklər
gözəçarpır.İstərsəhiyyəninmad
ditexniki bazasının möhkəmlən
dirilməsi,istərkadrhazırlığısahə
sində böyük işlər görülmüşdür.
Azərbaycanda300dənartıqsəhiy
yə obyekti yenidən qurulmuş, ən
yeni tibbi avadanlıqla təchiz olu
naraq əhalinin istifadəsinə veril
mişdir. Ölkədə diplomdan sonra
kı təhsil, rezidentura yolu ilə
mütəxəssislərinvəyüksəkixtisas
lıhəkimkadrlarınhazırlanmasına
başlanılmışdır. Respublikamızda
rezidenturayoluiləkadrhazırlığı
ilə bərabər dünya klinikalarına
azərbaycanlıhəkimləringöndəril
məsi prosesi də davam etdirilir.
Ölkəmiz üçünAvropanın və Tür
kiyəninaparıcıklinikalarındaxey
li müt əx əss is haz ırl anm ışd ır.
Bütün bunların sayəsində Azər
baycandaəvvəllərmümkünolma
yan bir çox müalicə üsulları
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müvəffəqiyyətlə realizə olunur.
1520 il əvvəl ölkəmizdə həyata
keçirilməsimümkünolmayanaçıq
qəlb əməliyyatları, orqan transp
lantasiyası,mürəkkəbrekonstruk
tiv əməliyyatlar, sümük iliyi
transplantasiyası və digər müasir
müalicə üsulları bu gün uğurla
həyatakeçirilir.Yuxarıdaadıçəki
lən əməliyyatlar nəinki paytaxt
Bak ı şəh ər in in klin ik al ar ınd a,
həmçinin Naxçıvan Muxtar Res
publikasında,Gəncədə,Lənkəran
davədigərbölgələrdədəreallaş
dırılır. Bununla bərabərAzərbay
can Tibb Universitetinin yeni kli
nikalarının  Tədris Terapevtik,
TədrisCərrahiyyə,Onkologiyavə
Stomatologiyaklinikalarınınyara
dılması, yüksək ixtisaslı həkim
kadrların və əczaçıların hazırlığı
mövcud olan bir çox problemləri
həlletmişdir.İndibuklinikalarda
ən mürəkkəb və müasir əməliy
yatlar və müalicə üsulları həyata
keçirilirki,budatələbələrinyük
sək ixtisaslı həkim kimi yetişmə
sində mühüm rol oynayır. O ki
qaldı islahatlara, şübhəsiz ki, hər
birölkədəəhaliyəgöstəriləntibbi
xidm ət in səv iyy əs in in yüks ək
olması üçün tibbi sığorta sistemi
nin həyata keçirilməsi çox vacib
məsələdir. Respublikamızda artıq
icbaritibbisığortanıntətbiqisahə
sindəsondərəcə uğurluaddımlar
atılır. Ölkə Prezidenti möhtərəm
İlham Əliyev cənablarının sərən

camlarıvəbilavasitəqayğısısayə
sindəicbaritibbisığortaüçbölgə
dəYevlax,MingəçevirvəAğdaş
dapilotlayihəkimihəyatakeçiri
lir və bu pilot layihələrin həyata
keçirilməsində böyük uğur əldə
edilmişdir.Qeydetməkistəyirəm
ki, pilot layihələr keçirilən bölgə
dəəhaliyəgöstəriləntibbixidmə
tinkeyfiyyətixeyliyaxşılaşmışdır.
Müşahidələr də onu göstərir ki,
bu bölgədə əhali arasında icbari
tibbisığortayaböyükinamvarvə
insanlar böyük razılıqla qəbul
edirlər. Artıq belə nəticəyə gəlin
mişdir ki, 2020ci ildə icbari tibbi
sığorta sistemi bütün ölkə üzrə
tətbiq edilsin. 2019cu ilin büdcə
zərfində səhiyyə xərclərinin 300
milyondan çox artırılaraq 1 mlrd.
48mln.manataçatdırılması,xüsu
sən də İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyinə 240 milyon
dan artıq vəsaitin nəzərdə tutul
ması gələcəkdə ölkəmizin bütöv
lükdəbusisteməkeçməsinəzəmin
yaradacaqdır. İcbari tibbi sığorta
nın Azərbaycanda bütövlükdə
həyata keçirilməsi sahəsində bir
çoxhazırlıqişləriiləbərabərhəm
də1999cuiloktyabrın28dəqəbul
olunmuş“Tibbisığortahaqqında”
Azərb ayc an
Resp ubl ik as ın ın
Qanununa böyük dəyişikliklər
nəzərdətutulur.BizMilliMəclisin
Səhiyyə komitəsi olaraq bu dəyi
şikliklərimütəmadiqaydadaİcba
riTibbiSığortaüzrəDövlətAgent

“İnkişaf etmiş ölkələrdə də tibbi xidmət və tibbi qulluq insanın ömrünü uzadan ən
vacib amillərdən biridir. Azərbaycanda da bu göstəricilər yaxşılaşır. Elə etməliyik
ki, bu, daha da yaxşı olsun. Ona görə diaqnozun düzgün qoyulması, müayinədən
insanların mütəmadi qaydada keçməsi - bütün bu məsələlər çox vacibdir. İnsanla
rın müalicəsi və sağalması üçün biz əlimizdən gələni etməliyik”.
İlham Əliyev

liyi ilə müzakirə edirik və şübhə
siz ki, gələcəkdə də icbari tibbi
sığortanın Azərbaycanda uğurla
həyata keçirilməsi üçün güclü
hüquqi və qanunvericilik bazası
nın yaradılmasında Milli Məclis

və rəhbərlik etdiyim Səhiyyə
komitəsi yaxından iştirak edəcək
dir.
Bütün söylədiklərimin nəticəsi
olaraq qeyd etmək istərdim ki,
son illərdə respublikamızda səhiy

yə sferasında aparılan və sadala
dığım islahatların sayəsində bu
gün elə bir xəstəlik, elə bir patolo
giya yoxdur ki, onun ölkəmizdə
müalicəsi mümkün olmasın.
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Azərbaycan dünyada
idman ölkəsinə çevrilib

Ülvi Quliyev
Milli Məclisin Gənclər və idman
komitəsinin sədri

Azərbaycanın bütün sahələri
kimi gənclər sahəsinin də uğurla
inkişaf etməsinin səbəbi əsası
Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş və bu gün
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
davam etdirilən düzgün siyasət
dir. Gənclərin hərtərəfli inkişafı
nınəsasşərtiisəölkəninsosialiq
tisadi, elmi və mədəni inkişafı ilə
sıxəlaqədədir.
Hələ 1995ci ildə Azərbaycan
gənclərininforumununkeçirilməsi
təşəbbüsünü irəli sürən və 1996cı
il fevralın 2də müstəqil Azərbay
cangənclərininilkforumunukeçi
rən Ümummilli lider Heydər Əli
yev hər zaman gənclərin himayə
darı olaraq sağlam düşüncəli yeni
nəslin yetişdirilməsində, onun
dövlətvəcəmiyyətinmühümvəzi
fəsinəçevrilməsindəmüstəsnaxid
mətlərgöstərib.
Ulu öndərin bu siyasi kursunu
uğurla davam etdirən Prezident
İlhamƏliyevhərzamangənclərin
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potensialından ölkənin mənafeyi
naminə tam və düzgün istifadə
olunması, onların faydalı məşğul
luğunun təmin edilməsi və dövlət
idarəçiliyi sistemində iştirakının
gerçəkləşdirilməsi məqsədi ilə
komplekstədbirlərhəyatakeçirib.
Hərzamangənclərədəstəkolan
Azərbaycanın Birinci vitseprezi
denti Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsüilətəşkiledilənmuğam
müsabiqələri,eynizamanda,bədii
gimnastika,idmanındigərsahələri
ilə bağlı tədbirlər, fiziki qüsurlu
gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası
sahəsində həyata keçirilən layihə
lər gənclərimizin birbaşa inkişafı
nayönəlib.
Azərbaycan dövlətinin gənclər
siyasətindən danışarkən Prezident
İlham Əliyev tərəfindən imzalan
mış “Azərbaycan gəncliyi 2005
2009cu illərdə”, “Azərbaycan
gəncliyi 20112015ci illərdə” və
“Azərbaycan gəncliyi 20172021ci
illərdə” dövlət proqramları xüsusi
qeyd edilməlidir. Qəbul olunan
dövlət proqramları da gənclərin
fərdi və ictimai inkişafı üçün əsas
rol oynayır. Ardıcıl olaraq qəbul
edilən bu dövlət proqramları bir
birinitamamlayır.Bundanəvvəlki
dövlətproqramındanəzərdətutu
lanvəicrasıyekunlaşanmüddəala
rın davam etdirilməsi ilə yanaşı,
daim inkişaf edən cəmiyyətin tə
ləblərinəuyğunyeniliklərözəksi
ni tapıb. 20172021ci illəri əhatə
edəndövlətproqramıçərçivəsində
xüsusilətəhsilvəfərdiinkişafbaxı
mından müddəaların yer alması

gənclərimizincəmiyyətəinteqrasi
yasıüçünmühümamillərdir.
Həmçinin ötən illər ərzində
gənclərmərkəzlərininyaradılması,
ayrıca olaraq Gənclər Fondunun
təsis olunması da gənc nəslin po
tensialından daha mükəmməl şə
kildə yararlanmağa hesablanmış
addımlardır. Bu gün ölkədə 300
dənçoxgənclərtəşkilatıvar.
Respublikamızın son 15 ildə
müxtəlif sahələrdə, xüsusən də id
man sahəsində qazandığı uğurlar
Azərbaycanı dünyada beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyi məkan kimi
dətanıtdı.Həyatınbütünsahələrin
dəgənclərinfəallığı,təşəbbüskarlı
ğı, irimiqyaslı layihələrin icrasında
və idarəetmədə rolu artmış, vətən
pərvərlikruhuvəvətəndaşlıqmöv
qeyi möhkəmlənmiş, könüllülük
hərəkatıgenişlənmiş,2012ciil“Av
roviziya” Mahnı Müsabiqəsi, IAv
ropa Oyunları, “Formula 1” Bakı
Qran Prisi və 2017ci il IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları nəticəsində
isədahaböyükvüsətalmışdır.
Azərbaycanın dövlət siyasətin
dəgənclərləişprioritetsahələrdən
birikimidiqqətəalındığıüçünMil
li Məclisdə Gənclər və idman ko
mitəsi də fəaliyyət göstərir. Ölkə
nin ali orqanında gənclərin təmsil
olunmasıvəeynizamanda,onların
inkişafı üçün ayrıca komitənin
fəaliyyətinəticəsindəgənclərüçün
əhəmiyyətli olan qanunvericilik
bazasınıntəkmilləşdirilməsivəey
nizamanda,yeniqanunlarınyara
dılmasıistiqamətindəişləraparılır.
Busəbəbdən”Gənclərsiyasətihaq

 ında” Qanunun daha da təkmil
q
ləşdirilməsi, gəncləri narahat edən
bir sıra məsələlərin öz əksini tap
ması istiqamətində işlərimiz da
vam etdirilir və yaxın günlərdə
Milli Məclisin plenar iclasına tövsi
yə olunacaq.
Bu gün Azərbaycanda bütün sa
hələrdə əldə edilən uğurlu inkişaf
idman sahəsində də davam etdiri
lir. Dövlətimiz tərəfindən idmana
göstərilən diqqət və qayğı nəticə
sində beynəlxalq yarışlarda əldə
olunan nailiyyətlər davamlı xarak
ter alıb. Təqdirəlayiq haldır ki, öl
kəmizdə idmanın inkişafına olan
qayğı tək olimpiya idman növləri
ni deyil, qeyri-olimpiya idman
növlərini də əhatə edir.
Bunun nəticəsidir ki, Azərbay
can idmançıları ağırlıqqaldırmanın
yalnız peşəkarların məşğul olduğu
pauerliftinq növü, peşəkar boks,
kikboksinq, qaydasız döyüş və di
gər idman növlərində ən yüksək
nailiyyətlərə imza atırlar. Demək
olar ki, bütün regionlarda müasir
standartlara cavab verən olimpiya
kompleksləri istifadəyə verilib. Bu
rada idmanın bütün növləri üzrə
peşəkar dərslər keçirilir.
Uğurlu idman siyasətinin nəti
cəsi olaraq Azərbaycan dünyanın
idman ictimaiyyəti tərəfindən cid
di tərəfdaş, idmançılarımız isə əsas
rəqib kimi qəbul olunurlar. Ölkə
mizin son 15 ildə idman sahəsində
əldə etdiyi nailiyyətlər Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin və Avropa
Olimpiya Komitəsinin rəhbərliklə
rinin diqqətindən yayınmayıb.
Məhz beynəlxalq idman təşkilatla
rının istəyi ilə ölkəmizdə onlarla
olimpiya lisenziyalı beynəlxalq
turnirlər, mötəbər yarışlar, dünya
və Avropa çempionatları keçirilir.
Prezident İlham Əliyevin olimpiya
oyunları və Bakıda keçirilən bey
nəlxalq turnirlər zamanı idmançı
larımızın çıxışlarını birbaşa zaldan
izləməsi isə idmançılarımıza göstə
rilən ən böyük mənəvi dəstəkdir.

Dövlətin idman federasiyalarına
dəstək verməsi də dövlətin idman
siyasətinə necə həssas yanaşdığı
nın bariz nümunəsidir. Respubli
kamızda 81 idman federasiyası
mövcuddur. Federasiyalardan 30-u
olimpiya idman növünü, 51-i qey
ri-olimpiya idman növünü inkişaf
etdirir. Bütün idman federasiyala
rının nizamnaməsi, strukturu, elə
cə də hakimlik strukturu var. Hər
bir yarışın ədalətli qələbələrlə başa
vurulması əsas amillərdən biridir.
Bu gün ölkəmizdə idman təkcə
yeniyetmə və gənclər arasında de
yil, həm də yaşlılar, əlillər, məktə
bəqədər, ibtidai məktəb səviyyə
sində də inkişaf etdirilir. “Bədən
tərbiyəsi və idman haqqında” Qa
nun ölkəmizdə idmanın həm yük
sək səviyyədə inkişafını, həm də
bu inkişafın sistematikliyini təmin
edir. Qanunda göstərilir ki, bu isti

 amətdə dövlət siyasətinin məqsə
q
di bədən tərbiyəsi və idmanın hü
quqi bazasını, həmçinin yüksək
dərəcəli idmançıların hazırlanması
üçün bədən tərbiyəsi-idman təşki
latlarını, uşaq idman müəssisələri
sistemini yaratmaqdan ibarətdir.
Yəni bu sahədə nailiyyət əldə olun
ması üçün hər cür şərait yaradılır.
O cümlədən, bu gün bütün idman
təşkilatları üçün bərabər imkanlar
yaradılıb və bütün idman sahələri
inkişaf etdirilir.
Lakin ölkəmizin əsas məsələlə
rindən biri də ərazi bütövlüyüdür.
Düşünürəm ki, bizi birləşdirən də
yərlərdən ən birincisi elə bu olma
lıdır. Cənab Prezident İlham Əli
yevin ətrafında sıx birləşməklə
həm Qarabağ məsələsinin həllin
də, həm də digər sahələrdə inkişaf
və uğurlarımızı hər gün irəli apara
bilərik.
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Prezidentin diqqəti sayəsində elm
və təhsil sahəsi yenidən qurulub

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin Elm və təhsil
komitəsinin sədri

Azərb ayc an Resp ubl ik as ın ın
Prezidenti İlham Əliyev ölkəmiz
dəelminvətəhsilininkişafetdiril
məsinə böyük diqqət və qayğı
göstərir, bu sahədəki inkişafı və
müasirləşməni yeni tarixi epoxa
nın zəruri faktorlarından biri sə
viyyəsinə qaldırmaqda davam
edir. Bu zəmində artıq Azərbay
candaelmvətəhsilsahəsindəbö
yük dəyişikliklər baş vermişdir.
İlk növbədə onu qeyd etmək la
zımdır ki, ötən 15 ildə elmin və
təhs il in qan unver ic il ik baz as ı
əsaslı şəkildə zənginləşdirilmiş
dir.Yeniqanunlarınqəbuledilmə
simüasirinkişafınhüquqibazası
nın təmin olunmasına və stimul
laşdırılmasınameydanaçmışdır.
Əvvəla, 2009cu ildə qəbul
olunmuş “Təhsil haqqında” Qa
nuna 2018ci ildə 62 maddə üzrə
edilmiş dəyişikliklər bu qanunun
daha da təkmilləşdirilməsinə və
yeniləşməsinə səbəb olmuşdur.
“Elm haqqında” Qanun isə müa
sirtələblərəsasındayenidənyazı
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laraq geniş ictimai müzakirələr
dən keçirilmiş və qəbul edilmiş
dir.
“Elm haqqında” Qanunun icra
olunması mexanizmlərini müəy
yənedənAzərbaycanRespublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin
imzaladığıfərmanölkəmizdəelm
siyasətinin uğurla həyata keçiril
məsinə, elmlə istehsalatın əlaqə
ləndirilməsinə, elmi fəaliyyət sa
həsindəsahibkarlıqvəinnovasiya
müh it in in form al aşd ır ılm as ın a
tam təminat vermişdir. Azərbay
canRespublikasıPrezidentininsə
rəncamıiləAzərbaycanMilliElm
lər Akademiyasında yaradılmış
Yüksək Texnologiyalar Parkı və
buzəmindəinkişafetdirilmişaka
demiyanın TəcrübəSənaye Zavo
du yeni elm siyasətinin uğurlu
nəticəsidir. Elmdə sahibkarlıq və
innovasiyanın inkişaf etdirilməsi
ninnəticəsidirki,artıqMilliElm
lər Akademiyasının TəcrübəSə
nayeZavodundaelmiəsaslarüzrə
hazırlanmış müdafiə sənayesi tə
yinatlı məhsullar ölkəmizdə hər
bisənayekompleksinininkişafet
dirilməsi üçün əhəmiyyətli olan
müasir texnologiya kimi qəbul
edilmişdir. TəcrübəSənaye Zavo
dunun istehsal etdiyi elm yönlü
neft məhsulları da artıq ölkə ba
zarlarında özlərinə yer tutmaqla
yanaşı, dünya bazarına da çıxış
tapmışdır.
Elmvətəhsilsahəsindəçalışan
elmiişçilərinvəmüəllimlərindo
sentlikvəprofessorluqelmiadla

rınagörəəlavəəməkhaqqıalma
larıda“Elmhaqqında”Qanunun
müddəaları əsasında həyata keçi
rilməkdəolanaddımlardır.Buqa
nunun müddəaları əsasında ha
zırdaölkəmizdəyenitiplitədqiqat
universitetlərininyaradılmasıisti
qamətində məqsədyönlü şəkildə
hazırlıq işləri aparılır. “Elm haq
qında” Qanun elmitədqiqatların
əlaqələndirmə şuralarının işinin
də yenidən qurulmasına imkan
yaratmışdır.
Müasir şəraitdə təhsil sistemi
nin yenidən qurulması və inkişaf
etdirilməsində Milli Məclisdə qə
bul edilmiş “Məktəbəqədər təhsil
haqqında”, “Peşə təhsili haqqın
da” qanunların mühüm rolu var
dır.“Məktəbəqədərtəhsilhaqqın
da” Qanun uşaqların 1 yaşından
etibarən uşaq bağçalarına cəlb
edilməsinə, məktəbəqədər müəs
sisələrdəəlavəməşğələlərkeçmə
lərinəimkanyaratmış,ölkəüzrə5
yaşından məktəbə hazırlıq qrup
larının təşkil edilməsini qanuni
ləşdirmişdir. Hazırda ölkəmizin
ümumtəhsilmüəssisələrindəmək
təbə hazırlıq qrupları 70 faizdən
çoxdur.Yaxınillərdəməktəbəha
zırlıq qrupları 5 yaşına çatmış
uşaqların 90 faizini əhatə edəcək
dir.
Bundanbaşqa,ölkəPrezidenti
nin tapşırığına əsasən Bakı şəhə
rindəvəölkəmizinböyükşəhərlə
rindəinşaedilənçoxmərtəbəlibi
naların birinci mərtəbələrində
uşaqbağçalarıüçünnəzərdətutu

“Elmin, təhsilin inkişafı bizim gələcəyimizdir, hər bir dövlətin gələcəyidir. Mən
dəfələrlə qeyd etmişəm ki, ölkəmizin gələcəyi elmlə, təhsillə bağlı olacaqdır. Biz
xoşbəxtik ki, Azərbaycanda savadlılığın səviyyəsi çox yüksəkdir - təxminən 100
faizdir. Bu, bizə imkan verir ki, təhsilin keyfiyyəti, elmin inkişafı daha da sürətlə
getsin. Çünki bu, hər bir ölkənin gələcəyidir”.
İlham Əliyev

lan otaqlar və münasib maddi-tex
 iki baza yaradılacaqdır. Bunların
n
hamısı Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti İlham Əliyevin
apardığı yeni nəslin inkişaf etdi
rilməsi siyasətinin uğurlu nəticə
sidir.
Artıq “Peşə təhsili haqqında”
Qanunun da tətbiq edilməsinə
başlanmışdır. Ölkəmizdə peşə
təhsili əsaslı şəkildə yenidən qu
rulur. Bu təhsilin səviyyələrinin

müəyyən olunması, ali təhsillilə
rin peşə təhsili almalarına şərait
yaradılması bu sahədə böyük ye
niliklərə meydan açmışdır.
Hazırda Milli Məclisdə “Ümum
təhsil məktəbi haqqında” qanun
layihəsi üzərində iş aparılır. Ölkə
mizdə orta ümumtəhsil məktəbi
istiqamətində böyük proqramlar
həyata keçirilir. Möhtərəm Prezi
dentin qayğısı sayəsində ölkə üz
rə 3 mindən çox yeni məktəb tiki

lib istifadəyə verilmiş və ya əsaslı
şəkildə yenidən qurulmuşdur.
Məktəblərimiz ən yüksək yeni tex
nologiya və müasir tədris avadan
lıqları ilə təchiz olunmuşdur. Ar
tıq Azərbaycanda yeni təhsil mü
hiti bərqərar edilmiş və yeni nəsil
formalaşdırılmışdır.
Elmə və təhsilə Prezident qay
ğısı ölkəmizdə müasir cəmiyyət
qurmağa və inkişafın yeni hədəf
lərinə çatmağa imkan yaradır.
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Azərbaycan daxili və xarici
siyasətdə zirvələr fəth edir

Səməd Seyidov
Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri

Azərbaycanınxaricisiyasətkur
sunun əsasları Ulu öndər Heydər
Əliyevtərəfindənmüəyyənedilib.
Təcrübəgöstərirki,bu,çoxuğurlu,
səmərəli, demokratik məzmunlu
və praktiki nəticələri yüksək olan
prinsiplər sistemidir. Prezident İl
ham Əliyevin isə Azərbaycanın
mənafeyinidünyamiqyasındamü
dafiəedəbilənağıllı,səriştəlixarici
siyasət yeritməsi nəticəsində dün
yanınbirçoxdövlətləriiləbərabər
hüquqlu,qarşılıqlıfaydalıəlaqələr
yaradılırvəinkişafetdirilir.Buəla
qələrdənhəmAzərbaycanRespub
likasının beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirmək, həm də res
publikanın iqtisadiyyatını, elmini,
mədəniyyətini inkişaf etdirmək
üçünsəmərəliistifadəedilir.
Son 15 ildəAzərbaycanın xarici
siyasətdə əldə etdiyi mühüm
nailiyyətlər sırasında Cənubi Qaf
qazdatəhlükəsizliyinyaradıcısıvə
təminatçısıolmasınıxüsusivurğu
lamaqlazımdır.Azərbaycanbusə
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viyyəyə çoxşaxəli və balanslaşmış
xaricisiyasətkursusayəsindəçata
bilib.Ölkəbaşçısıçətin,ziddiyyətli
və təzadlarla xarakterizə olunan
bir regionda dünyada maliyyə və
hərbiböhranınbaşalıbgetdiyibir
zamanda dövlətin təhlükəsizliyini
yüksək səviyyədə təmin etməyə
nail olub. Bu prosesdə beynəlxalq
təşkilatlarda aparılan aktiv diplo
matikfəaliyyətvəhəyatakeçirilən
mötəbər beynəlxalq tədbirlər xü
susi rol oynayır. Azərbaycan bey
nəlxalq münasibətlər sistemində
səmərəli, çoxtərəfli diplomatiya
nümunəsi göstərir. 2003cü ildən
AŞPAdaAzərbaycanınfəallığıye
nisəviyyəyəyüksəlib.Butəşkilatın
iclaslarında çıxış edən İlham Əli
yev sənədlərin Azərbaycanın xey
rinə qəbul edilməsinə nail olub.
2005ci ildə AŞPAnın qış hissəvi
sessiyasında “ATƏTin Minsk
KonfransınınməşğulolduğuDağ
lıq Qarabağ bölgəsi üzərində mü
naqişə” adlı 1416(2005) saylı Qət
namə və 1690(2005) saylı Tövsiyə
qəbul olunmuşdur. Assambleya
bir üzv dövlət tərəfindən xarici
ərazinin işğalının həmin dövlətin
Avropa Şurasının üzvü kimi öz
üzərinə götürdüyü öhdəliklərin
ciddişəkildəpozulmasıdeməkol
duğunu xatırlatmış və münaqişə
ərazisindən köçkün düşmüş şəxs
lərin öz evlərinə təhlükəsiz və lə
yaqətlə qayıtması hüququnu bir
daha təsdiq etmişdir. Assambleya
həmçininBirləşmişMillətlərTəşki
l at ı Təhl ük əs izl ik Şur as ın ın
822(1993), 853(1993), 874(1993) və

884(1993)saylıqətnamələrinixatır
latmış və tərəfləri silahlı əməliy
yatlardan çəkinməklə və istənilən
işğal edilmiş ərazilərdən silahlı
qüvvələriçıxarmaqlaonlarariayət
olunmasınıtələbetmişdir.
Buprosessonrakıillərdədəda
vam etdirilmişdir. Nəticədə qısa
müddətdə Ermənistanın təcavüz
karlığınıtəsdiqedənvəbunuqına
yançoxlusaydasənədqəbulolun
muşdur.HəminsənədlərXXəsrin
90cı illərində BMT Təhlükəsizlik
Şurasınınqəbuletdiyiqətnamələri
məzmuncatamamlayır.
XXIəsrinəvvəllərindənbaşlaya
raqxaricisiyasətdəbaşverənmüs
bətdinamikdəyişikliklərAzərbay
canın 20122013cü illərdə BMT
TŞninqeyridaimiüzvüolmasının
realzəmininihazırladı.2016cıildə
isəAzərbaycanBMTBaşMəclisin
də keçirilmiş səsvermədə iştirak
edən184üzvdövlətdən176nınsə
siniqazandı.Bu,20172019cuillər
üçün BMTnin İqtisadi və Sosial
Şurasına üzv seçilməyə imkan ya
ratdı.
2011ciildənAzərbaycanQoşul
mama Hərəkatının üzvüdür. Bu
hərəkatın XVIII zirvə toplantısı
2019cu ildə Azərbaycanda keçiri
ləcək. Bütövlükdə isə 20192022ci
illərdə Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik edəcək. Son 15
ildəAzərbaycanyalnızBMTiləde
yil,Avropaİttifaqı,NATO,Körfəz
ƏməkdaşlıqŞurası,ƏrəbDövlətlə
ri Liqası, Şanxay Əməkdaşlıq Təş
kilatı,Afrikaİttifaqı,AmerikaDöv
lətləriTəşkilatıvəbaşqalarıiləəla

 ələrə də ciddi fikir verir. Eyni za
q
manda, keçən müddətdə ATƏT,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisa
di Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Şu
rası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi,
GUAM, Avropa Şurası, Qara dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
digər qurumlarla əməkdaşlıq dina
mik surətdə inkişaf etdirilib.
Prezident İlham Əliyev həm də
regional miqyasda üçtərəfli əmək
daşlıq formatının təşəbbüskarıdır.
Təcrübə göstərir ki, bu, çox uğur
lu və səmərəli əməkdaşlıq formu
lud ur. Azərb ayc an-Rus iya-İran
əməkdaşlığında gəlinən nəticələr
bunun bariz nümunəsidir. Məq
səd qlobal miqyasda sabitliyə, sül
hə və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı
na nail olmaqdır.
Azərbaycan xarici siyasətdə üç
tərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
modellərini dialoq platformasına

keçirməklə beynəlxalq münasibət
lər üçün müstəsna xidmət göstə
rir.
Son 15 ildə xarici siyasətdə ener
ji faktorundan uğurlu istifadə edil
məsi xüsusi vurğulanmalıdır.
Azərbaycan bu müddətdə həm ye
ni layihələr irəli sürüb, həm də
beynəlxalq əməkdaşlıq formatı ya
radıb. TAP, TANAP, Cənub Qaz
Dəhlizi Azərbaycan rəhbərliyinin
təşəbbüsləridir. Qərbdə bu layihə
lərə böyük ümid bəslənilir, onları
Avropanın enerji xəritəsini dəyişə
biləcək layihələr adlandırırlar. An
caq məsələ bu layihələrlə məhdud
laşmır. Dövlət başçısının fəal dip
lomatik addımları sayəsində Azər
baycan Yeni İpək Yolu layihəsinin
əsas iştirakçıları sırasına daxil olub.
Artıq bu layihə çərçivəsində həya
ta keçirilən daşımalarda ölkəmiz
də iştirak edir. Bundan əlavə, Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin is
tifadəyə verilməsi ilə həmin istiqa
mətdə strateji bir addım da atılmış
oldu.
Xəzəryanı dövlət başçılarının bu
il Aktauda 1996-cı ildən üzərində
iş aparılan “Xəzər dənizinin hüqu
qi statusu haqqında” Konvensiya
nı imzalamalarını da xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Bu konvensiya öl
kəmiz üçün mühüm və tarixi əhə
miyyət kəsb edən sənəddir.
Azərbaycanın xarici siyasət kur
su Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi başlıca prinsip
lər əsasında yeni şəraitə uyğun
olaraq davam etdirilməkdədir. Ha
zırda dünyada müşahidə olunan
sürətli geosiyasi, iqtisadi və hərbitəhlükəsizlik proseslərinin mənti
qinə uyğun olaraq milli maraqlar
çərçivəsində xarici siyasətin qarşı
sında konkret vəzifələr qoyulub.
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TÜRKPA
TƏDBİRLƏRİNDƏ

M

illi Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının (TürkPA) 8-ci plenar iclasında və qurumun 10 illik yubileyinə həsr
olunmuş konfransda iştirak etmək üçün noyabrın 19-dan 21-dək Türkiyənin İzmir şəhərində sə
fərdə olub. Nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmirasla
nov, deputatlardan Sevinc Hüseynova, Nizami Cəfərov, İlham Əliyev, Sədaqət Vəliyeva, Hikmət Məmmə
dov, Ağalar Vəliyev, parlament Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi.

TürkPA-nın Şura
iclasında və 10 illik
yubiley konfransında
Noyabrın 20-də Türkdilli Ölkələ
rin Parlament Assambleyası Şurası
nın 8-ci iclası keçirildi. Tədbirdə
TürkPA-nın baş katibi və təşkilata
digər üzv ölkələrin - Türkiyə, Qaza
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xıstan və Qırğızıstan parlamentləri
nin nümayəndə heyətləri iştirak
edirdilər.
İclasdakı çıxışında ötən 10 il ər
zində TürkPA-nın ciddi siyasi çəki
yə malik olan beynəlxalq təşkilat ki
mi formalaşdığını diqqətə çatdıran
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
qeyd edib ki, türkdilli ölkələrin or

taq parlament məclisinin fəaliyyəti
dövlətlərimiz və xalqlarımız arasın
da dostluq və qardaşlıq münasibət
lərinin dərinləşməsinə kömək gös
tərməyə yönəlib. Siyasi, iqtisadi, mə
dəni və digər əlaqələrimizin həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvi
də inkişafına TürkPA-nın verdiyi
töhfənin ildən-ilə artması təşkilatın

fəaliyyətinin səmərəli şəkildə qurul
duğunu sübut edir. Təşkilatımız
dünyanın 152 ölkəsinin üzv olduğu
Parlamentlərarası İttifaqda, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
İttifaqında, Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
Məclisində, Asiyada Qarşılıqlı
Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə
Müşavirədə, Asiya Parlament As
sambleyasında müşahidəçi statusu
alıb, ATƏT Parlament Assambleya
sının fəaliyyətində xüsusi qonaq ki
mi iştirak etməsi barədə razılıq əldə
edilib. Coğrafi-siyasi cəhətdən çox
önəmli bölgələri əhatə edən Türkdil
li Ölkələrin Parlament Assambleya
sının yaradılması türk dünyasının
beynəlxalq aləmdə artan nüfuzun
dan xəbər verir. Üzv ölkələrin parla
mentləri bu təşkilat çərçivəsində sıx
əməkdaşlıq edərək bir sıra uğurlara
imza atıblar. Azərbaycan parlamenti
bu uğurlara sevinir və təşkilata ən
yüksək səviyyədə dəstək verir. Türk
PA-nın Beynəlxalq Katibliyinin Bakı
şəhərində səmərəli fəaliyyəti üçün
hər cür şərait yaradılıb.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Binali Yıldırım, Qazaxıstan
Parlamenti Məclisinin Sədri Nurlan
Niqmatulin və Qırğızıstan Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Cuma
bekov TürkPA-nın 10 illik şərəfli in
kişaf yolundan, əməkdaşlığın daha
da dərinləşdirilməsi istiqamətində
görülən işlərdən, qarşıda duran və
zifələrdən danışıblar.
Tədbirdə baş katib Altınbek Ma
mayusupovun təşkilatın 2018-ci il
dəki fəaliyyətinə dair hesabat məru
zəsi dinlənilib. Assambleya Şurası
nın 8-ci iclasında təşkilata sədrlik
Qırğızıstandan Türkiyəyə keçib.
Həmin gün Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının yaran
masının 10 illik yubileyi ilə əlaqədar
“TürkPA-nın ilk 10 ili və parlament
lərarası əməkdaşlığın gələcəyi:
əməkdaşlığa dair yeni yanaşmalar”
mövzusunda üç paneldən ibarət
konfrans keçirilib.

Əvvəlcə TürkPA-nın yaranması
və inkişaf yolunu əks etdirən film
nümayiş olunub. Filmdə TürkPAnın Bakı şəhərində yerləşən mərkəzi
qərargahının təməlinin qoyulması,
binanın açılışı, o cümlədən quru
mun ölkəmizdə keçirdiyi tədbirlər
dən, paytaxtımızın tarixi və müasir
mənzərəli yerlərindən kadrlar təq
dim edilib.
Konfransın açılışında Azərbaycan
Milli Məclisinin Sədri Oqtay Əsədo
vun, Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin Sədri Binali Yıldırımın, Qazaxıs
tan Parlamenti Məclisinin Sədri
Nurlan Niqmatulinin, Qırğızıstan
Joqorku Keneşinin Sədri Dastanbek
Cumabekovun və Macarıstan Milli
Assambleyasının Sədri Laszlo Köve
rin çıxışları dinlənilib.
Çıxışında türkdilli ölkələrin ortaq
parlament məclisinin yaranmasının
tarixi zərurətdən irəli gəldiyini söy
ləyən Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədov bildirib ki, əsrlər boyu türk
dünyasının mütəfəkkir insanlarını
düşündürən türk birliyi ideyasının
həyata keçməsi üçün real şərait yal
nız XX əsrin sonlarında formalaşıb.
Türkdilli ölkələrin dövlət başçıları
nın zirvə görüşlərinin keçirilməyə
başlanılması, Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması,
Türkdilli Ölkələrin Parlament As
sambleyasının, eləcə də TÜRKSOYun, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondunun, Beynəlxalq Türk
Akademiyasının və digər təşkilatla
rın qurulması göstərdi ki, dost və
qardaş xalqlarımız inteqrasiya üçün
yaranan yeni imkanları lazımınca
dəyərləndirə biliblər.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin regional və
beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün
ciddi təhdid olduğunu diqqətə çatdı
ran Milli Məclisin Sədri əminliyini
ifadə edib ki, dünyadakı bütün mü
naqişələr hamılıqla qəbul edilmiş
beynəlxalq hüquq normaları və prin
sipləri, xüsusən onların arasında baş
lıca prinsip olan dövlətlərin sərhədlə

r inin toxunulmazlığı və ərazi bütöv
lüyü prinsipi əsasında tez bir zaman
da həll edilməlidir: “İnanıram ki,
bölgədə möhkəm sülhün bərpa edil
məsi burada yaşayan bütün xalqların
mənafelərinə cavab verər”.
İzmir bölgəsinin strateji imkan
lara malik olduğunu söyləyən
TBMM-in Sədri Binali Yıldırım
diqqətə çatdırıb ki, bölgənin dəmir
yolu şəbəkəsinin Bakı-Tbilisi-Qars
yoluna birləşdirilməsi və bununla
da Qafqaz ilə Orta Asiya arasında
daha etibarlı nəqliyyat bağlantısı
nın qurulması hədəflənir. Türkiyə
parlamentinin Sədri vurğulayıb ki,
türkdilli xalqlar tarixin heç bir döv
ründə indiki qədər yaxın münasi
bətdə və geniş əməkdaşlıq imka
nında olmayıblar. O, əminliklə
qeyd edib ki, türkdilli dövlətlərin
gələcək inkişafına TürkPA daha
böyük töhfələr verəcək.
Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin
Sədri Nurlan Niqmatulin bildirib ki,
təşkilat ötən dövrdə üzərinə düşən
vəzifələri uğurla həyata keçirib. Mə
dəni, humanitar, iqtisadi və digər
sahələrdə üzv dövlətlər arasında
əlaqələrin genişlənməsi və əmək
daşlığın yüksəlişi naminə köklü la
yihələr həyata keçirilib. Əməkdaşlıq,
əlaqələrin genişlənməsi, sülhə və in
kişafa töhfə vermək bütün tərəflərin
maraqlarını təmin edir.
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin
Sədri Dastanbek Cumabekov diq
qətə çatdırıb ki, müasir dövrdə
dünyada baş verən proseslər gös
tərir ki, xalqlarımızın və ölkələri
mizin inkişafı və təhlükəsizliyi
əməkdaşlığın genişləndirilməsin
dən, əlaqələrin daha da sıxlaşdırıl
masından keçir. Qazaxıstan Prezi
denti Nursultan Nazarbayevin tə
şəbbüsü ilə təsis olunan TürkPAnın ötən dövrdə böyük inkişaf yolu
keçdiyini xatırladan parlament
Sədri qurumun səmərəli fəaliyyəti
üçün Bakıda yaradılan şəraitə görə
Prezident İlham Əliyevə minnət
darlığını ifadə edib.
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SƏFƏR
Macarıstan Milli Assambleyası
nın Sədri Laszlo Köver ölkəsinin
türkdilli dövlətlərlə əlaqələrə xüsusi
diqqət verdiyini vurğulayıb. Tarixi
proseslərə, türkdilli xalqların irsinə
və digər mühüm məqamlara toxu
nan assambleya Sədri bildirib ki,
Macarıstan TürkPA-ya üzv dövlət
lərlə əməkdaşlığa, türkdilli xalqlarla
münasibətlərin inkişafına böyük
önəm verir.
Çıxışlarda TÜRKSOY, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Bey
nəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu,  Beynəlxalq Türk Akademi
yası kimi təşkilatların fəaliyyətinin
əhəmiyyəti qeyd edilib. Sonra konf
rans panellər üzrə davam etdirilib.

TürkPA-nın
8-ci plenar iclasında
Noyabrın 21-də Türkdilli Ölkələ
rin Parlament Assambleyasının 8-ci
plenar iclası keçirilib. Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin Sədri Binali
Yıldırımın sədrliyi ilə keçirilən iclasa
təşkilata birgə üzv ölkələrlə Maca
rıstan və Özbəkistan parlamentləri
nin nümayəndə heyətləri, o cümlə
dən türk dünyasının birliyi və inki
şafı istiqamətində fəaliyyət göstərən,
eləcə də TürkPA-ya tərəfdaş olan
təşkilatların rəhbərləri qatılıblar.
Türk dünyasının birliyi və əmək
daşlığının faydalarından danışan
TBMM-in Sədri Binali Yıldırım qeyd
edib ki, uzun illər bir-birindən aralı
düşən türkdilli xalqların həyatında
baş verən fərqlilik xalqlarımızın zən
ginliyinə çevrilib. TürkPA-nın icla
sında digər dəyərli qonaqlarla bəra
bər, Macarıstan və Özbəkistan parla
mentlərinin nümayəndə heyətlərinin
də iştirakı assambleyanın gələcəkdə
daha uğurlu fəaliyyətinə olan inamı
artırır: “Əminəm ki, yaxın gələcəkdə
sıralarımız genişlənəcək və daha bö
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yük uğurlara imza atacağıq”.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov çıxışında qeyd edib ki, tarixin
ən qüdrətli dövlətlərinə həyat ver
miş, eyni zamanda, Şərq və Qərb
mədəniyyətləri və sivilizasiyaları
arasında mənəvi körpü rolunu oy
namış türkdilli xalqlar tarix səhnə
sində yenidən mütəşəkkil qüvvə ki
mi çıxış etməyə başlayıblar. Sədr
deyib: “Müasir dünya ölkələrinin, o
cümlədən türkdilli dövlətlərin hər
birinin özünəməxsus parlament dip
lomatiyası tarixi var. Azərbaycanda
ilk parlament XX əsrin əvvəllərində
yaradılıb. Bu parlamentin fəaliyyəti
müsəlman Şərqində ilk demokratik
dövlət olan Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin siyasi və hüquqi təmə
lini qurmaqla yanaşı, ölkəmizdə
parlamentarizm ənənələrinin inkişa
fında son dərəcə mühüm rol oyna
yıb. O dövrdə “parlament diploma
tiyası” termini olmasa da, Azərbay
can dövlətinin xarici siyasətində
parlament diplomatiyası vasitələrin
dən geniş istifadə edilirdi. Təkcə bir
faktı qeyd edim ki, 1919-1920-ci illər
də Paris Sülh Konfransında Azər
baycanı təmsil edən nümayəndə he
yətinə parlamentin Sədri Əlimərdan
bəy Topçubaşov başçılıq edirdi”.
Azərbaycanda həyata keçirilən si
yasətin ölkəmizi müasir dünyanın
dinamik inkişaf edən dövlətlərinin
sırasına qoşduğunu vurğulayan Oq
tay Əsədov bildirib ki, Xəzər neftini
və qazını dünya bazarlarına çıxaran
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbili
si-Ərzurum və TANAP qaz kəmər
ləri istifadəyə verilib. Dünya tarixin
də ilk transkontinental ticarət-kom
munikasiya marşrutu olan Böyük
İpək Yolu bərpa edilir. Ötən il İpək
Yolunun fəaliyyəti üçün böyük önə
mi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istifadəyə verilib.
Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbay

c anla bağlı məsələlərin müzakirəsin
də nümayəndə heyətimizi dəstəklə
yən bütün ölkələrin, xüsusən türk
dilli dövlətlərin təmsilçilərinə bir
daha təşəkkürünü bildirən Milli
Məclisin Sədri, həmçinin Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri əsasında həlli
üçün səylərimizdə daim bizimlə bir
likdə olan qardaş Türkiyəyə minnət
darlıq ifadə edib.
Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin
Sədri Nurlan Niqmatulin bildirib ki,
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlən
məsi, həyata keçirilən hər bir layihə
növbəti layihələrin əsasını qoyur. Bu
mənada TürkPA və onun bütün st
rukturlarının fəaliyyəti türkdilli
dövlətlər arasında əməkdaşlığın ge
nişlənməsinə, daha böyük faydalar
əldə olunmasına əhəmiyyətli təsir
göstərir.
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin
Sədri Dastanbek Cumabekov deyib
ki, türkdilli dövlətlər arasında əlaqə
lərin inkişafının qorunması üçün
parlament diplomatiyasının güclən
dirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu
diplomatiya türkdilli xalqlar arasın
da dostluq və qardaşlıq əlaqələrini
möhkəmləndirir.
Macarıstan parlamentinin Sədri
Laszlo Köver bildirib ki, ölkəsi xarici
siyasətində türkdilli xalqlarla dost
luq və əməkdaşlığa xüsusi diqqət
yetirir. Macarların türkdilli xalqların
ənənələrinə önəm verməsi təkcə mə
dəni və tarixi yaxınlıqla deyil, həm
çinin mənəvi, geosiyasi və iqtisadi
maraqlarla bağlıdır.
TürkPA-nın plenar iclasında qo
naq statusu ilə iştirak edən Özbəkis
tanın Qanunvericilik Palatası Sədri
nin müavini Hatamjon Ketmonov
ötən dövrdə TürkPA-nın mühüm
inkişaf yolu keçərək üzv ölkələrə
fayda gətirdiyini diqqətə çatdıraraq,

təşkilatın gələcək fəaliyyətinə uğur
lar arzulayıb.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaş
lıq Şurasının (TDƏŞ) baş katibi
Bağdad Amreyev TürkPA ilə Türk
Şurasının əlaqələrinin əhəmiyyə
tindən danışıb. Baş katib əminliklə
ifadə edib ki, Türkiyənin sədrliyi
dövründə hədəflərə çatmaq üçün
fəaliyyət istiqamətləri daha da ge
nişlənəcək.
Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Məclisinin
(QDİƏT PM) baş katibi Asəf Hacı
yev qeyd edib ki, bölgə üçün ol
duqca böyük layihələrin həyata ke
çirilməsinə baxmayaraq, inkişaf və
tərəqqi üçün mane olan təhlükəli
məsələlər var. Asəf Hacıyev bildi
rib ki, kənar təsirlərə davam gətir
məyin yolu yüksək elm və təhsil
dən keçir. Bu mənada elm və təhsil
sahəsində əlaqələrin genişlənməsi
birgə əməkdaşlığın əsasıdır.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatının (TÜRKSOY) baş katibi
nin müavini Firat Purtaş diqqətə
çatdırıb ki, TÜRKSOY ortaq dil, mə

dəniyyət, tarixi mirasların qorunma
s ı və inkişafı baxımından böyük
uğurlar qazanıb.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondu ilə bağlı sənədlərin təsdi
qi üçün üzv ölkələrin parlamentləri
nə göndərildiyini diqqətə çatdıran
qurumun prezidenti Günay Əfəndi
yeva bu prosesin sürətləndirilməsi
nin zəruriliyini bildirib. O, Azərbay
can Milli Məclisinin TürkPA-nın in
kişafına böyük töhfələr verdiyini
qeyd edib.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının,
Xoca Əhməd Yasəvi Beynəlxalq
Türk-Qazax Universitetinin, Türk
Dünyası Mühəndislər və Memarlar
İctimai Birliyinin, Dünya Türk Gənc
ləri Birliyinin nümayəndələri də öz
yubiley təbriklərini çatdırıblar.
Sonra TürkPA-nın komissiyaları
nın hesabatları, o cümlədən Ətraf
mühit və təbii ehtiyatlar komissiya
sının sədri Əhliman Əmiraslanovun
və  Sosial, mədəni və humanitar ko
missiyasının sədr müavini Sevinc
Hüseynovanın hesabatları dinlənilib
və qəbul olunub.

Qərara alınıb ki, Türkdilli Ölkələ
rin Parlament Assambleyasının 9-cu
plenar iclası 2019-cu ilin sentyabrın
da Azərbaycanda keçirilsin.

Parlament sədrlərinin
mətbuat konfransında
TürkPA-nın 8-ci plenar iclasının
yekununda Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Binali Yıldırım,
Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri
Oqtay Əsədov, Qazaxıstan Parla
menti Məclisinin Sədri Nurlan Niq
matulin və Qırğızıstan Joqorku Ke
neşinin Sədri Dastanbek Cumabe
kov birgə mətbuat konfransı keçirib
lər. TürkPA-nın ötən dövrdə böyük
inkişaf yolu keçdiyini xatırladan
parlament sədrləri təşkilatın qarşıya
qoyduğu məqsədlərə doğru əzmlə
irəlilədiyini söyləyiblər.
Noyabrın 21-də Azərbaycan par
lament nümayəndə heyəti vətənə
qayıdıb.
Akif  Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi
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Avrasiya ölkələri parlament
sədrlərinin üçüncü görüşü
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
təşkilatçılığı ilə oktyabrın 8-də An
talya şəhərində Avrasiya ölkələri
parlament sədrlərinin üçüncü görü
şü keçirilib. “Avrasiyada iqtisadi
əməkdaşlıq, ətraf mühit və davamlı
inkişaf” devizi altında keçirilən gö
rüşdə Azərbaycanı Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədovun başçılıq etdi
yi nümayəndə heyəti təmsil edib.
Nümayəndə heyətinə Milli Məclisin
komitə sədri Əli Hüseynli, deputat
lar Xanlar Fətiyev, Ağalar Vəliyev,
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parlament Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər da
xil idi.
Görüşün rəsmi açılışında çıxış
edən Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin Sədri Binali Yıldırım Avrasiya
ölkələri parlament sədrlərinin artıq
ənənə halını alan görüşlərinin məq
səd və vəzifələrindən danışıb. Dün
yanın ayrı-ayrı bölgələrində möv
cud münaqişələrin əməkdaşlığa və
inkişafa ən böyük əngəl olduğunu
diqqətə çatdıran və bu kontekstdə

Dağlıq Qarabağ probleminə də to
xunan TBMM-in Sədri bildirib ki,
Türkiyə Avrasiya məkanında ölkə
lərin, xalqların sülh və bərabərlik,
inkişaf və rifah şəraitində yaşaması
na tərəfdar olmaqla, bu istiqamətdə
önəmli addımlar atmaqdadır. Qeyd
edilib ki, Yaxın Şərqdə, həmçinin
Suriyada sülh və əmin-amanlığın
təmini üçün edilən cəhdlər buna nü
munədir.
Parlament Sədri qeyd edib ki, heç
kim iqlim dəyişikliyi, ətraf mühitin
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çirklənməsi, qaçqın və məcburi köç
künlər məsələsinə biganə qalmama
lıdır. Terrorçuluğun və onun dəs
təklənməsinin yaratdığı təhlükələr
dən bəhs edən Binali Yıldırım deyib
ki, Türkiyə bundan sonra da terro
run bütün forma və metodlarına, o
cümlədən PKK, FETÖ və digər ter
ror təşkilatlarına qarşı mübarizəni
davam etdirəcək.
Koreya Respublikası Milli As
sambleyasının Sədri Mun Hi-sanq
Avrasiya məkanında sülhün, sabitli
yin və inkişafın qorunması ilə bağlı
ölkəsinin mövqeyindən bəhs edib.
İnkişaf və rifaha nail olmaq üçün
dünyadakı problemlərin dialoq va
sitəsi ilə çözülməsinin əhəmiyyətin
dən danışan Sədr qeyd edib ki, bu
prosesdə parlamentlərarası əlaqələr
mühüm gücə malikdir. Koreya yarı
madasındakı mövcud problemin

sülh yolu ilə tənzimlənməsinin əhə
miyyəti böyükdür.
Rusiya Federasiyası Federal Məc
lisi Dövlət Dumasının Sədri Vyaçes
lav Volodin çıxışında dünyadakı
mövcud problemlərin qarşılıqlı an
laşma şəraitində həllinin əhəmiyyə
tinə toxunub. Qeyd olunub ki, Xə
zər dənizinin hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməsi, həmçinin Su
riya probleminin həlli üçün bu ölkə
nin bəzi bölgələrində atəşkəsin əldə
olunması kimi nailiyyətlər maraqlı
ölkələr arasında aparılan səmərəli
dialoq nəticəsində qazanılıb. Vya
çeslav Volodin vurğulayıb ki, bütün
problemlərin həllinə və iqtisadi
əməkdaşlığa yalnız sülh çağırışları
sayəsində nail olmaq mümkündür.
Çıxışında yüksək təşkilatçılığa
görə Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin Sədri Binali Yıldırıma səmimi
təşəkkürünü ifadə edən Milli Məcli
sin Sədri Oqtay Əsədov bildirib ki,
hazırda bütün dünya miqyasında
getdikcə daha da kəskinləşən qlobal
problemlərin həllində parlamentlə
rin həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
formatda əməkdaşlığı mühüm rol
oynayır. İnanıram ki, bugünkü mü
şavirədə aparılan fikir mübadiləsi
bir-biri ilə sıx bağlı olan iqtisadi
əməkdaşlıq, ətraf mühit və davamlı
inkişaf məsələlərində parlamentləri
mizin ortaq mövqelərinin müəyyən
edilməsinə kömək göstərəcək.
Milli Məclisin Sədri qeyd edib
ki, bu gün bəşəriyyət özünün artan
tələbatı ilə bu tələbatın yerinə yeti
rilməsi imkanları arasında kəskin
ziddiyyətlərlə qarşılaşıb. Həmin
ziddiyyətlərin həll edilməsi üçün
işlənib hazırlanan davamlı inkişaf
modeli dünyanın təhlükəsiz gələ
cəyi naminə bütün dövlətlərin səy
lərinin birləşdirilməsi üzərində qu
rulub. Oqtay Əsədov bildirib ki,

əgər Avrasiya məkanına nəzər sal
saq, əminliklə söyləyə bilərik ki,
burada iqtisadi inteqrasiyanın güc
lənməsi davamlı inkişaf sahəsində
məqsədlərə nail olunmasına töhfə
verə bilər: “Avrasiya ölkələrində
dünya enerji istehsalının onda doq
quz hissəsi, dünya ümumi daxili
məhsulunun dörddə üç hissəsi və
dünya əhalisinin beşdə dörd hissə
si cəmləşib. Məmnunluqla qeyd
etmək istəyirəm ki, bu gün Avrasi
ya məkanında bir sıra ikitərəfli və
çoxtərəfli əməkdaşlıq formatları
təşəkkül tapıb”.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum və TANAP
qaz kəmərləri, eləcə də digər enerjinəqliyyat layihələrinin Avrasiya qi
təsinin yeni iqtisadi xəritəsinin for
malaşmasında mühüm rol oynadı
ğını deyən Milli Məclisin Sədri qeyd
edib ki, Azərbaycan XXI əsrin qlobal
geosiyasi və geoiqtisadi layihələrin
dən biri olan Böyük İpək Yolunun
bərpasında yaxından iştirak edir.
Ötən il İpək Yolunun fəaliyyəti üçün
böyük önəmi olan Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu istifadəyə verilib.
Sədr Oqtay Əsədov bildirib ki,
Azərbaycanın fəal iştirakı ilə həyata
keçirilən Şimal-Cənub Nəqliyyat  
Dəhlizi layihəsi Hindistanı, İranı,
Rusiyanı, Şimali Avropanı və Yaxın
Şərqi birləşdirəcək: “Artıq layihənin
bizə aid olan hissəsi tamamlanıb.
Yaxın gələcəkdə bu layihə İpək Yo
luna inteqrasiya olunaraq, yeni bir
nəqliyyat marşrutunun açılmasına
imkan verəcək”.
Oqtay Əsədov qeyd edib ki, Av
rasiya qitəsində yaşayan xalqların
firavan gələcəyi yalnız qarşılıqlı su
rətdə faydalı iqtisadi əməkdaşlıq,
mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hör
mət, humanizm və tolerantlıq əsa
sında qurula bilər: “Təəssüflər olsun
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ki, Avrasiya məkanında alovlan
maqda olan müharibə və münaqişə
ocaqları, o cümlədən ölkəmizin zor
la cəlb edildiyi Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
geniş bir bölgənin inkişaf imkanları
nı əhəmiyyətli dərəcədə məhdud
laşdırmaqda davam edir. Ermənis
tan silahlı qüvvələri 25 ildən çoxdur
ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik
tərəfindən tanınmış ərazisinin 20
faizini, yəni Dağlıq Qarabağ re
gionunu və onun ətrafındakı 7 rayo
nu işğal edib. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının, Avropa Parlamentinin və
Avropa Şurası Parlament Assamble
yasının müxtəlif illərdə qəbul etdik
ləri qətnamələrdə də Ermənistan si
lahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
bütün ərazilərdən çıxarılması tələb
olunub, yurdlarından didərgin düş
müş şəxslərin öz torpaqlarına geri
dönməsi hüququ təsdiq edilib. Təəs
süf ki, münaqişənin həll edilməsi
üçün bu günədək göstərilən beynəl
xalq səylər Ermənistanın qeyri-
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konstruktiv və pozucu mövqeyi
üzündən heç bir səmərə verməyib.
Hər kəsə aydın olmalıdır ki, vəziy
yətin bu cür qalması, münaqişənin
nizama salınmaması nəinki Cənubi
Qafqaz regionunda, həm də Avrasi
ya qitəsində və bütün dünyada sülh
və sabitlik üçün daim təhlükə mən
bəyidir. Əminəm ki, bu məsələdə
beynəlxalq birlik, nəhayət, öz qəti
sözünü deməli və münaqişə beynəl
xalq hüququn hamılıqla tanınmış
prinsip və normaları, xüsusən döv
lətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi
əsasında həllini tapmalıdır”.
Plenar iclasda çıxış edən Ermə
nistan parlamenti Sədrinin müavini
Eduard Şarmazanov işğalçı dövlə
tin ənənələrinə uyğun olaraq uy
durma “erməni soyqırımı” və Dağ
lıq Qarabağ problemi ilə bağlı həqi
qətə uyğun olmayan, böhtan xarak
terli və məntiqsiz fikirlər səsləndi
rib.
Azərbaycan Milli Məclisinin Səd
ri Oqtay Əsədov təcavüzkar dövlə

tin nümayəndəsinə tutarlı cavab ve
rərək deyib: “Ermənistan nümayən
dəsinin bu mötəbər tədbiri çaşdır
maq üçün söylədiyi fikirlər məni
yenidən çıxış etməyə vadar etdi. Əs
lində bizim bugünkü toplantı bölgə
də sülhü, dialoqu və inkişafı təşviq
etmək məqsədi daşıyır. Məlum ol
duğu kimi, Dağlıq Qarabağ xalqı
deyilən bir xalq yoxdur. Dağlıq Qa
rabağda Azərbaycan və erməni ic
maları yaşayıblar. Bildiyiniz kimi,
Dağlıq Qarabağın Azərbaycan əha
lisi etnik təmizləmə nəticəsində öz
doğma torpaqlarından didərgin dü
şüb. Ermənistan nümayəndəsinin
hazırda orada yaşayan Qarabağ er
mənilərinə öz müqəddəratlarını tə
yinetmə hüququnun verilməsi ilə
bağlı fikri tam yanlış və hüquqazid
dir. O zaman belə bir maraqlı fikir
meydana gəlir: deməli, ermənilər
harada toplum şəklində yaşayırlar
sa, orada onlara öz müqəddəratları
nı təyinetmə hüququ verilməlidir?
Ermənistan nümayəndəsinin çıxı

şında bu görüşə ev sahibliyi edən
Türkiyənin adını çəkməməsi onun
siyasi mədəniyyətinin səviyyəsini
göstərir. Türkiyəni daim qondarma
“erməni soyqırımı” törətməkdə gü
nahlandıran Ermənistan özü XX əs
rin sonunda Azərbaycanın Xocalı
şəhərində soyqırım törədib. Bir çox
ölkələr, o cümlədən ABŞ-ın 18 ştatı
Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə
lər qəbul edib. Xüsusi olaraq qeyd
etmək istəyirəm ki, beynəlxalq təş
kilatlar, BMT, Avropa Şurası, Avro
pa Parlamenti Ermənistanı işğalçı
ölkə kimi tanıyır. Ermənistandan
başqa bütün dünya dövlətləri Azər
baycanın Dağlıq Qarabağ da daxil
olmaqla ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Bu da onu sübut edir ki, münaqişə
tərəfi Dağlıq Qarabağ yox, məhz Er
mənistandır”.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Binali Yıldırım bu məsələyə
münasibət bildirərək deyib: “Dün
yada sülhə və sabitliyə dəyər verən
bu toplantımızda həqiqəti sarsıdan
fikirləri qəbul etməyimiz mümkün
deyil. Ermənistan, həqiqətən də,
Türkiyə ilə əlaqələrini istəyirsə, o,
saxta “erməni soyqırımı” iddiasın
dan əl çəkməli, tarixi hadisələri ta
rixçilərin araşdırmasına buraxmalı
dır. Parlament Sədri Oqtay Əsədov
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa

Tədbir çərçivəsində TürkPA-ya üzv dövlətlərin
parlament sədrlərinin görüşü keçirilib

rabağ problemi ilə bağlı ətraflı bəhs
etdi. Ermənistan bu mövqeyi ilə əs
lində özü-özünü təcrid vəziyyətinə
salıb. Ermənistan anlamalıdır ki,
qonşuları ilə əlaqələri normallaşdır
malı, Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik
və rifah yolu tutmalıdır. Yalnız belə
olarsa, mövcud problemlər aradan
qalxa bilər”.
Daha sonra Avrasiya ölkələri par
lament sədrlərinin üçüncü görüşü
işini panel iclaslarla davam etdirib.
Sonda Bəyannamə qəbul olunub.

***
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri Oqtay
Əsədov Türkiyənin Antalya
şəhərində Koreya Respubli
kası Milli Assambleyasının
Sədri Mun Hi-sanq və Rusiya
Federasiyası Federal Məclisi
Dövlət Dumasının Sədri Vya
çeslav Volodin ilə də görü
şüb. Keçirilən görüşlərdə döv
lətlərarası əlaqələr geniş mü
zakirə edilib.
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Azərbaycan 
Respublikası 
müdafiə nazirinin
birinci müavini - 
Silahlı Qüvvələrin
Baş Qərargah rəisi
general-polkovnik
Nəcməddin 
Sadıkov 
“Milli Məclis” 
jurnalının 
suallarına 
cavab verir

Nəcməddin Sadıkov:

“Dinamik iqtisadi inkişafla yanaşı, güclü
ordunun yaradılması müasir Azərbaycanı
xarakterizə edən əsas amillərdəndir”

- Cari ildə 100 illik yubileyini
qeyd etdiyimiz Azərbaycan
Ordusu bu gün dünyanın ən
güclü orduları sırasındadır.
Ötən dövr ərzində həyata ke
çirilən səmərəli və məqsəd
yönlü tədbirlərin nəticəsi ki
mi, Azərbaycan Silahlı Qüv
vələri dünyanın ən yaxşı təc
hiz edilmiş və döyüş qabiliy
yətli ilk 50 ordusu sırasına
daxil olub. Ordu quruculuğu
sahəsində görülən işlər və əl
də edilən nəticələr haqqında
nə söyləmək olar?
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-  Beş il əvvəl Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cə
nab İlham Əliyev ordunun əsaslı
şəkildə yenilənməsi kursunu tut
maqla müdrik qərar qəbul etdi.
Ölkə başçımız   bu çətin vəzifəni
yüksək hazırlıqlı, bilikli və tələb
kar rəhbər olan general-polkovnik
Zakir Həsənova tapşırdı. Respubli
kada bu gün hər kəs, hətta skeptik
köklənmiş müxalifətçilər belə or
dumuzun qısa müddət ərzində bö
yük nəticələr qazandığını etiraf
edir. Bütün birləşmə və hərbi his

sələrin döyüş hazırlığı və döyüş
qabiliyyəti ən yüksək səviyyəyə
qaldırılıb. Birləşmə, hərbi hissə və
əlahiddə bölmələrin dislokasiya
yerlərinin infrastrukturu inşa edi
lib və ya 80 faiz yenilənib. Şəxsi
heyətin məişət şəraiti, qidalanma
sı, geyim forması ilə təmin edilmə
si və digər bütün təminat növləri
ilə bağlı problemlər tam həcmdə
həllini tapıb.
Hərbi qulluqçuların sosialməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
prioritet istiqamətlərdən biri kimi
müəyyən olunub. Dövlətin diqqət

ORDU
və qayğısı sayəsində son illər 1400dək hərbi qulluqçu Bakı, Gəncə və
Naxçıvan şəhərlərində daimi mən
zillə təmin edilib, ölkənin digər
bölgələrində isə 2000-dək hərbi
qulluqçuya xidməti mənzillər veri
lib. Bu istiqamətdə işlər bu gün də
davam etdirilir. Ali Baş Komanda
nın tapşırığına əsasən yaxın vaxt
larda 500-dək hərbi qulluqçunun
daimi mənzillə təmin edilməsi nə
zərdə tutulub.
Ölkə rəhbərliyinin həyata keçir
diyi iqtisadi islahatlar Azərbaycan
da bütün sahələrin inkişafına güc
lü təkan verdi və hərbi xərcləri
ciddi şəkildə artıran Prezidentimiz
dərhal ordunun ən müasir silah və
texnika nümunələri ilə təchizatına
istiqamət götürdü. Bu istiqamətdə
artım gələn ildə də gözlənilir. 2019cu ildə ölkənin müdafiə qabiliyyə
tinin və milli təhlükəsizliyinin tə

min edilməsinə 3 milyard 37 mil
yon manatın ayrılması nəzərdə tu
tulub ki, bu da cari illə müqayisədə
4,6 faiz çoxdur.
Hərbi qulluqçuların sırf döyüş
hazırlığı ilə məşğul olmaları üçün
dövlət tərəfindən bütün lazımi şə
rait yaradılır. Ordumuzun müasir
silah və hərbi texnika ilə təchiz
edilməsi, həmçinin onun yüksək
döyüş ruhu bu gün təcavüzkar er
məni işğalçıları üzərində böyük
üstünlüyə nail olduğumuzu demə
yə imkan verir.
Ölkədə vətənpərvərlik görün
məmiş həddədir. Biz ona nail ol
duq ki, Azərbaycan Respublikası
nın hər bir vətəndaşı hərbi xidmət
dən keçir, o cümlədən qadınlar
həvəslə hərbi xidmətə qoşulurlar,
orduda müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət edən vətəndaşların
sayı isə 21 min nəfərə çatıb.

Bu il Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin yaradılması
nın 100 illik yubileyi, habelə Bakı
nın işğaldan azad edilməsinin 100
illiyi münasibəti ilə keçirilən pa
radlar ordumuzun bütün gücünü
və qüdrətini bir daha nümayiş et
dirdi. Həmin paradlarda tərəfimiz
dən 240 ədəddən artıq hərbi texni
ka, gəmi, 70-dən çox uçuş vasitəsi,
ən müasir zirehli texnika, ən yeni
raket və artilleriya qurğuları, hava
hücumundan müdafiə sistemləri,
helikopterlər və pilotsuz uçuş apa
ratları nümayiş etdirildi.
Silahlı Qüvvələrimizin müasir
standartlara cavab verən peşəkar
orduya çevrilməsində ölkəmizin
iqtisadi inkişaf tempi böyük rol oy
nadı. Dinamik iqtisadi inkişafla ya
naşı, güclü ordunun yaradılması
müasir Azərbaycanı xarakterizə
edən əsas amillərdəndir.
- Azərbaycan Ordusu öz gücü
nü döyüş meydanında göstə
rib. Aprel döyüşləri və Naxçı
van əməliyyatı Azərbaycan
Ordusunun işğal altında olan
torpaqlarımızı azad etmək gü
cündə olduğunu nümayiş et
dirdi. Bununla bağlı nə deyə
bilərsiniz?
- 2016-cı ilin aprelində bütün bu
deyilənlər sözdə deyil, döyüşdə
nümayiş etdirildi. Aprel əks-həmlə
əməliyyatı Silahlı Qüvvələrdə keçi
rilən islahatların nə qədər uğurlu
olduğunu növbəti dəfə sübut etdi.
Bu əməliyyatda ordumuzun əsas
məqsədi qoşunların təmas xəttinin
bilavasitə yaxınlığında yerləşən,
Azərbaycanın yaşayış məntəqələri
ni məqsədyönlü şəkildə atəşə tu
tan erməni silahlı birləşmələrinin
atəş mövqeləri və nöqtələrinin
məhv edilməsi idi. Biz dinc əhali
nin təhlükəsizliyinin təmin edil
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məsinə çalışırdıq və bu məqsədə
nailolduq.Dincəhaliniatəşətutan
düşmən nəinki məhv edildi, hətta
üstünlük təşkil edən yüksəklik və
mövqelərdən də çıxarıldı. Qoşun
ların genişmiqyaslı iştirakı olma
dan belə biz işğal edilmiş 2000
hektardan çox ərazini azad etdik,
eynizamanda,AğdərəMadagizvə
HoradizCəbrayıl istiqamətlərin
dəki ərazinin böyük bir hissəsini
vəyollarıəməliyyatnəzarətinəgö
türdük.
Aprel döyüşləri zamanı Silahlı
Qüvvələrimizinrəşadətinəənyük
sək qiyməti ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev verdi. Onun “Aprel
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döyüşləri dövlətimizin və ordu
muzungücünü,xalqımızınbirliyi
ni, həmrəyliyini və vətənpərvərli
yininümayişetdirdi”deyərəksəs
ləndirdiyi fikirlər sizin sualınıza
tamcavabverir.
Təəssüflər olsun ki, Ermənistan
rəhbərliyinövbətidəfəidrakınsə
sinə qulaq asmadı, münaqişənin
sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün
ona verilmiş fürsətdən istifadə et
mədivədanışıqlardayenidənqar
şıdurmayolunuseçdi.
2018ci ildə rəşadətli ordumuz
ermənilərtərəfindənzəbtolunmuş
11 min hektar Naxçıvan torpağını
azadedərəkbirdahaqəhrəmanlıq

vəşücaətgöstərdi.Böyükhəcmdə
mühəndisvəkəşfiyyatişiaparıldı.
Naxçıvan əməliyyatı yüksək usta
lıqvəpeşəkarlıqlahəyatakeçirildi.
Bizdüşməninvacibkommunikasi
ya marşrutlarına nəzarət imkanı
verənstratejiyüksəklikləriazadet
dik. Bu əməliyyat bir daha sübut
etdiki,AzərbaycanOrdusugüclü
dür və onun qarşısında qoyulan
istənilən tapşırığı yerinə yetirmək
iqtidarındadır.
Bu gün Ermənistanın daxilində
yaranmışçətinsiyasivəziyyətinə
zərə alaraq Prezidentimiz Ermə
nistan Respublikası hökumətinin
yeni başçısına fürsət verir ki, dü
şünsünvəAzərbaycanınzəbtedil
miştorpaqlarınısülhyoluiləazad
etsin. Ermənistanda hər kəs anla
malıdırki,AzərbaycanSilahlıQüv
vələriAli Baş Komandanın istəni
lən əmrini yüksək peşəkarlıq sə
viyyəsindəyerinəyetirməyəhazır
dır və işğal edilmiş əraziləri azad
etməyəqadirdir.Ermənistandaelə
zənnetməsinlərki,vaxtıuzatmaq
ladanışıqlardakıstatuskvonuqo
ruyubsaxlayabiləcəklər.

-Azərbaycangüclümüdafiəsənayesi yaradıb. Bu gün ölkəmizmüasirvəkeyfiyyətlihərbitəyinatlıməhsullarınistehsalçısı kimi dünyada tanınır.
İstehsal edilən rəqabətə davamlı məhsullar Silahlı Qüv-

vələrimizləyanaşı,birsıraxarici ölkələrin ordularının da
silahlanmasına qəbul edilir.
Bununla  bağlı fikirlərinizi
bilməkmaraqlıolardı.
 Uzaqgörən və hörmətli Prezi
dentimizin qayğısı ilə müdafiə tə
yinatlı hərbi sənayenin ən müasir
infrastrukturu yaradılır. Biz hərbi
təyinatlıməhsullarıntamamiləxa
ricdən alınmasından asılı ola bil
mərik.  Qısa müddət ərzində res
publikamızdahərbitexnikanın,si
lahların, döyüş sursatlarının, hər
bitexniki əmlakın və təchizatın,
yüksəkkeyfiyyətliəşyavəərzağın
ənmüasirnümunələrininistehsalı
həyata keçirilir. Azərbaycanda
20dən çox hərbi zavod yaradılıb.
Bu zavodlarda ordumuzun təchiz
olunduğu1200addahərbitəyinatlı
müxtəlif məhsullar istehsal edilir.
Eyni zamanda, biz hərbi təyinatlı
məhsullarıYaxınŞərq,CənubiŞər
qi Asiya, Afrika və Avropanın

10dan çox ölkəsinə ixrac edirik.
İxracolunanməhsullarınhəcmiil
dəniləartır.
Bununla yanaşı, Azərbaycanda
güclü zirehli maşınlar da istehsal
olunur.Buzirehlimaşınlardanşəxsi
heyət üçün nəqliyyat vasitəsi, səy
yarkomandaməntəqəsi,gözətçiav
tomobillərvəs.kimiistifadəedilir.
Bizim zərbə və döyüşkəşfiyyat
pilotsuz uçuş aparatları dünyada
geniş şöhrət qazanıb. Yeni nəsil
“Zərbə” pilotsuz uçuş aparatı özü
nün ən yüksək texnoloji səviyyəsi
və imkanları ilə böyük heyranlıq
doğurur.
Mən başqa ölkələrdə rəsmi sə
fərlərdə oluram. Orada qoşunları
vəhərbizavodlarıziyarətedərkən
müdafiə təyinatlı məhsullarımızın
xarici analoqlarından nəinki geri
qalmadığının, hətta onları üstələ
diyinin şahidi oluram. Təsadüfi
deyilki,CənubiKoreya,İraq,Afri
ka ölkələri də  Azərbaycan silah
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alıcıları sırasındadırlar. Bu, bir da
ha onu göstərir ki, Azərbaycanın
istehsal etdiyi hərbi məhsullar
dünyanın ən yüksək standartlarına
cavab verir.
2014-cü ildən Azərbaycanda
“ADEX” Beynəlxalq müdafiə sərgisi
keçirilir. Regionda təşkil olunan bö
yük, genişmiqyaslı bu tədbir Azər
baycanın müdafiə sənayesi komp
leksinin, müasir silah və avadanlı
ğın gücünü, qüdrətini nümayiş et
dirmək üçün geniş imkanlar açır.
“ADEX” dünya bazarlarına ixrac
üçün təklif edilən hərbi-sənaye
kompleksinin müxtəlif sahələri üz
rə hərbi texnikanın ən yeni nümu
nələri, müasir müdafiə texnologi
yaları ilə tanış olmaq imkanı yara
dır. Artıq bu sərgi silahların ən son
nümunələrinin nümayişi və bey
nəlxalq hərbi-texniki əməkdaşlıq
sahəsində sazişlərin imzalanması
üçün gözəl platformaya çevrilib.
Son “ADEX-2018” sərgisi cari ilin
sentyabr ayında Bakıda keçirilmiş
və xeyli sayda xarici ölkələrdən
olan müdafiə sənayesi şirkətləri və
müəssisələrini cəlb etmişdir.
- Respublikamız bir çox ölkə
lərlə hərbi-texniki sahədə
əməkdaşlığı uğurla davam et
dirir.   Bu əməkdaşlığın əhə
miyyəti nədən ibarətdir?
- Regionun xüsusiyyətləri, siyasi
durum və cəbhəboyu zonadakı və
ziyyət nəzərə alınmaqla, həmçinin
düşmən üzərində daim hərbi üs
tünlüyü saxlamaq məqsədi ilə
Azərbaycan Ordusunun silahlan
masına inkişaf etmiş müxtəlif ölkə
lərdə istehsal olunan yeni, müasir
və keyfiyyətli döyüş  texnikası, elə
cə də digər hərbi təyinatlı məhsul
lar daxil edilir.
Prezidentimizin qərarı ilə Azər
baycan bu gün Rusiya, Belarus,
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Ukrayna, Çin kimi ənənəvi tərəf
daşları ilə yanaşı, NATO-ya üzv
ölkələr -  Türkiyə, İspaniya, Böyük
Britaniya, habelə İran, Pakistan, İs
rail, Cənubi Afrika Respublikası və
digər inkişaf etmiş dövlətlərlə ən
fəal şəkildə əməkdaşlıq edir. Bizim
hərbi-texniki əlaqələrimiz ən yük
sək səviyyədə, strateji maraqlara
cavab verən istiqamətdə inkişaf
edir. Hərbi-texniki əməkdaşlıq üz
rə fəaliyyət göstərən daimi komis
siyalar fəal işləyir.
Bundan əlavə, Azərbaycan Or
dusunun hərbçiləri xarici ali hərbi
məktəblərdə və kurslarda təhsil
alır, müxtəlif mütəxəssislərin və
xüsusi təyinatlı qüvvələrin yarışla
rında, eləcə də sərgilərdə və fo
rumlarda, sülhyaratma əməliyyat
larında, nazirlər və baş qərargah
səviyyəsində keçirilən iclas və
konfranslarda fəal iştirak edirlər.
Bu, bizim yüksək nüfuzumuz

dan, dünyadakı mürəkkəb hərbi-si
yasi vəziyyətin istənilən çağırışları
na cavab vermək və ən çətin məsə
lələri həll etmək bacarığımızdan
xəbər verir. Beynəlxalq əməkdaşlıq
çərçivəsində keçirilən bütün tədbir
lərdə biz lazımi təcrübə toplayır,
vərdiş və peşəkarlığımızı artırırıq.
Bu yaxınlarda mən ABŞ Nəqliy
yat Komandanlığının komandanı
general Stefen Lyons ilə görüşər
kən o, bizim Əfqanıstandakı  sülh
məramlı qüvvələrimizə ən yüksək
qiymət verərək vurğuladı ki, Azər
baycan hərbçiləri nümunəvi xid
mətləri ilə bu ölkədə həyata keçiri
lən missiyada fərqlənirlər.
- Azərbaycan Ordusunun səciy
yəvi xüsusiyyətlərindən biri
də yüksək vətənpərvərlik ru
hudur. Məhz bu mühüm key
fiyyət ordunun döyüş qabiliy
yətində öz əksini necə tapır?

-  Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliye
vin diqqət və qayğısı nəticəsində
müasir və güclü silah və hərbi texni
ka ilə təchiz olunan Azərbaycan Or
dusunun şəxsi heyətinin döyüş ru
hu, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi,
mənəvi-psixoloji hazırlığı, psixoloji
dayanaqlığı və intizamı bu gün, hə
qiqətən də, yüksək səviyyədədir.
Müdafiə nazirinin tapşırığına
əsasən, Azərbaycan Ordusunun dö
yüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi
məqsədi ilə bütün birlik, birləşmə,
hərbi hissə və bölmələrdə şəxsi he
yətin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
və mənəvi-psixoloji hazırlığı istiqa
mətində məqsədyönlü iş aparılır.
Azərbaycan Ordusunun şəxsi
heyətinin hərbi-vətənpərvərlik tər
biyəsinin əsas keyfiyyətləri Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko

mandanına, Konstitusiyaya və hər
bi borca sədaqət; nümunəvi davra
nış və xidmət yoldaşları ilə dostluq
münasibətlərinin qurulması; özünə
qarşı tələbkarlıq və qarşıya qoyul
muş tapşırıqların vaxtında, dəqiq
yerinə yetirilməsi kimi yüksək qa
biliyyətlərin formalaşdırılmasıdır.
Bu gün Azərbaycan Ordusunda,
o cümlədən müdafiənin ön xəttində
hərbi xidmət keçmək üçün optimal
şərait yaradılıb. Gənclərin hərbi-və
tənpərvərlik tərbiyəsi istiqamətində
səmərəli iş aparılır. Hərbi hissə və
xüsusi təyinatlı hərbi təhsil müəssi
sələrində hərbi xidmətin nüfuzu,
ölkə və xalq qarşısında öz borcu
nun yerinə yetirilməsi tələbatı təb
liğ olunur, müxtəlif mədəni-kütləvi
tədbirlər keçirilir, ordu ilə cəmiyyət
arasında əlaqələrin genişləndiril
məsinə yönəldilən “Açıq qapı” gün
ləri və bir sıra digər tədbirlər həyata

keçirilir. Bu gün Azərbaycan Ordu
sunun dövlət və qeyri-hökumət təş
kilatları, ictimaiyyət və media nü
mayəndələri ilə əməkdaşlığının in
kişafına böyük əhəmiyyət verilir.
Biz cəmiyyət üçün açığıq. Bu ba
xımdan Azərbaycan Ordusunun
fəaliyyəti, ordu quruculuğunda
aparılan islahatlar, şəxsi heyətin mə
nəvi-psixoloji hazırlığı, habelə hərbi
qulluqçuların sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılması və gənclərin hərbivətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində
tərəfimizdən görülən işlər barəsin
də ictimaiyyətin məlumatlandırıl
masına xüsusi diqqət yetirilir.
- Maraqlı və məzmunlu müsa
hibəyə görə çox sağ olun. Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk.
- Buyurun. Siz sağ olun.
Vəfadar Əliyev
“Milli Məclis” jurnalı
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İQTİSADİYYAT

Davamlı və keyfiyyətli inkişafa
xidmət edən büdcə siyasəti

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sahibkarlıq və sənaye komitəsinin
sədri, akademik

Azərbaycan dövləti qloballaşan
dünyaiqtisadiyyatındabaşverənpro
sesləri, onların Azərbaycana təsirini
obyektiv qiymətləndirir, dövlət və
özəlsektormünasibətlərininəslpartn
yor,əməkdaşlıqmünasibətlərinəçev
rilməsiüçünsistemlitədbirlərhəyata
keçirir,ölkədəmüəyyənedilmişstra
teji kursun reallaşması məqsədi ilə
səmərəli icra mexanizmi yaradır, hö
kumətstrukturları,ocümlədəniqtisa
di strukturlar arasında koordinasiya
işinin səviyyəsinin xeyli yüksəlməsi
nənailolur.
İqtisadi, siyasi, hüquqi islahatların
əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi, öl
kənin iqtisadi qüdrətinin artırılması,
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millimaraqlarınqorunmasıistiqamə
tindəatılanuğurluaddımlarınnəticə
sində beynəlxalq maliyyə qurumları
ilə əməkdaşlığın yeni keyfiyyət mər
hələsinə keçilməsi təmin edilmişdir.
Dövlət başçısının apardığı siyasət ilk
növbədə ona görə uğurla nəticələnir
ki,busiyasətölkəninmillimaraqları
nınqorunmasınaxidmətedir.Son15
ildəAzərbaycan iqtisadiyyatı 3 dəfə
dənçoxartmışdır.
Ölkəiqtisadiyyatınınvəsosialhə
yatınprioritetinkişafistiqamətlərini
özündəehtivaedən2019cuilindöv
lət büdcəsi Azərbaycanın dayanıqlı
inkişafı üçün əsaslı zəmin yaradır.
2019cuildədövlətbüdcəsiningəlir
ləri23168milyonmanatproqnozlaş
dırılır ki, bu da ÜDMin 28,3%ni
təşkiledir.
2019cuilindövlətbüdcəsiningə
lirlərinin formalaşması prosesində
birsıravacibməqamlaradiqqətartı
rılmışdır. İlk növbədə əmək bazarı
nın şəffaflaşdırılması istiqamətində
VergiMəcəlləsindəmüvafiqdəyişik
liklər nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki,
növbəti ildən qeyrirəsmi məşğullu
ğun səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcə
dəazaltmaqvəəməkhaqlarınıleqal
laşdırmaqməqsədiiləneftqazsahə
sində fəaliyyət göstərməyən özəl
sektorda 7 il müddətinə güzəştlər
tətbiq ediləcək. Vergi Məcəlləsinə
edilən dəyişikliklər vergilərdən ya
yınmanın miqyasının azalması nəti
cəsində yığımın yaxşılaşmasına; sa
dələşdirilmiş vergi dərəcəsinin

4%dən2%dəkendirilməsi,işyerlə
rininvəəməkhaqlarınınleqallaşma
sı nəticəsində sosial sığorta haqları
nın artmasına və işçilərin gələcək
pensiya təminatının yaxşılaşmasına
(yığılan pensiya kapitalının həcmi
nin artmasına);  pensiya sisteminin
maliyyə dayanıqlığının güclənməsi
isəSosialMüdafiəFondunundövlət
büdcəsinin transfertlərindən asılılı
ğının azalmasına; ölkə iqtisadiyya
tında nağdlaşma səviyyəsinin aşağı
düşməsinə əhəmiyyətli dərəcədə tə
siredəcəkdir.
Millət vəkilləri haqlı olaraq iqtisa
diyyatın, xüsusilə də real sektorun
maliyyəresurslarınaçıxışınınasanlaş
dırılması, devalvasiyanın təsirlərinin
azaldılması istiqamətində görülən
tədbirlərin daha intensiv xarakter al
masınıbildirdilər.
2019cu il üçün Gömrük Komitəsi
xəttiilədaxilolmalar3,45mlrd.manat
proqnozlaşdırılırki,buda2018ciilin
proqnozunanisbətən8,2%çoxdur.
Gömrükqanunvericiliyinintəkmil
ləşdirilməsi, səmərəli və şəffaf göm
rük idarəçiliyinin həyata keçirilməsi
və onun strukturunun təkmilləşdiril
məsi, sistemin peşəkar kadrlarla tə
min edilməsi, gömrük nəzarəti və ti
carətinasanlaşdırılmasıgömrüksiste
mində İKTnin tətbiqinin genişləndi
rilməsi tapşırıqlarının yerinə yetiril
məsiüçünmöhkəməsasyaradır.
Millət vəkilləri haqlı olaraq Azər
baycanın enerji təhlükəsizliyinin tə
minedilməsivəbuistiqamətdəgörü

lən işləri ölkənin fundamental strateji
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərindən
biri hesab edirlər. Azərbaycan energe
tikası dövlətin müstəqilliyinin dayaq
larından biridir və 90-cı illərdə, XXI
əsrin əvvəllərində Azərbaycan ener
getika sistemində çox ağır bir vəziyyət
yaranmışdı. Son 15 ildə bu sahənin
inkişafı üçün böyük işlər görüldü.
“Azərişıq” ASC-yə dövlət dəstəyi nəti
cəsində Azərbaycan energetikasına
yeni ab-hava gəldi. Görülmüş tədbir
lər bəhrəsini verdi. Yığımın səviyyəsi
98%-ə yüksəldi. Onun həcmi sistemin
inkişafına ayrılmış vəsaitləri xeyli öt
dü, əhalinin fasiləsiz enerji ilə təmina
tı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı.
Heç şübhəsiz ki, bu sahə dövlət nəza
rətində olmasaydı, belə nailiyyətlər
əldə etmək mümkün deyildi.
Dövlət büdcəsinin komitələrdə
müzakirəsi prosesində ölkəmizin ya
nacaq kompleksinin səmərəli fəaliy
yəti ilə bağlı məsələlər də diqqət mər
kəzində oldu. Razılıq hissi ilə qeyd
edilməlidir ki, müstəqilliyin ilk illərin
də ciddi maliyyə-texniki çətinliklər ilə
üzləşən, fədakar neftçilərimizin belə
adi sosial problemlərini həll etmək iq
tidarında olmayan Dövlət Neft Şirkəti
bu gün dünyanın nüfuzlu şirkətlərin
dən birinə çevrilmişdir.
Ölkənin iqtisadi gücü, artan maliy
yə imkanları hesabına Azərbaycanın
nəqliyyat kompleksi sürətlə yenilənir,
Azərbaycan Dəmir Yolları, Xəzər Də
niz Gəmiçiliyi, Bakı Ələt Dəniz Lima
nı respublikamızın qlobal nəqliyyat
dəhlizində aktiv iştirakını təmin et
mək üçün bir sıra mühüm layihələr
həyata keçirirlər. Bu layihələrin ma
liyyələşməsi dövlət büdcəsinə Neft
Fondundan edilən transfertlər hesabı
na həyata keçirilir.
“Neft Fondundan daha az vəsait
götürülməlidir” kimi fikirlər, təbii ki,
başa düşülən bir niyyətdir. Onun bir
hissəsini gələcək nəsillərə saxlamaq
lazımdır. Heç şübhəsiz ki, belə də ola
caq. Amma gələcək nəsillər üçün iqti
sadiyyatımızın, iqtisadi müstəqilliyi
mizin fundamental əsasları daha güc

lü olmalı, dinamik və keyfiyyətli inki
ş af üçün hələ çox işlər görülməlidir.
Neft Fondundan dövlət büdcəsinə
son 3 ildə (2017-2019) 16,7 milyard
dollar transfer edilmişdir. Halbuki
2014-2016-cı illərdə bu rəqəm 27,3
milyard dollara bərabər olmuşdur.
Göründüyü kimi, bəzilərinin “Neft
Fondundan götürülən vəsaitlər art
mışdır” fikri reallığı əks etdirmir.
Büdcə xərclərinin 50,3%-ini cari
xərclər, 40,4%-ini əsaslı xərclər, 9,3%ini isə dövlət borcuna xidmətlə bağlı
xərclər təşkil edir.
Bizim fikrimizcə, dövlət büdcəsin
də cari xərclərin yaxın illərdə ən azı
4-5% yüksəlməsi və bu meyilin, yəni
cari xərclərin xüsusi çəkisinin artması
real sektorun daha keyfiyyətli inkişa
fı, xarici borclanmanın optimal səviy
yədə saxlanılması istiqamətində hö
kumətin hazırladığı strategiyanın hə
yata keçirilməsi, bir sıra irimiqyaslı
maliyyə tutumlu layihələrin başa çat
ması, dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı
nın genişlənməsi hökumətin, Maliyyə
Nazirliyinin sosial tərəqqiyə xidmət
edən büdcə manevrləri etmək imkan
larını artıracaqdır.
2019-cu ildə əsas kapitala yönəldi
ləcək investisiyaların ümumi həcmi
17,9 milyard manat proqnozlaşdırılır
ki, bunun da 58,1%-i daxili investisi
yaların, 41,9%-i xarici investisiyaların
payına düşür. 2019-cu ildə qeyri-döv
lət investisiyalarının həcmi 8,9 mil
yard manat olmaqla, ümumi investisi
yaların 50%-ini təşkil edəcəkdir.
Büdcə xərclərində proqram və
məqsədli tədbirlər üçün (əsaslı və
sait qoyuluşu xərcləri də nəzərə alın
maqla) 10 milyard manat nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2018-ci illə
müqayisədə 25,2% çoxdur. Bu xərc
lər ümumi büdcə xərclərinin 41,6%ni təşkil edəcəkdir ki, bu da cari ilə
nisbətən 14,3% çoxdur.
Respublikada kifayət qədər pub
lik hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstə
rən təşkilatlar var. Bunların bir hissə
sinə 2019-cu il büdcəsindən 400 mil
yon manata qədər vəsait ayrılması

nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyət
lə, bu kimi təşkilatların idarəetmə,
icra strukturu sistemində rolu necə
olacaq, onların əhaliyə pullu xidmət
lər göstərməsinin maksimal və mini
mal həddi necə olacaq kimi suallar
meydana çıxır ki, onlara da reallıq
nəzərə alınmaqla, əhaliyə pullu və
pulsuz xidmətin dinamikasındakı
meyillər, qiymətləndirmələr əsasın
da cavab verilməlidir.
Ölkələr üzrə büdcə xərclərinin
ÜDM-də rolu müxtəlifdir. Amma bu
rada bir cəhəti də nəzərə almaq lazım
dır. İnkişaf səviyyəsi yüksək olan öl
kələrdə dövlət büdcəsi xərclərinin
ÜDM-də xüsusi çəkisinin yüksək ol
ması ilə yanaşı, özəl sektor elmin, təh
silin, səhiyyənin inkişafında əhəmiy
yətli rol oynayır.
Dövlət büdcəsindən subsidiyalar
və transferlər üçün 1,5 milyard manat
və ya büdcənin 5,9%-i həcmində və
sait nəzərdə tutulmuşdur.
2019-cu il dövlət büdcəsindən ər
zaq təhlükəsizliyi proqramı çərçivə
sində 1 ha əkin sahəsinə mineral güb
rələrə görə verilən subsidiyanın yuxa
rı həddinin 100 manatdan 150 manata,
pestisidlərə görə verilən subsidiyanın
yuxarı həddinin isə 10 manatdan 50
manatadək artırılması nəticəsində əla
və 123 milyon manat ayrılacaqdır.
Müzakirələrdə elmin inkişafı ilə
bağlı maraqlı fikirlər səsləndi. Qeyd
edildi ki, Elmlər Akademiyasında cid
di elmi tədqiqatlar aparılır. Onun res
publikanın ictimai-mədəni həyatında
rolu artır. Əldə edilən bu nailiyyətləri
daha da gücləndirmək, ölkənin real
iqtisadiyyatını, həmçinin innovasiya
ilə bağlı tədqiqatları genişləndirmək
məqsədi ilə Milli Elmlər Akademiya
sına maliyyə dəstəyinin artması vacib
məsələlərdən biridir.
Əmək bazarında şəffaflığın artırıl
ması ölkənin perspektiv inkişaf pa
rametrlərinin düzgün proqnozlaşdı
rılması üçün çox vacib şərtlərdən bi
ridir.
Azərbaycan dövləti sosial yönümlü
bazar iqtisadiyyatı qurur. Bu, ilk növ
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bədə, həm də o deməkdir ki, dövlət
sərt bazar iqtisadiyyatının tələblərini,
qanunlarını, sosial şəraiti nəzərə alma
lıdır. Bu fundamental prinsip əsas tu
tularaq respublikada irimiqyaslı quru
culuq işləri aparılır. Bu həm də o de
məkdir ki, əhalinin həyat səviyyəsi,
pul gəlirləri və xərclərinin dinamikası,
strukturu, baş verən meyillər, iqtisadi
inkişaf, müdafiə olunan xərclərin di
namikası, əhaliyə pullu və pulsuz xid
mətlərin arasında optimal nisbətin tə
min edilməsi kimi məsələlər daim
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin bir
prinsipial mövqeyini xatırlatmaq ye
rinə düşərdi: “Bizim büdcəmiz və
siyasətimiz sosial yönümlüdür.
Azərbaycanda həm bazar iqtisadiy
yatı prinsipinə sadiqlik özünü göstə
rir, eyni zamanda, sosial məsələlərin
həllinə də böyük diqqət yetirilir. Bi
zim ölkəmizin siyasətini səciyyələn
dirən də məhz bu amillərdir. Əgər
Azərbaycanda sırf bazar iqtisadiyya
tı prinsipi tətbiq olunarsa, əhalinin
bir hissəsi böyük çətinliklərlə üzləşə
bilər. Ona görə iqtisadi yönümlü, in
vestisiya yönümlü, bazar iqtisadiy
yatı prinsiplərinə sadiq olan siyasəti
miz, eyni zamanda, sosial proqram
lar ilə də tamamlanmalıdır. Bu məq
sədlə də böyük işlər görülür və görü
ləcəkdir. Əhalinin sosial müdafiəsi
məsələləri ön planda olmalıdır. Müx
təlif sosial proqramların həyata keçi
rilməsi, müxtəlif təşəbbüslərin baş
lanması bu məqsədi daşıyır”.
Dinamik və keyfiyyətli inkişafa
nail olmaq istəyən hər bir ölkə özü
nün düzgün borclanma siyasətini
müəyyən edir. İndi dünyada elə ölkə
lər var ki, onlarda adambaşına düşən
xarici borcun həcmi ümumi daxili
məhsulun adambaşına düşən   həc
mindən xeyli çoxdur. Bu meylin uzun
dövr mövcud olması, ölkəni tamamilə
xarici kapitaldan asılı edə bilər, onun
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müstəqilliyinin itirilməsi üçün katali
zator rolunu oynaya bilər.
Respublikada xarici borcun ÜDM-ə
nisbəti 21,9% təşkil edir. 2019-cu ildə
dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər
cəmi büdcə xərclərinin 9,3%-ni təşkil
edəcəkdir (ÜDM-də 2,8%).
Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır
ki, ölkə Prezidentinin 2018-ci il 24 av
qust tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında dövlət borcunun
idarə edilməsinə dair orta və uzun
müddət üçün” Strategiya təsdiq edil
mişdir. Onu da qeyd edək ki, 2019-cu
il dövlət büdcəsində borclanmanın
nəzərdə tutulmuş yuxarı hədləri məhz
bu strategiyaya müvafiq olaraq tərtib
edilmişdir. Strategiyada borcun tədri
cən azaldılması, növbəti ildən başla
yaraq dövlətin birbaşa və dövlət zə
manəti əsasında dövlət müəssisələri
nin xarici kredit almalarının sərt çərçi
vələrinin müəyyən olunması və yalnız
ölkənin prioritet hesab edilən layihə
lərinin maliyyələşdirilməsi üçün borc
vəsaitlərinin cəlb edilməsi nəzərdə tu
tulmuşdur.
Dövlət büdcəsinin ÜDM-də payı
daim diqqət mərkəzində olan vacib
göstəricilərdən biridir. Son 10 ildə

Azərbaycanda bu göstəricinin xüsusi
çəkisi 28-33% arasında dəyişmişdir və
hesab edirik ki, bu səviyyənin XXI əs
rin əvvəllərindəki 13-14%-dən
30-33%-ə qədər yüksəlməsi Azərbay
canda ölkənin iqtisadi inkişafı, xalqın
həyat səviyyəsinin yaxşılaşması isti
qamətində görülən irimiqyaslı işlərin
məntiqi nəticəsidir. 2019-cu il üzrə bu
göstərici reallığa və qarşıya qoyulmuş
sosial və iqtisadi hədəflərə çatmağa
xidmət edir. Eyni zamanda, qarşıdakı
illərdə onun dinamikasında müsbət
meyilləri saxlamaq keyfiyyətli inkişaf,
bir sıra sosial problemləri həll etmək
baxımından məqsədəuyğun olardı.
Müstəqil Azərbaycanın düşünül
müş pul-kredit siyasətinin ağır çətin
illərdə ölkə iqtisadiyyatının dirçəlmə
sində, 4 rəqəmli inflyasiyanın cilov
lanmasında böyük rolu olmuşdur.
Son vaxtlar bank sektorunda yaran
mış problemlər iqtisadi fəaliyyəti
məhdudlaşdırır. Bu sektordakı prob
lemlərin iqtisadiyyatımıza təsiri barə
də cənab Prezidentin tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsi ilə bağlı görülən iş
lərin səmərəsinin artmasına ehtiyac
vardır. Kredit faizləri yüksəkdir. Bir
çox dövlətlər artıq neçə illərdir ki, da

xili tələbatın stimullaşdırılması hesa
bına özlərini qlobal risklərdən qoru
yur, iqtisadi inkişafı təmin edirlər.
Bank sektorunun bu kimi müsbət təc
rübələrindən istifadə etməsi məqsə
dəuyğun olardı. Mikro, kiçik, orta sa
hibkarlığın maliyyə resurslarına çıxı
şının yaxşılaşdırılması istiqamətində
işlərin canlandırılmasının qarşıdakı
illərdə, bizim fikrimizcə, daha geniş
vüsət alması ölkə iqtisadiyyatının di
namik və sürətli inkişafı üçün möh
kəm baza yaradardı.
2019-cu il üçün də dövlət və icmal
büdcənin kəsirinin idarə olunan sə
viyyədə saxlanılmasına nail olunması
istiqamətində atılan addımlar təqdirə
layiqdir. Dövlət büdcəsinin kəsirinin
yuxarı həddi 2,5% təşkil edəcəkdir. Bu
hədd, hesab edirik ki, iqtisadiyyatın
stimullaşdırılması həddi çərçivəsin
dədir. Son illərin təcrübəsi göstərir ki,
respublikada büdcə kəsirinin həddi
ciddi əsaslara malikdir və o, inflyasiya
yaratmayan amillər hesabına müəy
yənləşdirilir. Qabaqcıl dünya təcrübə
sinə əsaslanaraq tam məsuliyyətlə
qeyd edə bilərik ki, məsələyə bu cür
sistemli yanaşma, büdcə kəsirinin
2-2,5% çərçivəsində müəyyənləşdiril

məsi, gələcəkdə də maliyyə resursla
rından səmərəli istifadə etmək əsasın
da iqtisadi və sosial inkişafı sürətlən
dirmək mümkündür.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin
müzakirəsi prosesində bir məqam da
diqqəti cəlb edirdi. Bir tərəfdən büdcə
sisteminin təkmilləşməsi, orta müd
dətli büdcə tərtibinə keçilməsi, iqtisa
di, sosial inkişaf proqnozlarının reallı
ğının artırılması, vergi sistemində şəf
faflığa, vergi mədəniyyətinin yüksəl
məsinə xidmət edən dəyişikliklərin
davam etdirilməsi, digər tərəfdən döv
lət büdcəsinin geniş, ətraflı müzakirə
si, büdcə zərfinə daxil olan qanun layi
hələrinin vaxtında Milli Məclisə təq
dim edilməsi belə bir fikri qeyd etməyə
əsas verir ki, ölkədə ictimaiyyətin daha
geniş məlumatlandırılması prosesi in
kişaf edir, keyfiyyətli iqtisadi yüksəli
şin təmin edilməsində dövlət büdcəsi
nin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır.
Bütövlükdə komitələr 2019-cu ilin
dövlət büdcəsinin əsas hədəflərinin
ölkənin iqtisadi qüdrətinin artmasına,
müdafiə qabiliyyətinin möhkəmlən
məsinə, sosial sahələrin, elm, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyətin inkişafına il
dən-ilə artan dəstəyini müsbət qiy

mətləndirərək, eyni zamanda, bir sıra
maraqlı təkliflərlə çıxış etdilər. Razılıq
hissi ilə qeyd edilməlidir ki, bu təklif
lərin xeyli hissəsi qəbul edildi. 2019-cu
ilin dövlət büdcəsi bir daha onu de
məyə əsas verir ki, qarşıdakı illərdə
ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf göstəri
ciləri daha da yaxşılaşacaq, Azərbay
canın inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə
çatması istiqamətində yeni imkanlar
uğurla reallaşacaqdır.
Dövlətimiz inkişaf etdikcə onun iq
tisadi siyasəti, bu siyasətin tərkib his
səsi olan dövlət büdcəsinin hazırlan
ması, təqdim edilməsi və müzakirə
prosesi də təkmilləşir, yeni inkişaf, ye
ni maliyyə mənbələrinin müəyyən
edilməsi istiqamətində hökumət, Ma
liyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi və digər müvafiq
iqtisadi strukturlar daha fəallıq, peşə
karlıq nümayiş etdirirlər.
Azərbaycanın düşünülmüş inkişaf
modeli var və bu modelin bünövrəsi
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. Prezident İlham Əliyev
dəfələrlə bildirmişdir ki, mən bu siya
sətə sadiq qalacağam. Çünki bu siya
sət Azərbaycan dövlətinin, xalqının
maraqlarına cavab verir.
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Son illərdə Azərbaycanla
Rusiyanın münasibətləri
yeni hərbi-siyasi müttə
fiqlik səviyyəsinə yüksə
lib. Bu mənada Azərbay
can-Rusiya parlamentlər
arası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri, Milli
Məclisin Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli
Hüseynlini dinləmək
maraqlı olardı.

Əli Hüseynli:

“Azərbaycanın KTMT-yə daxil olma
fikrinə diqqətlə yanaşmaq lazımdır”
- Əli müəllim, Milli Məclisin
Azərb ayc an-Rus iya
parl a
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbərisiniz. Ölkə
lərimizin parlamentləri ara
sında əlaqələr yüksək səviy
yədədir və Milli Məclis rusi
yalı həmkarları ilə yaxın dost
luq münasibətlərinə malikdir.
Eyni zamanda, Rusiya region
ları ilə birbaşa əlaqələrin qu
rulması Rusiyanın regional
qanunverici orqanları ilə
əməkdaşlığı aktuallaşdırır. Bu
istiqamətdə hansı perspektiv
lər mövcuddur?
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- Bildiyiniz kimi, ölkələrimiz ara
sında siyasi əməkdaşlıq ildən-ilə
nəzərə çarpacaq dərəcədə fəallaşır.
Hər iki dövlətin prezidentlərinin - 
İlham Əliyev və Vladimir Putinin
rəhbərliyi altında Azərbaycan və
Rusiya strateji əməkdaşlığın yeni
səviyyəsinə yüksəliblər. Qeyd edim
ki, ölkələrimiz arasında dövlətləri
mizin suverenliyinə və ərazi bütöv
lüyünə olan qarşılıqlı hörmətə əsas
lanan dostluq və mehriban qonşu
luq münasibətləri dinamik inkişaf
edən ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələrin
sabitliyini və davamlılığını təmin
edir. Həmin mehriban ənənələrə

əsaslanaraq, Azərbaycan-Rusiya
parlamentlərarası münasibətləri də
yeni məzmunla zənginləşərək di
namik şəkildə inkişafdadır. Parla
mentlərimizin ən vacib vəzifələrin
dən biri bu əlaqələrin qanunverici
lik səviyyəsində dəstəklənməsi və
möhkəmləndirilməsidir. Ölkələri
mizin parlament nümayəndə he
yətləri müasir dövrün çətin geosi
yasi şəraitində beynəlxalq təşkilat
larda bir-birini dəstəkləyirlər. Söz
süz ki, parlament rəhbərlərinin və
deputatların müxtəlif forum və
konfranslarda müntəzəm görüşlə
rinin xarakteri parlamentlərarası

münasibətlərin dərinləşməsinə öz
töhfəsini verir ki, bu da Azərbay
canla Rusiya arasında dövlətlərara
sı münasibətlərin inkişafının ma
hiyyətində müsbət əks olunur. Ha
zırda əlaqələrimizi daha da geniş
ləndirmək üçün bütün parlament
lərarası imkanlardan istifadə edilir.
Keçirilən hər bir görüş məhsuldar
və səmərəlidir.
Əlbəttə, ölkələrimizin qarşılıqlıfaydalı əlaqələrinin perspektivli
sahələrindən biri regionlararası
əməkdaşlıqdır. Buna misal kimi,
müntəzəm keçirilən Azərbaycan
və Rusiya regionlararası forumunu
göstərmək olar. Belə ki, bu forum
hökumət orqanlarını, biznes struk
turlarını, vətəndaş cəmiyyəti insti
tutlarını, ekspert dairələrinin nü
mayəndələrini birləşdirir; Rusiya
ilə Azərbaycan arasında strateji tə
rəfdaşlığın inkişafında mühüm rol
oynayır, eləcə də ölkələrimiz ara
sında əməkdaşlığın ciddi poten
sialının effektiv reallaşdırılmasına
öz töhfəsini verir. Hər iki ölkənin
parlamentarilərinin bu cür region
lararası forumlarda iştirakı çox
faydalıdır. Məhz bu forumlarda

parlamentarilərin səsləndirdikləri
fikir və təkliflər qanunverici dəstək
əldə edərək həyata keçirilə bilər.
Azərbaycanla Rusiya Federasiya
sı subyektlərinin qanunverici orqan
ları arasında parlamentlərarası əla
qələrin inkişafının bariz nümunələ
rindən biri Sankt-Peterburq Qanun
vericilik Məclisi ilə əməkdaşlıqdır.
Milli Məclislə Qanunvericilik Məcli
si 2017-ci il sentyabrın 22-də iki qa
nunvericilik orqanı arasındakı mü
nasibətlərin dayanıqlığını ifadə edən
protokol imzaladı. Eyni zamanda,
2016-cı ildə Milli Məclis və Dağıstan
Respublikası Xalq Məclisi arasında
əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Mən
qanunvericilik orqanlarının əmək
daşlığının daha da dərinləşməsini
və bu istiqamətdə görülən işləri
məqsədəuyğun hesab edirəm.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ probleminin həl
lində Minsk Qrupunun həm
sədrləri olan ABŞ və Fransa
nın, ümumiyyətlə, Qərbin
münaqişəyə yanaşmasında
həssaslıq müşahidə olunmur.
Rusiyanın bu məsələyə müna

s ibətdə həmişə diqqətli dav
ranmağa çalışması münaqişə
nin həllində onun faydalılığı
nı önə çıxarır və son dövrlər
Rusiyanın daha ciddi aktivliyi
müşahidə olunmaqdadır. Bəs
Ermənistanla müttəfiqlik Ru
siyanın konfliktin həllində
daha ədalətli rol oynamasına
nə dərəcədə mane ola bilər?
-  Sözsüz ki, Dağlıq Qarabağ və
ətrafındakı hazırkı vəziyyət nə
Azərbaycan üçün, nə də dünya icti
maiyyəti üçün məqbul deyil. Minsk
Qrupunun həmsədrləri -  Rusiya,
Fransa və ABŞ dəfələrlə dövlət baş
çıları səviyyəsində elan ediblər ki,
status-kvo qəbuledilməzdir və də
yişdirilməlidir. Biz bu mövqe ilə
tamamilə razıyıq və bu cür bəya
natları düzgün hesab edirik. Məsə
ləni həll etmək üçün bütün hüquqi
mexanizmlər mövcuddur. On ildən
artıqdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şu
rası erməni qoşunlarının işğal olun
muş ərazilərdən dərhal və qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən
dörd qətnamə qəbul edib. Bu qət
namələr hələ də qüvvədədir və hə
yata keçirilməlidir.
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ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşki
latı, Avropa Parlamenti, Avropa Şu
rası Parlament Assambleyası və di
gər təşkilatlar buna bənzər qətna
mələr qəbul ediblər, lakin təcavüz
kar ölkə - Ermənistan onları yerinə
yetirmir. Bəli, son vaxtlar biz həm
sədr kimi Rusiyanın xüsusi fəallığı
nı müşahidə edirik. Bəlkə də bu,
Azərbaycanın, ümumiyyətlə, mü
naqişə zonasının Rusiya sərhədləri
nə yaxın olması ilə bağlıdır. Rusiya
Azərbaycan torpaqlarını işğal edən
Ermənistana təzyiq göstərmək üçün
böyük imkanlara malikdir. Rusiya
və Ermənistan bir sıra beynəlxalq
strukturlarda bir araya gəlir. Bun
dan əlavə, Ermənistan iqtisadiyyatı
Rusiya ilə sıx bağlıdır. Hesab edi
rəm ki, Rusiya Azərbaycanı yalnız
strateji tərəfdaş kimi deyil, eyni za
manda, Cənubi Qafqazın aparıcı
ölkəsi kimi qiymətləndirməlidir. Bu
baxımdan münaqişənin həlli istiqa
mətində  daha çox səy göstərilməli
dir. Əlbəttə ki, müəyyən işlər görü
lür, bəyanatlar, fikirlər səslənir.
Azərbaycan da yaxın gələcəkdə Ru
siyanın bu məsələdə ədalətli, daha
möhkəm mövqe tutacağına ümid
edir.
- Müsahibələrinizin birində
Azərbaycanın Kollektiv Təh
lükəsizlik Müqaviləsi Təşki
latına (KTMT-yə) üzvlüyü
haqqında söylədikləriniz bir
mənalı qarşılanmadı, hətta
bədxah qonşularımızda elə
bir təşviş yaratdı ki, Ermənis
tan rəhbərliyi səviyyəsində
kəskin münasibət bildirildi.
Azərbaycanın KTMT-yə üzv
lüyünün ehtimalı belə böyük
rezonans yaradırsa, reallığı
barədə nə demək olar?
- Düz qeyd etdiniz ki, biz Ermə
nistanın hakim dairələrinin ciddi
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narahatlıqlarının şahidi olduq və
Ermənistanın əsl işğalçılıq mahiy
yətinin üzə çıxdığını gördük. Təş
kilatın Nizamnaməsinin 4-cü mad
dəsinə görə, üzv olmayan digər
dövlətlərlə dostluq əlaqələrinin
qurulması və inkişaf etdirilməsi
KTMT-nin qarşısında duran əsas
prioritet məqsədlərdən biridir.
Bundan əlavə, KTMT-nin beynəl
xalq hüquqi bazasını təsbit edən
2010-cu il 10 dekabr tarixli Kollek
tiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin
1-ci maddəsinə görə, “iştirakçı
dövlətlər dövlətlərarası münasi
bətlərdə güc tətbiq etməmək və ya
müdaxilə etməmək barədə bağlı
lıqlarını bir daha təsdiq etdilər”.
Buna əsasən, Azərbaycana qarşı
güc tətbiq etmiş təcavüzkar ölkə
kimi Ermənistan KTMT çərçivəsin
də öz öhdəliklərini artıq kobudca
sına pozmuşdur. Kollektiv Təhlü
kəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı tək
Ermənistandan ibarət deyil, bu təş
kilatın üzvləri olan Rusiya Federa
siyası, Qazaxıstan, Belarus, Tacikis
tan, Qırğızıstan kimi ölkələrin ara

sında güclü dostluq və tərəfdaşlıq
münasibətləri mövcuddur. Təşki
lata üzv dövlətlər KTMT ilə etibar
lı və dost-tərəfdaş ölkə olan Azər
baycan arasında əməkdaşlığın in
kişafında maraqlıdırlar. Mövcud
reallıqları, yeni geosiyasi vəziyyəti
və Azərbaycanın Cənubi Qafqazda
aparıcı mövqeyini nəzərə alaraq,
Azərbaycanın KTMT-yə daxil ol
ma fikrinə diqqətlə yanaşmaq la
zımdır. Ümumiyyətlə, Azərbay
canla KTMT arasında əməkdaşlıq
ideyası ekspert dairələrində geniş
müzakirə olunmuşdur. Mənfi və
müsbət arqumentlərdən asılı olma
yaraq, müzakirələr çox konstruktiv
idi və bu da siyasi mədəniyyətin
yüksək səviyyədə olmasının göstə
ricisidir.
- Əli müəllim, Azərbaycan Bir
ləşmiş Ştatlara, Avropa Birli
yinə strateji müttəfiqlik mü
nasibəti bəsləyir. Eyni zaman
da, Rusiya bizim bir nömrəli
ticarət-iqtisadi tərəfdaşımız
dır. Rusiyaya qarşı son vaxtlar

daha da sərtləşdirilən sanksi
yalar bölgədə maraqları olan
bütün dövlətlərlə, habelə qon
şularla bərabərhüquqlu tərəf
daşlıq münasibətləri saxlama
ğa çalışan Azərbaycana hansı
çətinliklər yarada bilər?
-  Azərbaycan beynəlxalq arena
da böyük etibara malik ölkədir. Bi
zə hörmət edir və güvənirlər. Milli
maraqlarımız bütün ölkələrlə yaxşı
əlaqələr qurmaqdan ibarətdir, lakin
bu, hər hansı birtərəfli güzəştlər he
sabına deyil, məhz effektiv şəkildə
qurulmuş və konkret bir nəticəyə
yönəldilmiş əməkdaşlıq siyasəti nə
ticəsində əldə edilir. Düşünürəm ki,
Azərbaycanın həm Qərbdə, həm də
müsəlman dünyasında çox güclü
mövqeyinin olması, Avropa struk
turlarında fəal iştirakı və öz maraq
larını müdafiə etməsi də elə həmin
siyasətin nəticəsidir.
Ermənistan istisna olmaqla, qon
şu ölkələrlə çox yaxın və mehriban
münasibətlərimiz var və bu, qarşı

lıqlıdır. Əsas vəzifə inkişafın müs
bət dinamikasını qorumaqdır. Bu,
regional sabitliyin güclənməsinə
kömək edəcəkdir. Azərbaycanın
əsas istiqamətlərindən biri siyasi
müstəqilliyin təməli olan tam iqti
sadi müstəqilliyin təmin edilməsi
dir. Əgər bir ölkənin iqtisadi cəhət
dən asılılığı varsa, o, öz müstəqil
siyasətini həyata keçirməkdə çox
çətinlik çəkir və bu hal tez-tez tək
rarlanır. Ölkəmiz böyük neft və
qaz layihələrini həyata keçirib.
Azərbaycan elektrik enerjisi və qaz
ixrac edən bir ölkəyə çevrilib.
Son illərdə Rusiyanın dünya
arenasındakı rolu əhəmiyyətli də
rəcədə artmışdır. Azərbaycan da
Cənubi Qafqazda regional lider ki
mi öz mövqeyini gücləndirib. Bir
neçə il bundan əvvəl biz Qərb öl
kələrinin Rusiyaya qarşı qərəzli
mövqeyinin şahid olduq, bu ölkə
yə iqtisadi sanksiyalar da tətbiq
olundu. O zaman Azərbaycan bu
sanksiyalara nəinki qoşulmadı, ək

sinə Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlı
ğın dərinləşməsinə yeni bir təkan
verdi. Beləliklə, münasibətlərimi
zin möhkəmliyi baxımından “yox
lamanı” keçdik. Demək olar ki, bu
gün əlaqələrimiz olduqca yüksək
səviyyədədir.
Haz ırd a Rus iya-Azərbaycan
münasibətləri regionumuzdakı bü
tün beynəlxalq əlaqələrə ciddi təsir
göstərir. Rusiya-Azərbaycan-Tür
kiyə və Rusiya-Azərbaycan-İran
kimi yeni əməkdaşlıq formatları
yaranır. Bizim əlaqələrimiz strateji
xarakterə malikdir. Məncə, mahiy
yətinə görə bu münasibətlər hər
hansı formal müttəfiqlik əlaqələ
rindən daha üstündür. Onun əsası
nı isə ölkə prezidentlərinin qarşı
lıqlı etimada əsaslanan şəxsi dost
luq münasibətləri təşkil edir. Cə
nab Prezident İlham Əliyev çıxış
larından birində deyib ki, Rusiya
ilə münasibətlərimiz qonşular və
dostlar arasında olduğu kimidir.
Mübariz Əsgərov
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T.S.Süleymanovun2cidərəcəli“Vətənəxidmətəgörə”
ordeniilətəltifedilməsihaqqında
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininSərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Tahir Süleyman oğlu Süleymanov 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
təltif edilsin.
İlhamƏliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2018-ci il

TAHİRSÜLEYMANOV-70
HörmətliTahirmüəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi anadan olmağınızın 70 illik
yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Sizin bütün şərəfli həyatınız doğulub boya-başa çatdığınız Şabran rayonu ilə bağlı olub.
Burada müəllim ailəsində dünyaya göz açmış, 1966-cı ildə həmin rayonun Pirəbədil kənd
orta məktəbini bitirmisiniz. Bakı Ticarət Texnikimunu bitirəndən sonra Şabranda və Siyəzəndə ticarət sahəsində müxtəlif işlərdə çalışmış, satıcı, mağaza müdiri kimi fəaliyyət göstərmisiniz. Sonralar bu sahədə iş təcrübənizi nəzəriyyə ilə birləşdirmək istəyi ilə Moskva
Ümumittifaq Yeyinti Sənaye İnstitutunu iqtisadçı-mühəndis ixtisası üzrə başa vurmusunuz.
Uzun illər Siz “Azərittifaq”ın Dəvəçi Rayon İdarəsinin direktoru, “Azərxalça” “Pirəbədil” xalça fabriklərinin iqtisadçısı, direktoru olmuş, sonralar Xaçmaz və Dəvəçi rayonlarında müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmısınız. Harada işləməyinizdən asılı olmayaraq, hər zaman
işinizə vicdanla və məsuliyyət hissi ilə yanaşmış, əməksevərlik, insanpərvərlik kimi nəcib keyfiyyətləriniz Sizə kollektivin dərin rəğbətini qazandırıb.
Siz həm də Şabran-Siyəzən bölgəsində xalqımızın zəngin milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərinə
yaxından bələd olan, bu ənənələrə sadiq qalan xeyriyyəçi kimi tanınırsınız. Haqqınızda el-oba
arasında hər zaman hörmət və ehtiramla söhbət açılır. Sizin humanizm prinsiplərinə söykənən
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əməlləriniz, yüksək mənəvi keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, 2008-ci ildə müstəqil
Azərbaycanın “Şöhrət” ordeni kimi ali mükafatla təltif edilmisiniz.
Siz Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının
yarandığı ilk günlərdən onun sıralarında olmuş, ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak
etmisiniz.
Heç də təsadüfi deyildir ki, həmyerlilərinizin böyük dəstəyini qazanaraq dalbadal dördüncü dəfədir ki, ölkə parlamentinə deputat seçilirsiniz. Bu gün V çağırış Milli Məclisin deputatı, parlamentin Aqrar siyasət komitəsinin üzvü kimi qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirsiniz. Seçicilərinizlə mütəmadi görüşür, onların qayğı
və problemlərinin həllində səylərinizi əsirgəmirsiniz.
Siz eyni zamanda Milli Məclisin Türkiyə, Niderland, Vyetnam kimi ölkələrlə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü olaraq ali qanunverici orqanın beynəlxalq əlaqələrinin inkişafına öz töhfənizi verirsiniz.
Hörmətli Tahir müəllim!
Sizi yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, yaşınızın bu müdriklik çağında Sizə uzun ömür, can sağlığı və yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,24sentyabr2018ciil
noyabr-dekabr 2018

55

MÜSAHİBƏ

Tahir Süleymanov:

“Az danışıb, çox iş
görməyi sevirəm”
Millət vəkili, elinin, obasının ağsaqqalı olmaq, illər boyu seçicilərin etimadını qoruyub
saxlamaq böyük bacarıq və insanlara qayğı tələb edir. Müsahibimiz məhz o şəxslərdəndir
ki, bu münasibətləri özünün həyat amalı seçib. Bu yaxınlarda yubileyini qeyd etdiyimiz,  Milli Məclisin dörd çağırışının deputatı Tahir Süleymanov respublikanın ictimaisiyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə dövlət başçımız cənab İlham
Əliyev tərəfindən “Şöhrət” və  2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordenləri ilə təltif
olunub.  Tahir müəllimlə görüşüb bir çox məsələlər barədə söhbət etdik.   

- Tahir  müəllim, bu il sizin  70
yaşınız tamam oldu. Bu müna
sibətlə “Milli Məclis” jurnalı
nın əməkdaşları sizi təbrik
edir, can sağlığı arzulayırlar.
Ömrün ən müdrik çağı olan
70 yaş sizin üçün nə demək
dir?   Ötən illərə qısa da olsa
bir nəzər salaq.
-  Bu yaş mənə imkan verir ki,
geri dönüb  yaşadığım illərə, həya
tıma bir növ qiymət verim:  övlad
larım, ailə üzvlərim bir yana, əsas,
Tahir olaraq vətənim, respublikam,
kəndim, rayonum üçün, dövlətçi
lik üçün nə iş görmüşəm? 70 yaşım
da dönüb arxaya baxıram və bir
növ özüm-özümə hesabat verirəm.
Səhvlər hər kəsdə olub və olacaq;
bundan heç kim sığortalanmayıb.
Amma çalışaram ki, bundan sonra
Allah mənə ömür versə, bu səhvlə
ri də aradan qaldırım.
- Gəlin, lap başdan başlayaq.
Tahir müəllim ictimai-siyasi
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fəaliyyətinə nədən başladı?
-  Siz mənə elə sual verdiniz ki,  
50-55 il geriyə döndüm.  Mən ziya
lı ailəsində böyümüşəm, atam əlli
il məktəb direktoru, arada on il
kolxoz sədri olub. O, Dəvəçi rayo
nunun ən fəal adamlarından idi.
İnanın səmimiyyətimə,  hələ 14-15
yaşlarımda ikən - sovetlər dövrün
də, hətta müəllimlər bir də görür
dün məndən soruşurdular ki,
Özbəkistanın birinci katibi kimdir?
Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının
hamısını adbaad bilirdim. Hətta
respublikaların rəhbərlərini soru
şanda mən onları adı və soyadı ilə
deyirdim. Siyasətə maraq məndə
lap gənc yaşlarından olub. Ən
böyük arzum hüquqşünas olmaq
idi. Lakin bu arzumu müəyyən
səbəblər üzündən həyata keçirə
bilmədim. Tale elə gətirdi ki, tica
rət sahəsində fəaliyyətə başladım.
Millət vəkili olaraq xalqıma xidmət
etmək də arzularımdan biri idi.
Mən ticarət sahəsində uğurla çalı

şırdım. O vaxtlar SSRİ ticarət naziri
tərəfindən fəxri medalla təltif olun
dum. Bu sahədə tanınan bir neçə
nəfər var idisə, onlardan biri də
mən olmuşam. Bir sıra böyük
müəssisələrin rəhbəri kimi çalış
dım. 29-30 yaşında 1500-1600 işçisi
olan ən böyük xalça fabrikinə rəh
bərlik edirdim. Həmin vaxtlarda
respublikanın keçici bayrağını
almışam.
“Azərxalça” o zaman yerli Səna
ye Nazirliyinə baxırdı. O vaxt
istehsal etdiyimiz xalçalar ancaq
xaricə satılırdı. Hazırda da bu sahə
yüksək inkişaf edir. 1980-1990-cı
illərdə -  ən çətin zamanlarda o
vaxtkı Rayon Partiya Komitəsinin
birinci katibi və taxıl naziri mənə
təklif etdilər ki, Siyəzəndə və Dəvə
çidə çörək zavodlarına rəhbərlik
edim.  
1993-cü ildə Ulu öndərimiz
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti seçildi və qərara alındı ki,
məni uzun illərdir tikintisi başa

çatmayan Dəvəçi Taxıl Kombinatı
nın direktoru təyin etsinlər. Bu,
mənim üçün ən mötəbər tapşırıq
və etimad idi. Çox qısa bir müd
dətdə -  bir il ərzində taxil kombi
natının direktoru kimi kombinatı
işə saldım. 1994-cü il dekabrın
27-də nəinki   respublikanın, hətta
Qafqaz bölgəsinin ən böyük kom
binatı fəaliyyətə başladı. Bu, ölkə
də böyük əks-səda doğurdu. O
zaman Azərbaycanda cəmi altı
kombinat var idi və bizimki sayca
yeddinci oldu. Çox çətin dövrlər
idi.
1998-ci illərdə Ulu öndərin gös
tərişi ilə taxıl məhsulları kombinat
ları özəlləşdirilməyə başladı. 1999cu ildən mən oranın sahibiyəm.
2000-ci ildə Ulu öndər Heydər Əli
yevin tövsiyəsi ilə Yeni Azərbay
can Partiyasından o vaxtkı 93 saylı
Xaçmaz-Dəvəçi seçki dairəsindən
namizədliyim irəli sürüldü və səs
vermə nəticəsində seçicilər mənə
etimad göstərdilər. Təbii ki, depu
tat seçildikdən sonra kombinatdan
işdən çıxdım və artıq on səkkiz
ildir orada işləmirəm. Birinci dəfə
Ulu öndərin tövsiyəsi ilə, daha

sonra isə Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin
tövsiyəsi ilə 2005-ci ildə Dəvəçi-Si
yəzən dairəsindən deputat seçil
dim. 2010-cu ildə, daha sonra 2015ci ildə seçicilər etimad göstərərək
mənə yenidən səs verdilər. Bunun
la da iyirmi ilə yaxındır ki, Milli
Məclisin deputatıyam.

- Artıq dördüncü çağırışdır ki,
Milli Məclisə deputat seçilmi
siniz. Bu etimad nədən qay
naqlanır?
-  Mən seçicilərimlə sıx təmasda
oluram, cənab Prezident onların
mənə olan münasibətini görüb və
düşünürəm bunun nəticəsi olaraq
namizədliyimi dəstəkləyib. Mənim
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MÜSAHİBƏ
Bakıda yaşamağa evim olsa da,
Şabranda -  öz el-obamda, seçildi
yim ərazidə yaşayıram. Xeyirdə,
şərdə seçicilərimlə birlikdə oluram.
Bakıdakı evimdə barmaqla sayıla
caq qədər  qalmışam. Mən  rayon
da özümü daha rahat hiss edirəm.
- Ulu öndərlə necə, görüşünüz
olubmu?
- O vaxtlar Ulu öndər mütəmadi
olaraq Xaçmaz-Dəvəçi bölgəsinə
səfər edirdi. Eləcə də Gülüstan sara
yında keçirilən çoxsaylı tədbirlərdə
görüşlərimiz olub. Yaddaşımdan
silinməyən və həyatımın ən əhə
miyyətli anlarından olan bu görüş
lərdən fotoşəkilləri tez-tez nəzərdən
keçirib o anları ehtiramla xatırlayı
ram. Hamı bilir ki, Ulu öndər insan
lara xüsusi diqqət və qayğı ilə yana
şırdı. Qeyd etdiyim görüşlərdə
daim bunun şahidi olurdum.
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- Soruşanda deyirlər ki, Tahir
müəllim az danışıb, çox iş
görən deputatlardandır...
- Hər kəsin özünəməxsus xarak
teri var. Mən həmkarlarımdan heç
kimin xətrinə dəymək istəmirəm,
amma bizim Milli Məclisdə kifayət
qədər az danışıb, çox iş görən
adamlar var. Bu xarakterdən irəli
gələn xüsusiyyətdir. Mən öz fikir
lərimi komitə iclaslarında daim
bildirirəm, mətbuatda çıxışlarım
olur. Yerli-yersiz danışmaqdansa,
seçicilərin problemləri ilə məşğul
olmağa daha çox üstünlük veri
rəm. Bir sözlə, çıxış naminə söz
deməyi xoşlamıram; az danışıb,
çox iş görməyi sevirəm.
Hazırda bizim parlamentdə
demokratik bir mühit var və hər
kəs öz fikrini sərbəst şəkildə ifadə
edə bilir. Düşünürəm ki, müstəqil
liyimizin nailiyyətlərindən biri də

budur. Bu gün Azərbaycan parla
mentində ictimai-siyasi həyatda,
eləcə də seçicilərimiz üçün vacib
olan məsələlər gündəmə gətirilir,
müasir dünyanın tələblərinə uyğun
qanunlar qəbul olunur. Prezidenti
miz cənab İlham Əliyevin ölkəmi
zin qüdrətlənməsi, xalqımızın rifa
hının yüksəlməsi üçün həyata
keçirdiyi siyasətə Milli Məclis də
qanunverici orqan olaraq öz töhfə
sini verməkdədir.
- Yeni iqtisadi şəraitdə Azər
baycanın inkişafında ən
mühüm sahələrdən biri  aqrar
sektordur. Bu barədə Milli
Məclisin Aqrar siyasət komi
təsinin üzvü olan Tahir müəl
lim in fik irl ər in i bilm ək
maraqlı olardı.
-  Aqrar komitənin üzvü olaraq
deyə bilərəm ki, Azərbaycan Res

publikasının Prezidenti İlham Əli
yevin aqrar sahənin inkişafı üçün
həyata keçirdiyi siyasət öz bəhrəsi
ni verməkdədir. Hazırda ölkə iqti
sadiyyatının prioritet qanadların
dan birini təşkil edən aqrar sektor
xüsusi diqqət mərkəzindədir və bu
sahənin inkişafı üçün komitəmizdə
çoxsaylı qanun layihələri müzakirə
edilərək plenar iclaslarda qəbul
olunur.
Dövlət başçımız ərzaq təhlükə
sizliyinə xüsusi diqqət yetirir.
Məsələ burasındadır ki, ölkəmiz
özünün taxıla olan tələbatının heç
50 faizini təmin edə bilmir. Buna
dair statistik məlumatlar mövcud
dur, yerdə qalan tələbatı qonşu
Rusiyadan, Qazaxıstandan və digər
dövlətlərdən ixrac edirik. Hazırda
bölgələrdə 50 sot, 1 hektar yarım
pay torpaqları paylanıb. Təbii ki,
bir adam texniki baxımdan bu boy
da ərazini becərmək iqtidarında
deyil. Ona görə hesab edirəm ki,
torpaq sahibləri birləşib fermer
təsərrüfatları yaratmalıdırlar. Belə
olan halda onlar səmərəli fəaliyyət
göstərərlər. Deyə bilmərəm ki,
Azərbaycanın bəzi əraziləri Stav
ropolda və yaxud Krasnodarda,
Rusiyada olduğu kimi məhsuldar
dır, amma bizdə də kifayət qədər
torpaqlar var ki, onlara minerallar,
üzvi gübrələr verilərsə, taxıl isteh
salını artıra bilərik. Çox demirəm,
hər hektardan 3 ton taxıl ala bilsək,
bu, bir ilə 3 milyon ton taxıl demək
dir. Bu, əhalimizə, quşçuluq təsər
rüfatına, maldarlığa və digər sahə
lərə də öz təsirini göstərmiş olardı.
Prezidentimizin arzuladığı kimi
ərzaq bolluğu yarada bilərik.
Hamımız şahidi olduq ki, dövlət
başçısının şəxsən müdaxiləsindən
sonra pambıqçılıq təsərrüfatı necə
inkişaf etdi. Aparılan islahatların
nəticələri göz qabağındadır. Ölkə
mizin kənd təsərrüfatının inkişafı
əhalinin sosial rifahının yüksək
olması deməkdir və bu, mənim ən
böyük arzumdur.

- İnsanlarda hansı keyfiyyətlər
sizin üçün dəyərlidir?
-  Açığını deyim, səmimi olma
yan insanlarla ünsiyyət qura bilmi
rəm. Amma səmimi insana canımı
da verərəm. Çox həssas insanam
və saxta münasibəti dərhal hiss
edirəm.

böyük maraq göstərir və düşünü
rəm ki, o, mənim yolumu davam
etdirə bilər.

- Bir qədər də ailəniz, övladları
nız, nəvələriniz haqqında
məlumat verərdiniz. Ailədə
davamçınız varmı?
- Bildiyiniz kimi, mənim bir övla
dım, dörd nəvəm var.   Onlardan
ikisi evlidir və artıq nəticələrim də
dünyaya gəlib.   Şükürlər olsun ki,
Allah onları bizə qismət edib. Radi

- Bir siyasətçi kimi ən böyük
arzunuz nədir?
-  Həyatda ən böyük arzum tor
paqlarımızın işğaldan azad olun
masıdır. Nə qədər ki, torpaqları
mız düşmən tapdağı altındadır,
bizim xoş günümüz yoxdur. Bizim
əsirlərimiz var. Övladlarımızı hər
bi xidmətə yola salanda da dua
edirik ki, düşmən gülləsinə tuş gəl
məsinlər.
Digər arzum isə qüdrətli Azər
baycanın əks-sədasının ən güclü
dövlətlər sırasından gəlməsidir.

kal insan deyiləm, cəmiyyətdə
necəyəmsə, ailədə də eləyəm - ailə
mə, övladıma, nəvələrimə bağlı
insanam. Deputat həmkarlarım
bilirlər, hara səfər etsəm, gəzinti
zamanı hamı böyüklər üçün geyim
mağazalarına baş çəkəndə mən ilk
növbədə uşaq mağazalarına gedi
rəm.
Ailədə davamçım olaraq böyük
nəvəm Mahiri görürəm. İxtisasca
hüquqşünas olan Mahir siyasətə

Dövlət başçımız durmadan bu
yöndə çox uğurla çalışır.   Mən
əminəm ki, dünyanın ən güclü
prezidentlərindən olan Azərbay
can Prezidenti cənab İlham Əliyev
torpaqlarımızı düşmən tapdağın
dan azad edəcək. Ona da əminəm
ki, dövlət başçımızın uğurlu siya
səti nəticəsində Azərbaycanımız
bundan sonra daha da inkişaf edə
cək və ən öndə gedən ölkələrdən
biri olacaq.
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YUBİLEY

C.Q.Qurbanovun“Şöhrət”ordeniilətəltifedilməsihaqqında
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininSərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Cavid Qənbər
oğlu Qurbanov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.
İlhamƏliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2018-ci il

CAVİDQURBANOV-60
HörmətliCavidmüəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
sədrini, texnika üzrə fəlsəfə doktorunu, Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvünü
anadan olmağınızın 60 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz vətənimizin dilbər guşələrindən olan Kəlbəcər rayonundan, saz-söz ustadlarının məskəni
Ağdaban kəndindən pərvazlanaraq 1977-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna daxil
olmusunuz. Ali məktəbi başa vuranadək “Azərnəqliyyat” Tikinti Trestinin avtobazasında baş mexanik, rəis müavini vəzifələrinədək irəliləmisiniz.
Harada çalışmağınızdan asılı olmayaraq, hər zaman işə məsuliyyətlə yanaşmağınız, idarəçilik
qabiliyyətiniz, kollektiv üzvlərinə qayğıkeş münasibətinizlə fərqlənmisiniz. Şəxsi məziyyətləriniz
sayəsində gənc yaşlarınızdan Sizə müxtəlif idarələrdə rəhbər postlar etibar edilib. 1987-ci ildən beş il
“Elektromexanikləşdirmə” Trestinin 4 saylı Avtonəqliyyat Kontorunda direktor, 1992-1993-cü illərdə
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyinin Respublika İxtisaslaşdırılmış İstehsalat Avtomobil Nəqliyyat Birliyində baş direktor, 1993-1994-cü illərdə “Azəravtoyol” Dövlət Şirkətində prezident,
daha sonra “Azəravtoyol” Birliyinin baş direktoru kimi mühüm postlarda ləyaqətlə çalışmısınız.
Cavid müəllim, 1997-ci ildən tale Sizi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinə gətirib.
Uzun illər çalışdığınız bu idarədə müxtəlif məsul vəzifələrdə işləmisiniz. Tutduğunuz vəzifələr
dəmir yolu ilə sıx bağlı olduğundan bu sahədə elmi-nəzəri biliklərinizi dərinləşdirməyi praktik
fəaliyyətlə paralel davam etdirmisiniz. 2005-ci ildə Tula Dövlət Universitetində dissertasiya
müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüsünüz.
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2003-cü ildən Nəqliyyat Nazirliyinin “Yolnəqliyyatservis” Departamentində rəhbər vəzifələrdə, həmçinin səkkiz il sədri olduğunuz “Azəryolservis” ASC-də nəzəri və praktik biliklərinizi uğurla tətbiq etmisiniz. 2015-ci ildə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri təyin olunmusunuz.
Siz bu vəzifədə də ölkəmizin mənafeyi və xalqımızın rifahı naminə səmərəli fəaliyyət göstərirsiniz.
2016-cı ildən başçılıq etdiyiniz Azərbaycan Voleybol Federasiyasının uğurları danılmazdır.
Son üç çağırış Milli Məclisə seçkilərdə 123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsindən deputat mandatı
qazanmağınız hazırda məcburi köçkün taleyi yaşayan kəlbəcərlilərin Sizə olan etimadının göstəricisidir. Hazırda parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü kimi
qanun yaradıcılığına töhfə verirsiniz. Milli Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi sahəsində Avstriya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Misir, Slovakiya və
Ukrayna ilə analoji qrupların üzvü olaraq fəaliyyətiniz təqdirəlayiqdir.
Siz həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında
yaxından iştirak edirsiniz.
Hörmətli Cavid müəllim!
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, yaşınızın bu kamillik
çağında Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayır, ailənizdə xoşbəxtlik, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə
yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,19sentyabr2018ciil
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HƏMSÖHBƏT

Cavid Qurbanov:

“Dövlətimizin
sükanı əmin
əllərdədir”
Bu yaxınlarda Milli Məclisin deputatı, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanovun 60 yaşı tamam oldu. “Milli Məclis” jurnalı bu
əlamətdar yubileylə bağlı hörmətli millət vəkilinin dünəndən bu günə keçdiyi yolun
bəzi məqamlarına işıq tutmaq üçün onunla görüşüb söhbət etdi.

Mən cənab
Prezidentimizin
xalqımıza göstərdiyi
qayğının hər zaman
şahidi olmuşam
- Cavid müəllim, deyirlər insan
ömrünün hər dövrünün öz gö
zəlliyi var. İnsan yaşadıqca,  
yaşa dolduqca bunu daha yax
şı hiss edir, anlayır. Bu yaxın
larda 60 yaşınız tamam oldu.
Bu münasibətlə sizi təbrik
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edir, həyat və fəaliyyətinizdə
yeni uğurlar arzulayırıq. 2018ci il sentyabrın 18-də   Azər
baycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni
ilə təltif edilmisiniz. Fəaliyyə
tinizə belə yüksək qiymətin
verilməsi sizdə hansı duyğu
və düşüncələr yaradır?
-  Əlbəttə ki, möhtərəm Prezi
dentimizin mənə göstərdiyi bu eti
madın dəyəri və mükafatın qiymə
ti mənim üçün ölçülməzdir. Əslin

də gözlənilməz bir sürpriz oldu.
Xəbəri eşidəndə çox sevindim. Hər  
insana rəhbəri tərəfindən belə yük
sək qiymətləndirilmək qismət ol
mur. Mən cənab Prezidentimizin
xalqımıza  göstərdiyi qayğının hər
zaman şahidi olmuşam. Həyatım
boyu müxtəlif təşkilatlarda çalışa
raq vətənə layiq bir insan olmaq
üçün bir sıra mühüm əhəmiyyətli
layihələrin icrasında iştirak etmi
şəm. Lakin vaxtilə Ulu öndərin, bu
gün  isə cənab Prezidentin dəstəyi
olmasaydı, məlumdur ki, bu iri la

yihələr, gördüyümüz işlər uğurla
nəticələnməzdi. İndi də cənab Pre
zidentimizin dəstəyi hər zaman bi
zimlədir.  Çox xoşbəxtəm ki, onun
kimi ali insan tərəfindən “Şöhrət”
ordeninə layiq görülmüşəm.
- Ömür yolunuzun bu dövrü
nün özəlliklərini necə dəyər
ləndirirsiniz, dönüb geri ba
xarkən dünəndən bu günə
keçdiyiniz yol sizdə hansı
hisslər yaradır? Başqa sözlə,
60 illik yubileyinizi hansı əh
val-ruhiyyədə qarşıladınız?
-  Ümumiyyətlə,   insanın istəyi
ilə gözləntiləri üst-üstə düşməyən
də, bir az ümidsizliyə qapılır. Əs
lində insanın həyatdan gözləntiləri
nə qədər az olursa, o, bir o qədər
azad və xoşbəxt hiss edir özünü.
Sadəcə, bu həyatda hər şeyi oldu
ğu kimi qəbul edib, sahib olduqla
rına   qiymət verərək yaşamaq la

zımdır. Hər kəs həyatda səhv edə
bilər; səhv etmək insana məxsus
dur. Etdiyin səhvlərə tövbə edib
arxaya baxanda utanmırsansa,  bu
özü böyük qənimətdir.  Sənə Rəb
bim tərəfindən verilmiş ömrü mə
nalı yaşamalısan. Mənə gəldikdə
isə ataların bir  misalı var: elin gö
zü tərəzidir. Ona görə də mənə
başqalarının verdiyi qiymət daha
obyektiv olar.

Arxada danışan
elə arxada qalır
- Tərcümeyi-halınıza nəzər sal
dıqda təxminən 45 ilə yaxın
bu dövrü əhatə edən əmək
fəaliyyətinizin olduğunu gö
rürük. Bu kəmiyyət etibarilə
çox böyük bir zaman müddə
tidir. Bəs bu illəri keyfiyyət
etibarilə necə qiymətləndirir
siniz? Sizin üçün 45 ilə yaxın

əmək fəaliyyətinin əhəmiyyə
ti və əsas məqamları nədən
ibarətdir?
- Bu 60 illik ömrü  əgər dəyərlərə
və keyfiyyətə görə hissələrə böl
sək, görərik ki, ömrümüzün yalnız
müəyyən bir hissəsi mənalı yaşa
ma sərf edilir. İlk 20 il gənclik döv
rünə təsadüf edir və  qalan 40 ilin
də çox hissəsini iş həyatına, dincəl
məyə, ailənə sərf edirsən. Əslində  
həmişə çalışmışam ki, çox işləyim,
az dincəlim. Elə olub ki, sutkanın
20 saatını işləmişəm. Buna peşman
da deyiləm. Çünki çəkdiyin hər bir
zəhmət öz bəhrəsini mütləq verir.
Bir çox insanlar çalışırlar ki, hər şe
yə dərhal nail olsunlar. Amma bu,
düzgün seçim deyil. Əgər insan
nəyisə əziyyətsiz əldə edərsə, onun
heç bir ləzzəti olmaz və  nəticə də
uzunömürlü olmaz.
Rəbbimə hər zaman şükür etmi
şəm: səhər oyananda da, gecə ya
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tanda da. Ona görə ki, göydə Rəb
bim, yerdə  rəhbərlərim hər zaman
mənə dayaq olublar. Çalışmışam
ki, vətənə xeyirli övlad, xalqıma
yararlı insan, rəhbərimə sədaqətli
əsgər olum. Bunun da hər zaman
bəhrəsini görmüşəm.   Və həmişə
də həyat prinsiplərim bundan iba
rət olub. Heç kimin arxasında da
nışmamışam, çünki arxada danı
şan elə arxada qalır.
Mən keçdiyim bu ömür yolunu
mənalı hesab edirəm. Həmişə xal
qım üçün, dövlətim üçün nə isə
etməyə çalışmışam və bundan da
daim fəxr hissi keçirmişəm.
- Siz həm də parlamentdə xalqın
təmsilçilərindənsiniz. Bu sta
tusu daşıyan bir şəxs olaraq
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Milli Məclisin deputatı kimi
fəaliyyət göstərməyin məsuliy
yəti barədə düşüncələriniz nə
dir? Yeri gəlmişkən,  millət və
kili kimi fəaliyyət dövrünüzün
ən yaddaqalan anlarını bizimlə
bölüşməyinizi istərdik.
- Ümumiyyətlə, bir xalqın millət
vəkili olmaq çox böyük məsuliyyət
tələb edir. Mənim üçün bu iş həm
şərəfli, həm də məsuliyyətlidir. Xal
qımı sevən bir şəxs kimi, həm də bir
millət vəkili kimi öz üzərimə düşən
vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəl
məyə çalışıram. Bəzən kimi isə se
vindirirəm, bunun özü də mənə se
vinc bəxş edir. Bəzən kiminsə prob
lemi obyektiv və ya   subyektiv sə
bəblərdən həll olunmur. Bu zaman  
üzülürəm. Lakin   mümkün qədər

seçicilərimə qayğı ilə yanaşaraq, on
ların dərdlərinə şərik olmağa, prob
lemlərinin həlli üçün əlimdən gələ
ni əsirgəməməyə səy göstərirəm.
Milli Məclisdəki fəaliyyət döv
rümdə mənim üçün ən fəxarətveri
ci və unudulmaz anlarım cənab
Prezidentimizin inaqurasiya tədbi
rində iştirakım oldu. Bir də Milli
Məclisə seçildiyim ilk il məclisin
birinci iclasında keçirdiyim xoş
hissləri də heç vaxt unutmuram.

Şeir yazmaq, poeziya
hissi insana gen ilə
ötürülməlidir
- Cavid müəllim, siz həm də Aşıq
Şəmşir nəslinin nümayəndəsi

siniz və ictimai-siyasi fəaliyyət
lə yanaşı,  ədəbi yaradıcılıqla da
məşğulsunuz.   Dədə Şəmşir
poeziyası sizin yaradıcılığınıza
nə kimi təsir göstərir?
- Bilirsiniz ki, şeir yazmaq, poezi
ya hissi insana gen ilə ötürülməlidir.
Bizim ailədə atam da şeir yazır, mə
nim də şeirlərim var. Bizə babam
dan qalan bir mirasdır poeziya.
Mənim uşaqlığım babam Dədə
Şəmşirin yanında keçib. O,   çox
mehriban, humanist adam idi. Ba
bamı itirəndə uşaq idim, amma
mənə çox pis təsir etmişdi. Uşaq
lıqdan onunla aramızda özünə
məxsus bir məhəbbət, bağ var idi.
Mən ondan imrənərək şeir yazma
ğa başladım. Həm də  şeir yazmaq
elə bir hissdir ki, misralar insanın
beyninə gəlir, sən də onu kağıza
köçürürsən  və bu qabiliyyət  insa
na böyüklərindən ötürülür. Şeir
yazmaq mənim üçün xoş istirahət
dir, duyğularımın ifadəsidir.

- Azərbaycan dövləti tərəfindən
qaçqın və məcburi köçkün və
ziyyətinə düşmüş soydaşları
mıza, o cümlədən sizin millət
vəkili kimi təmsil etdiyiniz
Kəlbəcər rayonundan olan bu
kateqoriyalı insanlara diqqət
və qayğı, bu istiqamətdə gö
rülən işlər barədə nə deyə bi
lərsiniz?
-  Şükürlər olsun ki, dövlətimi
zin sükanı əmin əllərdədir. Cənab
Prezidentimiz öz dövlətinin və
xalqının mənafeyi üçün çox işlər
görür və xalqımız da bunu bilir.
Bayaq da dediyim kimi: elin gözü
tərəzidir. Xalq öz gələcəyini Ulu
öndərə, daha sonra da onun kimi
dahi insanın övladına həvalə et
miş və bunda da yanılmamışdır.
Xüsusilə də məcburi köçkünlərə
olan diqqət və qayğı, soydaşları
mıza yaradılan şərait bir daha onu
göstərir ki, bizim ölkəmizdə döv
lət və xalq arasında birlik var, dəs

t ək var. Neçə illərdir ki, məcburi
köçkünlər üçün şəhərçiklər, mək
təblər, xəstəxanalar tikilir, onların
sosial rifah halının yaxşılaşdırıl
ması məqsədi ilə müntəzəm  şəkil
də tədbirlər görülür. O cümlədən  
mənim seçicilərimə, yəni Kəlbəcər
rayonundan məcburi köçkün düş
müş yurddaşlarıma dövlətimiz tə
rəfindən böyük qayğı və diqqət
göstərilir. Mən də millət vəkili ki
mi həmyerlilərimin problemləri
nin həllində az da olsa iştirak edir,
onların çətinliklərinin aradan qal
dırılması üçün əlimdən gələni
əsirgəmirəm.
Biz inanırıq ki, bir gün bütün iş
ğal edilmiş ərazilərdən didərgin
düşmüş soydaşlarımız öz yurdları
na qayıdacaqlar. Möhtərəm Prezi
dentimiz cənab İlham Əliyev  müd
rik siyasi kursu ilə bu sevinc hisslə
rini xalqımıza mütləq yaşadacaq
dır.
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60-ıhaqladım
60ıhaqladım,sənəşükürlər,
Deyəsən,ömrümünçoxusugetdi.
Cavanlıqvaxtlarıatoynatdığım,
Çəmənçiçəklərinqoxusugetdi.
Qalıbdıarxadaxatirəgünlər,
Ömrümünsirləribakirəgünlər.
İndiçətinməniyatıragünlər,
Gözümünoşirinyuxusugetdi.
Zamansınaqverdi,dayandım,durdum,
Həyatyollarımdaköhlənləryordum.
HərzamaniçimdəAllahlıoldum,
Zamanın,həyatınyaxşısıgetdi.
Günkeçdi,arxadaqaldıgözəllər,
Qocalıbqarılaroldugözəllər.
Həyatdaindidəçoxdugözəllər,
Mənimgözləriminbaxışıgetdi.

66

Milli Məclis

Dədəm
mənim
Səksənbeşihaqladın,
EyŞəmşirinnəroğlu.
Elinədayaqoldun,
SənsənKəlbəcəroğlu.
Dədəmmənim.
Gözümüzəişıqsan,
Nursan,həmyaraşıqsan,
Sənvətənəaşiqsən,
Elinhünərvəroğlu.
Dədəmmənim.
Saflığınmayadandı,
İlhamınXudadandı,
Sənətinatadandı,
Elinsənətkaroğlu.
Dədəmmənim.
Yaşa,yaratməğrurla,
Qocalıqdanyorulma,
Ümidlərdənqırılma,
CavidəmQənbəroğlu.
Dədəmmənim.

Könlüm
Düzülübhəryanagözəldigüllər,
Gəlmədiilhama,gəlmədikönlüm,
Tapmadımgülümügülləriçində,
Şadlanıbsevinibgülmədikönlüm.
Vətənləbağlıdırşöhrətimşanım,
Vətənəbağlıdırürəyim,canım,
DünyanıngözəliAzərbaycanım,
Səndənayrıgözəlsevmədikönlüm.
Əsditorpağımazəhərliyellər,
Uzandıeliməqəsbkarəllər,
Talandıobalar,köçetdiellər,
Qəmsirdaşımoldu,gülmədikönlüm.
Şəhidinməzarı,yuvasıdağlar,
Köçedənellərinobasıdağlar,
Cavidincəfası,səfasıdağlar,
Sızlayasızlayamələdikönlüm.
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Azərbaycan təhsili aparıcı təhsil
sistemlərindən birinə çevriləcək

“Nazir” rubrikasının
budəfəki qonağı
Azərbaycan
Respublikasının
təhsil naziri
Ceyhun Bayramovdur

- Cənab nazır, bu günlərdə Azər
baycan Müəllimlərinin XV
Qurultayı keçirildi. Builki qu
rultayın əsas müzakirə mövzu
su nə oldu?
- Azərbaycan Müəllimlərinin XV
Qurultayında son 5 il ərzində ölkə
mizin təhsil sistemində aparılan iş
lərin hesabatı geniş ictimaiyyətə
açıqlandı. Məlumdur ki, respublika
mızın sosial-iqtisadi inkişafında təh
sil sahəsində həyata keçirilən isla
hatların böyük əhəmiyyəti vardır.
Qlobal dəyişikliklər dövrü olan XXI
əsrin mühüm çağırışlarından biri
cəmiyyətin inkişafını təmin edən in
san kapitalının formalaşdırılması
dır. BMT-nin elan etdiyi dayanıqlı
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inkişaf məqsədlərinə müvafiq müa
sir texnologiyalara və innovativ dü
şüncəyə sahib insanın yetişdirilməsi
zərurəti bütün dünyada milli təhsil
sistemləri qarşısında duran başlıca
vəzifədir. Təsadüfi deyil ki, bu zəru
rətdən irəli gələrək BMT XXI əsri
“Təhsil əsri” elan etmişdir. Bu ya
naşma bütün ölkələrin təhsil sistem
lərində modernləşməni, innovativ
təfəkkürün möhkəmlənməsini, ye
nilikçi təhsil mühitinin formalaşma
sını labüd edib.
Bilik iqtisadiyyatı və innovasiya
lar dövründə təhsilin inkişafı ölkə
nin rəqabət qabiliyyətliliyinin vacib
göstəricilərindən birinə çevrilir və
Azərbaycan təhsilində ciddi islahat

ların aparılması zərurəti də bu amil
lərlə bağlıdır. Bu istiqamətdə Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr
2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublika
sında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” təhsil sistemimizin tək
milləşdirilməsi, islahatların dərin
ləşdirilməsi və ölkənin rəqabət qabi
liyyətliliyinin gücləndirilməsi məq
sədi ilə bir sıra mühüm vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə təkan vermiş
dir. Dövlət strategiyasının qəbul
olunmasından və Azərbaycan Müəl
limlərinin XIV Qurultayından ötən
dövr ərzində ölkəmizdə müasir təh
sil quruculuğu istiqamətində uğur

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin yeni binasının açılışı

lu addımlar atılmış və təhsilin bey
nəlmiləlləşməsi və dünya təhsil sis
teminə inteqrasiyası sürətlənmişdir.
Azərbaycan Müəllimlərinin XV Qu
rultayının iştirakçılarına göndərdiyi
müraciətində ölkə başçısı cənab İl
ham Əliyev bir daha vurğulamışdır
ki, “sosial siyasətimizin əsas priori
tetlərindən biri ölkəmizdə zamanın
çağırışlarına cavab verən və beynəl
xalq standartlara uyğun milli təhsil
sisteminin qurulmasıdır”. Qeyd et
mək lazımdır ki, bu, çox mühüm,
həm də strateji hədəfdir. Ölkəmizin
təhsil sahəsində aparılan islahatla
rın ana xəttini də məhz dayanıqlı,
müasir dünya trendlərinə cavab ve
rən rəqabət qabiliyyətli milli təhsil
sisteminin formalaşdırılması təşkil
edir. Ümumi təhsilin bütün səviy
yələrini əhatə edən məqsədyönlü
layihələr təhsilimizin beynəlxalq
nüfuzunun möhkəmləndirilməsinə
xidmət göstərir.
Qeyd olunmalıdır ki, təhsil sahə
sində son illərdə həyata keçirilmiş
uğurlu layihələrin nəticələri Dünya

İqtisadi Forumunun 2018-ci il üzrə
Qlobal Rəqabətlilik Hesabatında da
öz əksini tapmışdır. Azərbaycan
Qlobal Rəqabətlilik Hesabatında 140
ölkə arasında 69-cu yerdə qərarlaş
mış, ölkəmizin mövqeyi 12 indika
tordan 9-u üzrə yaxşılaşmışdır. Tək
cə onu demək kifayətdir ki, Azər
baycanın göstəriciləri dünyanın bir
sıra inkişaf etmiş ölkələrinin göstəri
cilərindən də yüksək olmuşdur. Be
lə ki, təhsilin kəmiyyət və keyfiyyət
parametrlərinə əsaslanan “Bacarıq
lar” indeksi üzrə respublikamız
ümumilikdə 54-cü yerə, bu kateqo
riyanın tərkib hissəsi olan rəqəmsal
bacarıqlar üzrə 15-ci, tədrisdə tənqi
di düşüncə üzrə 27-ci, bacarıqlı işçi
lər tapmaq asanlığı üzrə 31-ci, mə
zunların bacarıqları üzrə 32-ci, ibti
dai təhsildə müəllim-şagird nisbəti
üzrə 48-ci yerə yüksəlmişdir.
- Uğurlu təhsil sistemindən da
nışarkən ilk öncə onun əsasın
da duran səriştəli müəllim göz
önünə gəlir. Dövlət strategiya

sının icrası və təhsil sahəsində
son illərdə aparılan islahatlar
Azərbaycan müəlliminə necə
təsir göstərmişdir?
-   Qeyd etməliyəm ki, ölkənin
təhsil sistemində aparılan islahatla
rın uğurlu göstəriciləri bilavasitə
müəllim faktoru ilə bağlıdır. Biz bu
nu hər zaman vurğulayırıq ki, heç
bir təhsil sisteminin potensialı hə
min sistemdə çalışan müəllimlərin
bacarıq səviyyəsindən yüksək ola
bilməz. Müəllim peşəsinin nüfuzu
nun artırılması sahəsində son illər
də bir sıra mühüm tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Bu tədbirlərin nəticə
lərini minlərlə müəllim öz həyatın
da hiss etmişdir. İlk növbədə, 142
mindən çox müəllimin diaqnostik
qiymətləndirilməsi təmin olunmuş,
ölkə Prezidentinin “Dövlət ümumi
təhsil müəssisələrində çalışan, bilik
və bacarıqlarının diaqnostik qiymət
ləndirilməsi aparılan müəllimlərin
dərs yükünün və əmək haqqının ar
tırılması haqqında” Sərəncamına
əsasən, onların həftəlik dərs yükü
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1,5 dəfə, vəzifə maaşları isə 2 dəfə
artırılmışdır. Müəllimin orta aylıq
əmək haqqı 500 manat civarında ol
maqla, ölkə üzrə orta aylıq əmək
haqqına yaxınlaşmışdır.
Həyata keçirilən tədbirlər müəl
limin nüfuzunu artırmaqla onlar
arasında sağlam rəqabəti və həvəs
ləndirməni gücləndirmiş, təhsilin
keyfiyyət göstəricilərinin əhəmiy
yətli şəkildə yüksəlməsinə səbəb
olmuşdur. Ümumi təhsil müəssisə
lərinə müəllimlərin işə qəbulu və
yerdəyişməsi üzrə mərkəzləşdiril
miş müsabiqə mexanizmi son illər
də şəffaflıq və obyektivlik baxımın
dan daha da təkmilləşdirilmişdir.
Cari ildə işə qəbul üzrə müsabiqədə
iştirak etmək üçün 51 min müəllim
elektron ərizə ilə müraciət etmişdir
ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə
müəllim peşəsinə olan marağın 3
dəfə artımı deməkdir. Son 5 ildə
18136 müəllim işə qəbul olunmuş,
onlardan kənd məktəblərində
fəaliyyətə başlayan 11600 nəfərə
(64%) hökumətin qərarı ilə həvəs
ləndirmə tədbirləri tətbiq edilmiş
dir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Gə
ləcəyin müəllimi” layihəsi çərçivə

Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə
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sində davamlı olaraq stimullaşdırıcı
tədbirlər həyata keçirilmiş, qəbul
imtahanlarında 500 və daha artıq
bal toplayan, müəllimlik ixtisasını
ilk sıralarda seçən tələbələr üçün
təqaüd müəyyənləşdirilmişdir. Son
5 ildə bu təqaüddən 1500 tələbə fay
dalanmışdır. Bütün bu tədbirlər nə
ticəsində müəllim peşəsinə maraq
əhəmiyyətli şəkildə artmışdır. Bu
nun əyani sübutu olaraq 2018-ci il
də 500 və daha artıq bal toplayan
məzunlar arasında müəllimlik ixti
sasını seçənlərin sayı 2090 nəfər ol
muşdur ki, bu da 2013-cü ilə nisbə
tən 2,3 dəfə, ötən illə müqayisədə
isə 53,6% artım deməkdir. Ölkə baş
çısı cənab İlham Əliyevin Azərbay
can Müəllimlərinin XV Qurultayı
nın iştirakçılarına göndərdiyi mü
raciətdə qeyd edildiyi kimi: “Müəl
lim əməyinin stimullaşdırılması
tədbirləri nəticəsində cəmiyyəti
mizdə müəllimin nüfuzu yüksəl
miş, istedadlı gənclərin müəllimlik
peşəsinə marağı əhəmiyyətli dərə
cədə artmışdır. Qazanılan uğurlar
dövlətin təhsil sahəsinin davamlı
inkişafına diqqət və qayğısının tə
zahürü, eyni zamanda, Azərbaycan

müəlliminin fədakar əməyinin bəh
rəsidir”.
Müəllimlərin peşəkarlığını artır
maq istiqamətində də mühüm ad
dımlar atılmışdır. Onların ixtisasar
tırma təlimlərinin səmərəli və peşə
kar səviyyədə aparılmasını təmin
etmək məqsədi ilə Nazirlər Kabine
tinin qərarı ilə 2015-ci ildə Təhsil İş
çilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
yaradılmışdır. Beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla ümumi təhsil
müəssisələrinin pedaqoji heyəti
üçün modul-kredit və rəqabətəsaslı
təlimlər sistemi tətbiq olunmuş,
2015-2018-ci illərdə ümumilikdə 55
min nəfərə qədər müəllim modulkredit sisteminə əsaslanan təlimlərə
cəlb edilmişdir.
- Dövlət strategiyasının icrası
nəticəsində təhsilin təməlini
qoyan ümumi təhsil pilləsində
hansı əsas nailiyyətlər əldə
olunmuşdur?
-  Məlumdur ki, təhsilin məzmu
nunun, kadr hazırlığının, idarəetmə
sisteminin və infrastrukturunun qa
baqcıl beynəlxalq təcrübəyə və
Azərbaycanın inkişaf konsepsiyası
na uyğun yenidən qurulması, ölkə
nin davamlı inkişafının təmin edil
məsi məqsədi ilə qəbul olunmuş
dövlət strategiyasının 5 strateji isti
qaməti vardır -  təhsilin məzmunu,
peşəkar və nüfuzlu müəllimlərin
formalaşdırılması, yeni idarəetmə
sistemi, təhsilin infrastrukturu və
təhsildə yeni maliyyələşdirmə me
xanizmləri. Həqiqətən də, təhsilin
təməli məktəbəhazırlıq və ibtidai si
niflərdə qoyulur və bu mərhələnin
şəxsiyyətin formalaşmasında, onun
zəruri həyati bacarıqlara yiyələnmə
sində, müstəqil fəaliyyətə hazırlan
masında müstəsna rolu vardır. Təd
qiqatlar onu göstərir ki, daha erkən
yaşdan təhsilə cəlb edilmiş uşaqlar

təhsilin növbəti pillələrində daha
yüksək akademik göstəricilər nü
mayiş etdirirlər. Bu istiqamətdə təh
sil tariximizdə ilk dəfə olaraq dövlət
büdcəsi hesabına ümumtəhsil mək
təblərində 5 yaşlı uşaqların məktə
bəhazırlığına başlanılmışdır. 2015-ci
ildə həmin yaşda olan uşaqların cə
mi 24%-i, 2016-cı ildə 55%-i, 2017-ci
ildə 65%-i, cari ildə isə artıq 75%-i
məktəbəhazırlığa cəlb edilmişdir.
Məktəbəhazırlıq qruplarında işlə
yən 10 minədək ibtidai sinif müəlli
mi təlimlərdə iştirak etmiş, yeni
məzmun və tədris materialları ha
zırlanaraq tətbiq olunmuşdur. Hə
yata keçirilən tədbirlər nəticəsində
tarixən məktəbəqədər təhsil müəssi
sələri olmayan yaşayış məntəqələ
rində, ucqar kəndlərdə də uşaqların
məktəbəhazırlığı təmin edilmişdir.
Növbəti illərdə hər bir uşaq üçün
belə imkanın yaradılması istiqamə
tində tədbirlər həyata keçirilir. Bun
dan əlavə, “3-5 yaşlı uşaqların icma

əsaslı məktəbəqədər təhsilə cəlb
olunması” layihəsinə start verilmiş
dir. Bakı şəhərində və 10 rayonda 2
min uşağı əhatə etməklə 100 icma
qurulmuşdur. Məktəbəqədər təhsi
lin əhatə səviyyəsinin yüksəldilməsi
məqsədi ilə özəl təhsil müəssisələri
nin fəaliyyəti daim təşviq edilir. Bu
nun nəticəsidir ki, son 5 ildə onların
sayı 3 dəfədən çox artaraq 41-dən
132-yə çatmışdır.
Eyni zamanda, ümumi təhsildə
keyfiyyətə nail olmaq istiqamətində
daha yüksək hədəflərə çatmaq məq
sədi ilə 2015-ci ildən tam orta təhsil
səviyyəsində təmayülləşmənin tət
biqinə başlanmış və artıq 2140 sinif
də 47930 şagird təmayüllər üzrə
təhsilə cəlb edilmişdir. Hazırda tə
mayülləşmə X-XI siniflərdə təhsil
alanların 28%-ni təşkil edir. Qarşıda
ölkə üzrə təmayülləşmənin tətbiqi
vəziyyətinin təhlili, əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi, təmayül sinifləri
üçün yeni proqram və dərsliklərin

hazırlanması, peşəkar və səriştəli
müəllimlərin cəlb edilməsi ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsi vəzi
fəsi dayanır. İlkin təhlillər göstərir
ki, təmayül siniflərini bitirən mə
zunlar ali məktəblərə qəbulda daha
yüksək nəticələr nümayiş etdirirlər.
Bununla bağlı mən son 5 ildə ali
məktəblərə qəbulda keyfiyyət gös
təricilərində davamlı artım dinami
kasını xüsusilə vurğulamaq istər
dim. Belə ki, bu dövr ərzində qəbul
imtahanlarında 300 baldan çox top
layanların sayı 26,5%, 400 baldan
çox toplayanların sayı 35,1%, 500
baldan çox toplayanların sayı 51,5%,
600 baldan çox toplayanların sayı
isə 81,3% artmışdır. Təkcə bu il 3127
nəfər abituriyent 600 baldan yuxarı
nəticə göstərib ki, bu da 2013-cü ilə
nisbətən təxminən 2 dəfə artım de
məkdir. Bu il keçirilən  qəbul imta
hanlarında 41 min nəfər  tələbə adı
nı qazanıb ki,  bu da son 5 ilin təhli
linə görə 20,8% çoxdur.
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Bundan əlavə, istedadlı uşaqlar
la sistemli işin təşkili nəticəsində
ölkədə olimpiada hərəkatı geniş
lənmiş, bu məqsədlə olimpiadaya
hazırlıq mərkəzləri yaradılmışdır.
Cari ildə respublika fənn olim
piadalarında 33 mindən çox şagird
iştirak etmişdir ki, bu da 2013-cü
ilə nisbətən 5 dəfə çoxdur. Həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində
2013-2018-ci illərdə məktəbliləri
miz beynəlxalq fənn olimpiadala
rında 3 qızıl, 28 gümüş və 100 bü
rünc medal olmaqla, ümumilikdə
131 medal qazanmışdır. Qeyd et
mək lazımdır ki, Təhsil Nazirliyi
nin təşəbbüsü ilə “Təhsil haqqın
da” Qanuna 2018-ci ilin iyun ayın
da edilmiş dəyişikliklərə əsasən
beynəlxalq olimpiada qaliblərinə
istənilən ixtisas üzrə, respublika
fənn olimpiadaları qaliblərinə isə
müvafiq ixtisas üzrə ali məktəblərə
müsabiqədənkənar qəbul hüququ
verilmişdir.
- Cənab nazir, hazırda ölkənin
ali təhsil pilləsində aparılan is
lahatlar və qarşıda duran əsas
vəzifələr hansıdır?
-  Məlumdur ki, istənilən ölkədə
iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı ali
təhsil sistemində həyata keçirilən
innovasiyalara əsaslanır. Dünya el
mində və təhsilində müşahidə edi
lən meyillər elm və təhsilin vahid
müstəvidə inkişafını zərurətə çevi
rir, müasir həyatda innovasiyaları
ön mövqeyə çıxarır. İnnovativ tə
şəbbüslərin ən çox cəmləşdiyi mə
kan isə universitetlərdir. Bu mənada
son illərdə ölkəmizin rəqabət qabi
liyyətliliyinin gücləndirilməsinin
mühüm aspektlərindən olan uni
versitet təhsilinin modernləşməsinə,
ali məktəblərin elmi-tədqiqat işləri
nin, kadr hazırlığının keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılmasına, təhsil-tədqiqat-
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innovasiya üçbucağının dərinləşdi
rilməsinə mühüm əhəmiyyət verilir.
Bu zərurətdən irəli gələrək  univer
sitetlərimizdə bir sıra beynəlxalq
tədris proqramları, yeni standartlar
tətbiq olunur və yüksək intellektli,
səriştəli, mütəxəssis hazırlığına, təd
qiqatçılar yetişdirilməsinə mühüm
diqqət ayrılır. Burada yüksək ali
təhsil standartları çərçivəsində key
fiyyətli təhsil və ikili diplom almaq
imkanı verən Azərbaycan-Fransız
Universitetinin (UFAZ) yaradılma
sını misal göstərmək olar.
Ali təhsil sistemində mühüm
yeniliklərdən biri 2014-cü ildən ali
təhsil sahəsində ilk dəfə olaraq ye
ni məzmun və tədris texnologiya
ları əsasında həyata keçirilən SA
BAH layihəsini qeyd etmək lazım
dır. Artıq 12 ali təhsil müəssisəsin
də fəaliyyət göstərməklə 39 ixtisas
və 2300-dən çox tələbəni əhatə
edən SABAH qruplarının 1572 mə
zunu var. Onların 37%-i təhsilləri
ni ölkədə, 17%-i xaricdə magistra
tura səviyyəsində uğurla davam

etdirir, qalan hissəsi isə ixtisasları
üzrə əmək fəaliyyətinə başlayıb.
2007-ci ildən etibarən Azərbay
can gənclərinin dünyanın ən qa
baqcıl universitetlərində yüksək
keyfiyyətli ali təhsil almaq imkanı
yaradılmışdır. Belə ki, “2007-2015ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı” çərçivəsində 3558 nəfər
bu fürsətdən yararlanmışdır. Ha
zırda ayrı-ayrı ölkələrlə imzalan
mış hökumətlərarası sazişlərə əsa
sən, ayrılmış kvotaya uyğun olaraq
ümumilikdə 535 nəfər azərbaycan
lı tələbə müvafiq ölkələrin büdcəsi
hesabına mühəndislik, kompüter
elmləri, nanotexnologiya, kənd tə
sərrüfatı və digər ixtisaslar üzrə
təhsil alır. Sevindirici   haldır ki,
dünyanın ayrı-ayrı universitetlə
rində təhsilini başa vuraraq Azər
baycana qayıdan məzunlar əmək
fəaliyyətini davam etdirməklə ya
naşı, həm də akademik fəaliyyətlə
də məşğul olurlar. Hazırda dövlət
proqramı çərçivəsində təhsil alan

yüzlərlə Azərbaycan gənci öz pe
daqoji akademik fəaliyyəti ilə ali
təhsilə töhfə verir.
Təhsil sistemimizin rəqabət qabi
liyyətliliyinin mühüm göstəricilə
rindən biri kimi onu da qeyd etmək
olar ki,   keyfiyyətli təhsil almaq
üçün Azərbaycana üz tutan əcnəbi
tələbələrin də sayı artıb.  2017-2018ci tədris ilində Azərbaycanda ali
təhsilin bütün səviyyələri üzrə təh
sil alan əcnəbilərin sayı 76 ölkədən
olmaqla 5871 nəfər təşkil edib. Bu
isə əvvəlki illə müqayisədə 17% ar
tım deməkdir. Bu tendensiya həm
də çağdaş dünyada milli təhsil sis
temlərinin cəlbediciliyini artıran
əhəmiyyətli faktora çevrilib. Bu mə
nada ali təhsilimizdə müşahidə olu
nan beynəlmiləlləşmə proseslərini
təhsil sistemimizin beynəlxalq rəqa
bətliliyinin   artması üzrə   mühüm
tərəqqi kimi qiymətləndirə bilərik.
Digər mühüm istiqamətlərdən
biri universitetlərimizdə elmi fəaliy
yətin stimullaşdırılması tədbirləri
ilə bağlıdır ki, bu tədbirlər də artıq
müsbət nəticələr verməkdədir. 2015ci ildə dünyanın tanınmış elmi-ana
litik informasiya təminatçısı olan
“Clarivate Analytics” şirkəti və Təh
sil Nazirliyi arasında bağlanmış
əməkdaşlıq sazişi əsasında ölkəmi
zin ali təhsil müəssisələrinin “Web
of Science” elmi məlumat platfor
masına çıxışı təmin edilib. Nəticədə,
qlobal elmi bazadan istifadə aktivli
yinin dinamikasında 2017-ci ildə əv
vəlki illə müqayisədə 75% artım
müşahidə olunub. İmpakt faktorlu
jurnallarda çap edilmiş məqalələrin
sayında isə son 4 ildə 68% artım
qeydə alınıb. Nəşr aktivliyinin son 3
ildə artım dinamikasına görə Azər
baycan regionda birinci yerə çıxıb.
2017-ci ildə nəşrlərin sayı 1160 ol
maqla son 25 ilin ən yüksək göstəri
cisi qeydə alınıb ki, onların təxmi
nən 43 faizi ali təhsil müəssisələrinin
payına düşüb. Hesab edirik ki, bu
sahədə mövcud olan imkanlardan
daha səmərəli istifadə istiqamətində

səylər daha da gücləndirilməlidir.
Təhsil Nazirliyi sistemində olan
universitetlərin professor-müəllim
heyəti tərəfindən ixtiraların patent
ləşdirilməsinə dair son 5 ildə 216 si
fariş verilib. İxtiralara alınan patent
lərin sayı isə 164 olub, onlardan 98-i
Azərbaycanda, 66-sı isə ölkə hü
dudlarından kənarda alınıb. Hesab
edirəm ki, universitetlərin mövcud
elmi potensialı patentlərin sayının
əhəmiyyətli şəkildə artırılmasına
imkan verir. Bu baxımdan mövcud
elmi potensialdan səmərəli istifadə
edərək elmi tədqiqatların keyfiyyət
əmsalının artırılması, nüfuzlu bey
nəlxalq nəşrlərdə elmi məqalələrin
çapının genişləndirilməsi, tədqiqat
nəticələrinin daha geniş tətbiqinə
nail olunması ali təhsil və elmi təd
qiqat müəssisələri qarşısında duran
əsas vəzifələrdəndir.
Son illərdə elmi kadr hazırlığını
təmin edən doktorantura təhsilinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində atı
lan addımlar da ali təhsil sistemində
müsbət tendensiyaların əsasını qo
yub. Təhsil Nazirliyi, AMEA, ölkə
mizin 9 və Avropa Birliyinin 5 ali
təhsil müəssisəsi tərəfindən “Azər
baycanda doktorantura təhsilinin
təkmilləşdirilməsi və vahid Avropa
təhsil məkanının tələblərinə uyğun
strukturlaşdırılması” NİZAMİ layi
həsinin icrası uğurla davam edir.
Artıq ali təhsil müəssisələrinin təh
sil-tədqiqat-innovasiya mərkəzləri
nə çevrilməsinə dəstək verən və rə
qabət qabiliyyətli mütəxəssis hazırlı
ğını təmin edən ali təhsil standartları
hazırlanmış, onların təsdiqi və tətbi
qi ilə bağlı işlər davam etməkdədir.
Ali təhsil sahəsində fəaliyyətimi
zin ən mühüm istiqamətləri əhatəli
liyin və keyfiyyətin artırılmasıdır.
Bu  mənada  ölkə başçısı tərəfindən
bu yaxınlarda təsdiq olunmuş “20192023-cü illər üçün Azərbaycan Res
publikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırıl
ması üzrə Dövlət Proqramı” qarşı
mızda mühüm vəzifələr qoyur. Döv

lət proqramının birinci istiqaməti
çərçivəsində ali təhsil sisteminin
məzmun və keyfiyyət göstəriciləri
nin beynəlxalq ikili diplom proq
ramları və xarici mütəxəssislərin
cəlb olunması yolu ilə təkmilləşdiril
məsi, yeni akademik mühitin yara
dılması nəzərdə tutulur. İkinci isti
qamət isə ölkəmizin ali təhsil müəs
sisələrinin akademik potensialının
gücləndirilməsi məqsədi ilə milli
kadrların hazırlanması üçün xaricdə
doktorantura səviyyəsində təhsilin
maliyyələşdirilməsini əhatə edir.
Proqramın növbəti illərdə uğurlu ic
rası ali təhsilin keyfiyyətinin artırıl
masına və kadr potensialının güc
ləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə ve
rəcək.
- Təşəkkür edirik, cənab nazir.
Son olaraq, yaxın gələcəkdə
təhsil sistemimizin qarşısında
duran əsas prioritetləri necə xa
rakterizə edərdiniz?
- Hesab edirəm ki, təhsilin məz
mununun daim təkmilləşdirilməsi,
beynəlxalq qiymətləndirmə tədqi
qatlarının meyarlarına və əmək ba
zarının gələcək tələblərinə uyğun
laşdırılması, o cümlədən innovasi
yaların tətbiqi qarşımızda duran
başlıca vəzifələrdəndir. Yaxın pers
pektivdə əmək bazarında yeni ba
carıqlara, yeni ixtisaslara ehtiyac
yaranacaq, buna görə də təmayül
ləşmənin daha erkən yaşlardan tət
biqi, xüsusilə riyaziyyat, informati
ka, təbiət fənləri, mühəndislik, o
cümlədən robototexnika, süni in
tellekt, nanotexnologiyalar və bu
kimi bir sıra innovativ məzmunun
ümumi təhsildə tətbiqi zəruri ola
caq. Əminəm ki, dövlət strategiya
sının icrası və ölkəmizin inkişaf
konsepsiyasına uyğun olaraq hə
yata keçirilən məqsədyönlü isla
hatlar sayəsində Azərbaycan təhsi
li keyfiyyət göstəricilərinə, əhatəli
liyinə və rəqabət qabiliyyətliliyinə
görə aparıcı təhsil sistemlərindən
birinə çevriləcək.

noyabr-dekabr 2018

73

NAKAMÖMÜR

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
1930-cu illərin məlum repressiyalarının qurbanı olmuş böyük Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqin məzarının tapılması xəbəri yayılan kimi
dərhal xüsusi tədbirlər görülməsi
barədə göstəriş verdi. Və işçi qrupu
yaradıldı. Həmin xəbərin nə dərəcədə
doğru olub-olmamasını isə, əlbəttə,
mütəxəssislərin araşdırmaları
müəyyən edəcəkdir.

Mikayıl Müşfiq,

yaxud talesiz шаirin tale komplekslяri
Hər bir şairin  (ümumən sənət
karın)tərcümeyihalınaböyükicti
mai maraq ilk növbədə (və  ümu
miyyətlə!) ondan irəli gəlir ki, ya
şairin yaradıcılığı tərcümeyihalı
nın,yadatərcümeyihalıyaradıcı
lığınınbirbaşadavamıolur.
Azərbaycanın talesiz  (nakam)
şairi Mikayıl Müşfiqin tərcümeyi
halının dərindən, bütün  təfsilatı
iləöyrənilməsinəənazıüçbaxım
danböyükmaraqvardır:
1)məlumsəbəblərəgörə,Müşfi
qintərcümeyihalıuzunilləröyrə
nilməmiş, şairin həyatının  faciəli
sonluğubarədəyasusulmuş,yada
deklorativ qənaətlərlə kifayətlənil
miş,onagörədəbufaciəyəgətirib
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çıxaranhadisələrbarədəhəməsas
lı,həmdəəsassızsözsöhbətlərge
nişrəvactaparaqmüəyyənmüba
hisələrəsəbəbolmuşdurki,bunlar
heçolmasaelmitəfəkkür(vətəsəv
vürlər) səviyyəsində analitik şərh
(vəümumiləşdirmə)tələbedir;
2)yalnızkeçənəsrin20ci,30cu
illərinin deyil, bütövlükdə Azər
baycan poeziyasının  ən görkəmli
nümayəndələrindənbirininhəya
tının,yaradıcılıqtərcümeyihalının
(vəfaciəsininhəmüzdəki,həmdə
dərindəki; həm obyektiv, həm də
subyektivsəbəblərin!),gecdəolsa
təfsilatı ilə öyrənilməsi tarixin (!)
böyük  sənətkarmütəfəkkir qarşı
sındakı günahını müəyyən qədər

yuması(katarsisi!)deməkolardı;
3)dövrünyeniliyinibütünruhu
ilə qəbul (və tərənnüm) edən bir
gəncin həmin dövr  tərəfindən bu
qədəramansızlıqlacəzalandırılma
sı həm imkan verir, həm də israr
edir ki,  Müşfiqin taleyi nümunə
sində dövrün özünün də  taleyi
(xarakteri!)təhliledilsin…
Hərhansışair,birqaydaolaraq,
yaradıcılığındadövrüiləyanaşı,öz
tərcümeyihalını da az və ya çox
dərəcədəəksetdirirki,budaözü
nüikicürtəzahüretdirir:eksplisit
(açıqaşkar) və implisit (gizli, ya
xudtəhtəlşüur)şəkildə…
Müşfiqin bizə çoxdan məlum
olanstatistikbirbioqrafiyasıvardır.

İsmayılzadə Mikayıl  Əbdülqədir  oğlu 1908ci il
iyunun5dəBakıdaziyalıailəsindədoğulmuş,ibtidai
təhsilinirustatarməktəbindəalmışdır.
Azərbaycandasovethakimiyyətiqurulduqdanson
raəvvəlBakıdarülmüəllimini(pedtexnikumunu),son
raisəAzərbaycanDövlətDarülfünunun(Universiteti
nin)dilvəədəbiyyatfakültəsinibitirmişdir(1931).
Bakışəhərininortaməktəblərindəmüəllimliketmiş
dir.
“Birgün”adlıilkşeiri1926cıildə“Gəncişçi”qəze
tindədərcolunduqdansonradövrimətbuatdamüntə
zəmçıxışetmiş,kitablarınəşrolunmuşdur.
1938ciilyanvarın6da“xalqdüşməni”kimigüllə
lənmişdir.
Həminbioqrafiyaşairinyaradıcılığınınüstqatında,
yaxud“dışstrukturu”ndadaəksolunur,lakinbirdə
buyaradıcılığınaltqatı,yaxud“içstrukturu”davardır
ki,buradabəziməsələlərədahadərindənbaxmaqim
kanımövcuddur.
Hərşeydənəvvəldiqqəticəlbedənodurki,Müşfiq
dəqeyriadiyetimlik(xüsusiləanayetimliyi!)komp
leksiözünügöstərir.Vəhəminkompleksonailkgözəl
şeirlərindənbiriniyazdırmışdır:
“Ana” dedim, ürəyimə yanar odlar saçıldı,
“Ana” dedim, bir ürpəriş hasil oldu canımda,
“Ana” dedim, qarşımda bir gözəl səhnə açıldı,
“Ana” dedim, fəqət onu görməz oldum yanımda.
…Nə doğru söz yazıqlar ki, görməmişəm onu mən,
Deyirlər ki, Müşfiq, xəstə bir tifildin, ananı
Baban kimi soyuq əllər qucağına çəkərkən,
Yalnız acı fəğanların titrədirdi hər yanı.
İndi mənə hər kəs: - Anan, baban varmı? - söyləsə,
Diyorum ki, qapılmadan bir xülyaya, bir hissə,
Olan olmuş, keçən keçmiş, indi məni yaşadan
Bir müqəddəs, bir səmimi əməlim var tapdığım…
Göründüyü kimi, bu dərin (və yanğılı)  yetimlik
kompleksigəncşairdəikincikompleksana(himayə
çi!) axtarışı, ehtirası doğurmuş, onu da çox tezliklə
“yenidünya”(sovethakimiyyəti!)quruculuğununver
diyiintəhasız(“kommunizməqədəraparacaq”)vəd
lərdə “tapmışdır”. Yaradıcılığı göstərir ki, Müşfiqin
“yeni dünya”ya inam kompleksi yetimlik kompleksi
qədər güclü, ardıcıl olmuşdur. Odur ki,  “Pedtexni
kum”şeirindəhərikikompleksbirbirinitamamlayır:
… O vaqt bir cocuqdum, soqaqlardı məskənim,
Başdan-başa həyatım bir silinməz ləkəydi.
Kimsə bilməzdi sonum nə olacaqdı mənim,
Keçdiyim yollar bütün qazıqdı, təhlükəydi.

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı,
akademik

…Nazı-nemət içində bəslənən bəxtiyarlar
Sanki diyorlardı ki, yazıq, nəhayətin nə?
Qart daşları güldürən bu köhnə zəngin diyar
Hər baxışda ruhuma saplıyordu bir iynə.
Fəqət böylə qalmadı, bir ana şəfqətiylə
Sən bu yetim varlığı qucaqladın, bəslədin,
Yeri-göyü titrədən bir şimşək qüvvətilə
Məni bir dağ başından harayladın, səslədin.
Yetim (anasız!) uşağın “ana axtarışları” gənc şairin
ilkqələmtəcrübələrininçapolunduğu“Gəncişçi”qə
zetinin onilliyinə  həsr edilmiş “Hörmətli qəzetimiz”
şeirindədəkifayətqədərgüclüdür:
…Mənə açdın qoynunda yer,
Çılpaq, yetim duyğularım,
Ümidlərim, arzularım,
Sığındılar dərgahına,
Atıldılar pənahına.
Titrəyərkən, üşüyərkən,
Çırpınaraq tövşüyürkən
Gəncliyimin geniş qəlbi,
Bir şəfqətli ana kibi
İşıq verdin gözlərimə,
Qüvvət saçdın dizlərimə.
Uçmağa yoxkən uyarı
Şeirimin süs qanadları
Yalnız səndən qüvvət aldı…
Müşfiq, həqiqətən, ciddi inqilabi  dəyişikliklərlə
zənginolan20ci,eləcədə30cuillərdəhəmişə“yeni
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dövr”ün doğma övladı olmağa çalışmış, demək olar ki,  
o illərin hər hansı bir Azərbaycan şairindən daha bö
yük bir səmimiyyətlə (ürəkdən!) demişdi:
Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncim,
Dildən-dilə düşmüş hekayətim var.
Həyat nəşəsiylə titrəyir içim,
Parlaq gələcəyim, nəhayətim var.
Bir parça atəşim, bir parça yanğın,
Qəlbim örnəyidir yanar bir dağın.
Qarşımda duramaz nə sel, nə daşqın,
Təbiətlə mənim zərafətim var.

Sevgim mübarizə, sevgilim həyat,
Yəhərlənmiş mana qanadlı bir at.
Gör nə deyir sizə çaldığım qanat,
Hələ bundan sonra qiyamətim var.
Lakin şairin tale (və tərcümeyi-hal) ziddiyyəti, para
 oksu ondan ibarət idi ki,   “dış” həyatının bu nikbin
d
dövründə də “iç” həyatının kədəri ona rahatlıq   ver
mirdi… “Eşqim”də dediyi  kimi:
Anasız, babasız Ofelya kimi,
Saçları pərişan bir qızdır eşqim.
Qəlbimin buludlu səmalarında
Titrəyən bir qərib ulduzdur eşqim!
Olmadan aşikar durduğu yerdən,
Böyük Tanrı kimi düşmüş nəzərdən,
Çöhrəsi gülməyən xərabələrdən
Daha qəmli, daha ıssızdır eşqim!
Həyata baxmamış gülümsər kimi,
Hər bir hadisədən bixəbər kimi.
Yad əllərdə qalan yetimlər kimi,
Başı bəlalıdır, yalqızdır eşqim!

Mikayıl Müşfiq iki yaşında ikən. 
Bakı, 1910-cu il
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Fikrimizcə, Müşfiqin üçüncü (və ən dözülməz!)  
kompleksi “təpədən dırnağa şairliy”i  idi ki, onun fa
ciəsinə məhz həmin kompleks səbəb olmuşdur… Bu
coşqun, çılğın, kükrək (və hədd-hüdud bilməyən, dip
lomatiyasız!) şairlik “yeni dövr”ün müəllifi olan (və
get-gedə onun müvəqqəti xaotik demokratiyasını bu
xovlamağa   çalışan ) “manqurt” sovet bürokratiyası,
hətta onun “intellektual” ideologiyası üçün də dərk (və
qəbul) olunmaz idi.
Müşfiqin nəinki “Küləklər”, “Göygöl”, “And olsun”,
“Buludlar”, “Tar”, “Həyat sevgisi”, “Bəxtiyar”,
“Şeirim” və s. onlarla   “neytral” şeirləri, hətta guya
“yeni dünya”nın müasir   texnologiyalarını tərənnüm
edən “Radio”, “Telefon söhbəti”, “Teleqraf telləri”,
“Poçt qutusu” da “təpədən dırnağa şairliy”in  məhsulu
idi ki, bu cür təmiz, saf, şəffaf şairlik kompleksi 30-cu
illərin ortalarından sonra sovet hökumətinə   (artıq
köhnəlmiş “yeni dövr”ə!)  qətiyyən lazım deyildi.
“Yeni dövr”, “yeni dünya” sevgisi, eşqi Müşfiqin
yetimlik (anasızlıq) kompleksini sona qədər aradan
qaldırmaq üçün enerji, stimul verə bilmədi… Çünki
şairin çox böyük ümidlər bəslədiyi bu “dövr”,   bu
“dünya” sürətlə vulqarlaşdı, əxlaqsızlaşdı, iki (hətta

ma Müşfiqdə coşqunluğa, mənəvi enerjinin  püskürmə
sinə, ilhamının çılğınlaşmasına qədər gedib çıxır…
Ey çılğın küləklər, nəşəniz daşarkən,
Bağların şehindən mey sorub coşarkən,
Nalqıran dağları atlayıb aşarkən,
Məni də alınız, uçayım dağlara,
Könlümdə nə varsa açayım dağlara!
“Bağların şehindən mey sorub coşan”, sərxoş bir at
lıya çevrilən küləklər son dərəcədə canlı metaforalarla
elə  şəxsləndirilir ki, Müşfiqə qədər Azərbaycan poetik
təfəkküründə   küləklərin bu cür canlandırılması (və
şəxsləndirilməsi) olmamışdır. Və şair bu coşqunluğu,
oyanışı, intibahı sadəcə seyr etmir, bütün qəlbi, istəyi,
arzu-idealları ilə ona qoşulur, özü də coşub kükrəyir…
Onun   küləkləri sanki Maksim Qorkinin “fırtına qu
şu”dur…

üç) üzlü oldu, onun ilhamlı, coşqun xarakteri, şəxsiy
yəti isə öz “yetim” sadəlövhlüyü (və əxlaqı!) ilə buna
dözmək, uyğunlaşmaq iqtidarında deyildi. Doğru
dur, dözənlər, uyğunlaşanlar da çox oldu, ancaq
Müşfiqin faciəli taleyində onların bilavasitə heç bir
günahları yox idi.
… “Külək” Mikayıl Müşfiq poeziyası üçün  adi söz
deyil, bütöv, zəngin və mükəmməl bir poetik obraz
dır…
Hər səhər, hər axşam, hər axşam, hər səhər
Çox zaman sərsəri küləklər bixəbər
Bir yaxın dost kimi qapımı döyərlər…
Küləklər, küləklər, bəstəkar küləklər,
Dünyanı dolaşan bəxtiyar küləklər!
Müşfiqin poetik interpretasiyasında küləklər,   hər
şeydən əvvəl, azadlığın, sərbəstliyin,  daxili ruhi müs
təqilliyin obrazıdır ki, bu həm gənc şairin, həm də
onun yaşadığı “yeni dövran”ın əhval-ruhiyyəsinə uy
ğun gəlirdi…
Bəziniz qorxulu, bəziniz qorxusuz,
Bəziniz duyğulu, bəziniz duyğusuz,
Bəziniz uyqulu, bəziniz uyqusuz…
Küləklər, küləklər, ey sərin küləklər,
Sizdə var qoxusu hər yerin, küləklər!
Külək Azərbaycan xalq poeziyasında, ümumən bədiietnoqrafik təfəkküründə yeni ab-hava, yeni  nəfəs, hətta
yeni həyat (canlanma!)   deməkdir. Həmin mənalandır

Mikayıl Müşfiq dayısı uşaqlarından 
biri ilə. 1920-ci illərin axırı
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Gurlayın, ilhamım,
sənətim gurlasın!
Fırtınam, qasırğam,
qüdrətim gurlasın!
Şimşəyim parlasın,
zülmətim gurlasın!
Ey məni sərazad
bəsləyən küləklər,
Bir dağın başından
səsləyən küləklər!
Aydın görünür ki, şeirdə yal
nız fikir, ideyaməzmun deyil,
dilintonasiya,  ifadəüslub da
“iç”dən, “daxil”dən “gurlayır”…
Vəbu“gurultu”olduqcamənəvi,
olduqcaşairanə,olduqca(patetik
yox!)poetikdir!..
“Küləklər şəhəri”nin (Bakının)
övladı olan Müşfiqin  müxtəlif
şeirlərində“külək”obrazınamü
raciət etməsi və əsası, həmin ob
razıheçbirşairdəolmayacaqbirsəviyyəyəqaldırması
tamamilətəbiiidi…Ancaqo,yaxşıbilirdiki,xalqara
sında“Bakıküləyikimihərtərəfəəsmək”frazemidə
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məşhurdur… Və 20ci, 30cu illərdə  bu frazemin ob
yektivəyapredmetiolmaqdəhşətidi.Lakinbundan
dadəhşətlisioidiki,başındaküləklərəsə…
MüşfiqinBakıküləyikimihərtərəfəəsdiyinidemək

TələbəlikillərindəMikayılMüşfiq
(sonuncupillədəsoldandördüncü).1927ciil

ən azı insafsızlıq olardı, ancaq  başında kü
ləklərinəsməsişübhəsizidi.
20ci illərin sonlarında yazdığı birinci
“Küləklər”dənsonraMüşfiq30cuillərinəv
vəllərində ikinci “Küləklər”ini qələmə al
dı…
Mən də yazdım sənin kimi
Bir xeyli cəfəngiyyat.
Fəqət, heyhat,
“Küləklər”im əsdi keçdi,
O da bir həvəsdi keçdi
Keçmişimlə bərabər.
Çoxdandır ki, “Küləklər”dən,
O vərəmli əsərdən
Ölmüşmü, qalmışmı almadım bir xəbər
Mən ədəmə gedən “Küləklər”in arxasınca
Baxmadım bir dul kibi.
“Küləklər”im əsdi keçdi
Nə mülayim, nə əsəbi;
Nə bir böyük fırtına qaldırdılar,
Nə qaralan qaşların altından
Bir bulud saldırdılar.
Birinci “Küləklər”lə nə ideyaməzmun,
nə də ifadəformaca müqayisə oluna
bilməyən (və dövrün amansız təkidilə
ondan imtina məqsədi güdən… yada
salaqki,bucürimtinalarhəminillərdə
kütləvi hal almış, dahi Səməd Vurğun
da “Ölən şeirlərim”i qələmə almışdı)
ikinci“Küləklər”Müşfiqinənzəifşeir
lərindən biri idi. Və şair başında əsən
küləkləriqovmaqüçünbundandazəif
üçüncüşeirini“Suvəküləy”iyazma
ğaməcburoldu…
Zaman gələr
Torpaq bizdən
Əsirgəyər petrolunu.
Fəqət möhkəm bolşeviklər
Mübarizə səhnəsində
Yadırğamaz rolunu.
Yer üzündə sular var,

Sularda dalğalar var,
Dalğalarda rüzgar var,
Həpsi bizim qüvvətimiz…
Biz suları, küləkləri
Fəth edəriz…
Yazdı…Ancaqbaşındaəsənölüm,qətlküləklərini
qovabilmədi…
Müşfiq təkliyin nəqədərfaciəliolduğunu bilsədə,
nə qədər cəmiyyətə can atsa da (artıq qeyd etdiyimiz
kimi, bu onun taleyinin paradoksu idi), ömrünün so
nunaqədərtəkqaldı.Vəhəyatınınsonillərindəqələ
mə aldığı “Yalnız ağac” şeiri də həmin təkliyin  (və
həminparadoksun!)təhtəlşüurifadəsiidi:
Olduqca qayğılı, olduqca qəmli,
Sadə mənzərəli, sadə görkəmli
Yalnız ağac baxır bir dağ başından…
O hansı əyyamın iğtişaşından,
Hansı zəlzələdən olmuş müztərib?
Düşünür təklikdə sanki bir qərib.
…Əbədiyyət sənə qanad da versə,
Səndən qalmayacaq nişan dünyada.
…Başında oynayıb qəm buludları,
Sökəcək bağrını ölüm qurdları.
Mən də sənin kimi yalnız ağacdım,
Təklikdən usanıb axırda qaçdım.
Qəlbimlə, ruhumla qoşuldum elə,
Düşüncəm sakitdir o gündən belə.
Bax indi mən hara, yalnızlıq hara?
Azad fikirlərə, azad quşlara
Qəlbimin hər gözü bir aşiyandır,
Bədbəxt bu dünyada tək yaşıyandır!
Müşfiqbuşeirdədediyi(əslində,
nəzərdə tutduğu) kimi yaşamağa
çalışsa da,  bacarmadı, daxilindən
gələn(vəpoeziyasınında“içstruk
turu”nu təşkil edən) təklik (yetim
lik!)kompleksibunaimkanvermə
di.Onusonmənziləcoşquntaleyi
nin özü  heç kimlə məsləhətləşmə
dəngətiribçıxardı…Vədövr(döv
ran!)dəeləidiki,heçkiməməsləhət
verməkiqtidarın
da (və halında)
dey ild i, zam an
məhvərindən çıx
mışdı…
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TürkPA-nın baş katibi
Altınbek Mamayusupov
“Milli Məclis”
jurnalının suallarını
cavablandırır

Altınbek Mamayusupov:

“Qarşıda bizi bütün tərəflərə fayda
gətirəcək tədbirlərlə zəngin illər gözləyir”

- 2018-ci ilin noyabr ayında
Türkiyədə keçirilən və quru
mun 10-cu ildönümünün qeyd
olunduğu TürkPA-nın 8-ci
plenar iclası türkdilli ölkələ
rin ortaq əməkdaşlığının inki
şafına hansı töhfələri ilə yad
da qaldı?
-  Şübhəsiz, 10-cu ildönümünün
qeyd olunması təşkilatımız üçün
bir dönüş nöqtəsi olmuşdur və
TürkPA uzunmüddətli baxış və st
rateji yanaşma əsasında əməkdaş
lığın inkişafını hədəfləyir. Təbii ki,
bundan sonra əlaqələrin   keyfiy
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yətcə yeni mərhələyə keçməsi artıq
gündəmdədir.
Sizin də bildirdiyiniz kimi, Türk
PA-nın 10-cu ildönümünün də
qeyd olunduğu 8-ci plenar iclas
üzv ölkələrin millət vəkillərini bir
araya gətirərək onlar arasında milli
qanunvericiliklər haqqında məlu
mat mübadiləsinin aparılması
üçün şərait yaratmışdır. Plenar ic
las zamanı ilk dəfə olaraq TürkPAnın 3 illik strategiyası qəbul edil
mişdir. Eyni zamanda, 8-ci plenar
iclasın yekun sənədi kimi İzmir Bə
yannaməsi qəbul olunmuş və bə

yannamənin bütün müddəaları üz
rə konsensus əldə edilmişdir. Ple
nar iclas çərçivəsində həmçinin
təşkilatın 10-cu ildönümünə həsr
olunmuş beynəlxalq konfrans keçi
rilmişdir. Konfransda edilən çıxış
lara nəzər salsaq, təşkilatın gələcək
perspektivləri daha böyük ümidlər
doğurur.
Bundan əlavə, Macarıstan Milli
Assambleyası ilk dəfə olaraq spi
ker səviyyəsində TürkPA-nın ple
nar iclasına qatılmışdır. Özünü
türk mədəniyyətinin və mirasının
bir parçası kimi təqdim edən Ma

TÜRKPA
carıstanın parlament nümayəndə
heyəti mütəmadi olaraq plenar ic
laslarımızda iştirak edir və 2014-cü
ildə TürkPA-da müşahidəçi statu
su əldə etmişdir.
Eyni zamanda, Özbəkistan par
lament nümayəndə heyəti də ke
çən il Bişkekdə keçirilən 7-ci ple
nar iclasda olduğu kimi, bu dəfə
də vitse-spiker səviyyəsində qo
naq qismində iştirak etmişdir. Ar
tıq bu iki ölkənin parlament nü
mayəndə heyətlərinin plenar ic
laslarımızda mütəmadi iştirakı
üçün təməl yaradılmışdır. Ümid
varam ki, bu xoş ənənə belə də
davam edəcəkdir. Təbii ki, həm
Özbəkistan, həm də Türkmənista
nın TürkPA-nın fəaliyyətlərində
istənilən formatda aktiv iştirakı
bizim böyük arzumuzdur.

- İzmir sessiyasında türkdilli
ölkələrin əməkdaşlığına ma
ne olan amillər də müzakirə
edilib. Bu yöndə qarşıya çıxan
maneələr hansılardır?
- Bu kontekstdə ilk növbədə üzv
ölkələr arasında daha intensiv mə
lumat axınının təmin edilməsi ehti
yacını qeyd edə bilərik. Üzv ölkə
lərdə bir-birlərinin milli qanunve
ricilikləri, ölkələrin siyasi, iqtisadi
və mədəni xüsusiyyətləri haqqın
da məlumat çatışmazlığı müşahidə
olunsa da, bu boşluq tədricən dol
durulmaqdadır.
Bildiyiniz kimi, inteqrasiya pro
seslərinin uğurlu keçməsini şərt
ləndirən amil vahid normativ hü
quqi bazanın mövcudluğudur. Bu
çərçivədə təşəbbüs və layihələrin
həyata keçirilməsi üçün maneələ

rin aşılmasına ehtiyac var. Məhz
TürkPA-nın da ana xətti və əsas
məqsədlərindən biri bu bazanın
yaradılması və model qanunların
hazırlanmasıdır. Bu mərhələli və
ardıcıl prosesdir və bu sahədə artıq
müvafiq işlərə başlanılmışdır. Bu
baxımdan ekspert potensialının
toplanmasına da ehtiyac var. Eləcə
də üzv ölkələrin qanunvericiliklə
rinin yaxınlaşdırılmasında Türk
PA-nın qovşaq rolunu oynaması
hədəflərimizdən biridir.
- TürkPA-nın 10 ilini təhlil et
sək, türkdilli ölkələrin parla
mentlərarası əməkdaşlığının
gələcəyi hansı perspektivlər
vəd edir?
-  Əvvəl də qeyd etdiyim kimi,
TürkPA geniş sahələri əhatə edən
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Bu il 8-ci plenar iclas çərçivəsin
də keçirilən TürkPA-nın 10-cu il
dönümü konfransı da məhz bu
perspektivlərə həsr edilmişdir. Üç
paneldən ibarət olan   konfransda
iştirak edən millət vəkilləri, bey
nəlxalq təşkilatların nümayəndələ
ri, ictimai xadimlər, alimlər çıxış
edərək fikir mübadiləsi və müzaki
rələr aparmış, TürkPA-nın gördü
yü işlər və gələcəkdə həyata keçiri
lə biləcək layihələrdən danışmış
lar.
TürkPA Avrasiya regionunda
sülhə və təhlükəsizliyə töhfə verən
subregional platformanı yaradan
parlamentlərarası təşkilatdır. Üzv
ölkələr arasında olan sıx əməkdaş
lıq bütün tərəflərin maraq və mə
nafelərinə uyğundur və hər bir öl
kə bu platformada bərabərlik prin
sipinə əsaslanaraq çıxış edir. Türk
PA-ya üzv ölkələrdə əməkdaşlığın
bütün sahələrində çox böyük po
tensial mövcuddur və əsas hədəf
lərimizdən biri bu potensialdan is
tifadə edərək uğurlu fəaliyyətlərin
reallaşdırılmasıdır.

parlamentlərarası dialoq üzrə uğur
lu bir formata çevrilmişdir. Bu gün
TürkPA üzv ölkələrin hüquqi, siya
si, sosial-mədəni, ətraf mühit kimi
sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf et
dirilmə imkanlarının həyata keçiril
məsində müstəsna xidmətlərə ma
likdir. Şübhəsiz ki, üzv ölkələrin
ümumi etnik, mədəni və tarixi kök
ləri, eləcə də ortaq dəyərləri və prin
sipləri ölkələrimiz arasında səmimi
və səmərəli dialoqa xidmət edən
qarşılıqlı etimadı daha da gücləndi
rir. Ötən 10 il ərzində həyata keçiri
lən fəaliyyət bu etimadın bariz gös
təricisidir. Parlamentlərarası əmək
daşlığın bu səviyyədə inkişafı müs
bət perspektivlərdən xəbər verir.
Türk әmәkdaşlıq qurumları TürkPA Katibliyindә bir araya gәlmişdir
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TÜRKPA
- Qanunvericiliklərin uyğunlaşdırılması kimi, bir sıra sahələrdədəortaqstandartların
müəyyən olunması  TürkPA
ölkələrinin inteqrasiyasında
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu
istiqamətdə görülən işlər və
gələcəkplanlarbarədənədeyəbilərsiniz?
 Bildiyiniz kimi, TürkPA bu il
özgərginvəintensivfəaliyyəti ilə
yaddaqalmaqdadır.Təbiiki,ortaq
standartların müəyyən olunması
TürkPAyaüzvölkələrininteqrasi
yasınınayrılmazbiramilidirvəbu
ilhəministiqamətdəmüəyyənişlə
rəbaşlanılmışdır.
Beləki,türkəməkdaşlıqplatfor
ması çərçivəsində üzv ölkələrdə
seçkimüşahidəçiliyininortaqmeto
dologiya və standartlarının forma
laşdırılması yönündə ilk addımlar
atılmışdır.Cariilinaprelayındailk
dəfə olaraq Türkdilli Ölkələrin
ƏməkdaşlıqŞurası(TürkŞurası)ilə
birgəAzərbaycanda prezident seç
kilərininmüşahidəsiüzrəqarşılıqlı
fəaliyyəthəyatakeçirilmişvəseçki

lərinnəticələrinədairortaqbəyanat
qəbuledilmişdir.
Gələn ilin fəaliyyət planında
gənclərsiyasətivəgenderproblem
lərikimiməsələlərdəortaqmodelin
formalaşdırılması üzrə müzakirələ
rinbaşlanılmasıgözlənilir.İnvestisi
yalayihələrininbirgə,ortaqşəkildə
həyata keçirilməsi və TürkPAya
üzvölkələrininvestisiyaxəritəsinin
hazırlanmasıdadiqqətmərkəzində
olanməsələlərsırasındadır.
Qeyd etdiyim kimi, model qa
nunvericiliyin qəbulu ortaq stan
dartların müəyyən olunmasının

bariz nümunəsidir və bu sahədə
görüləcəkişlərimizçoxdur.
Onudaqeydetməkyerinədüşər
diki,2018ciilin26iyultarixlərində
AzərbaycanRespublikasıMilliMəc
lisivəTürkPAnınbirgətəşkilatçılı
ğıiləüzvölkələrinparlamentlərinin
əməkdaşlarınıbirarayagətirəntəc
rübə mübadiləsi proqramı həyata
keçirilmişdir.Bu,növbətiildədigər
üzv ölkələrdə keçirilməkdə davam
edəcəkdir. Burada məqsəd üzv öl
kələrin parlament təcrübəsi, prose
durları və qanunvericiliyin qəbulu
prosesinin yerində yaxından öyrə
nilməsi və milli qanunvericiliklərin
ortaq məlumat bazasının yaradıl
masıdır. Böyük inam hissi ilə qeyd
etməkistərdimki,təcrübəmübadi
ləsiproqramlarıortaqstandartların
müəyyən olunması prosesinə mü
hümtöhfəverəcəkdir.
Dahaəvvəlbəhsetdiyimstrate
giyada bir çox istiqamətlərdə üzv
ölkələrinbirgəmövqeyiortayaqo
yulmuşdur. Əminəm ki, qarşıda
bizibütüntərəflərəfaydagətirəcək
tədbirlərləzənginillərgözləyir.
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ƏLİHÜSEYNLİ-50
HörmətliƏlimüəllim!
Sizi - Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədrini,
tanınmış hüquqşünası anadan olmağınızın 50 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi
qəlbdən təbrik edirəm.
Siz əmək fəaliyyətinizə sadə zəhmət adamı kimi başlamış, hərbi xidmətinizi başa
vurduqdan sonra Kalinin Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş,
təhsilinizi Bakı Dövlət Universitetində davam etdirərək hüquqşünas ixtisasına yiyələnmisiniz. Təhsil illərində elmə olan marağınız və çalışqanlığınızla kollektivin
dərin rəğbətini qazanmısınız. Universiteti bitirdikdən sonra Siz Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində iclas katibi, məsləhətçi, Prezident Aparatında Bağış84
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lanma məsələləri sektorunun mütəxəssisi, Milli Məclis Sədrinin köməkçisi kimi
mühüm vəzifələrdə çalışmısınız.
Hüquq elminə olan sonsuz marağınız nəticəsində hüquq elminə dair araşdırmalar apararaq namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüsünüz.
Siz həm də Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi ölkə həyatında baş verən ictimai-siyasi proseslərdən heç vaxt
kənarda qalmamış, hadisələrə vətəndaş mövqeyinizi bildirmisiniz.
Yüksək mənəvi keyfiyyətləriniz sayəsində dörd dəfə parlamentin deputatı mandatını qazanmış, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri seçilmisiniz.
Bu gün Siz həm də Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın üzvüsünüz.
Siz ölkədə aparılan islahatların hüquqi bazasının yaradılmasında, parlamentin
xarici əlaqələrinin inkişafı sahəsində də uğurla çalışmış, Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olmusunuz. Bu gün Siz
Azərbaycanın Rusiya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri kimi
parlament diplomatiyasının inkişafına dəyərli töhfələrinizi verirsiniz.
Hörmətli Əli müəllim!
Sizi 50 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, yaşınızın
bu kamillik çağında Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ailə səadəti və çoxşaxəli
fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,08oktyabr2018ciil
noyabr-dekabr 2018
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NƏRİMANƏLİYEV -50
HörmətliNərimanmüəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi anadan olmağınızın 50
illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz sadə və şərəfli bir ömür yolu keçmisiniz. Doğulduğunuz Masallı rayonunda
orta təhsilinizi başa vurduqdan sonra Bakıya gəlmiş, Yeyinti Sənayesi Texnikumuna daxil olaraq ölkədə yenicə vüsət alan sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamısınız.
Buranı bitirdikdən sonra Siz Cənubi Rusiya Humanitar Universitetində və “Odlar
Yurdu” Universitetində təhsilinizi davam etdirmisiniz. 2014-cü ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının məzunu
olaraq Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasına yiyələnmisiniz.
Ölkəmizdə Sizi bacarıqlı və zəhmətkeş bir iş adamı kimi tanıyırlar. 1999-cu
ildən etibarən sahibkarlıq fəaliyyətinizi daha da genişləndirmiş, boya-başa çatdı86
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ğınız Masallı rayonunda “Nur” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti təsis etmiş,
onun əsasında Masallı Konserv Zavodunun tikintisinə başlamısınız. Ölkə Prezidenti 2004-cü ildə həmin müəssisədə olmuş, görülən işlərlə tanışlıqdan sonra yüksək təəssüratla gələcək fəaliyyətinizə xeyir-dua vermişdir. Bölgədə insanların işlə
təmin olunmasında, onların keyfiyyətli qida məhsulları ilə təminatında böyük xidmətlər göstərmisiniz. Bu sahədəki fəaliyyətiniz hər zaman bir halallığa, saflığa
söykənmiş, el-oba arasında xüsusi ad-san qazanmısınız.
Siz respublikanın ictimai-siyasi həyatında baş verən prosesləri həmişə diqqətlə
izləmiş, baş verən proseslərin müstəqil dövlətimizin mənafelərinə uyğun istiqamətə
yönəlməsi üçün bir iş adamı kimi səylərinizi əsirgəməmisiniz.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yarandığı ilk günlərdən onun sıralarında olmuş, partiyanın məramının əhaliyə çatdırılmasında fəal iş aparmısınız.
Heç də təsadüfi deyildir ki, həmyerliləriniz Sizə etimad göstərərək müstəqil
Azərbaycanın IV və V çağırış Milli Məclisinə deputat seçiblər. Seçicilərinizlə mütəmadi olaraq görüşür, onların qayğı və problemlərinin həllində əlinizdən gələni
əsirgəmirsiniz.
Hazırda parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin üzvü kimi
ölkədə aparılan islahatların qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində yaxından iştirak edirsiniz. Bu gün Milli Məclisin Azərbaycan-İordaniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, İspaniya, İran, Türkiyə parlamentləri ilə
anoloji qrupların üzvü kimi qanunverici orqanın beynəlxalq münasibətlərinin dərinləşməsinə xidmət edirsiniz.
Hörmətli Nəriman müəllim!
Sizi ömrünüzün bu kamillik çağında yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən
təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ailə səadəti, gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,30avqust2018ciil
noyabr-dekabr 2018
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AZƏRBADAMOV -50
HörmətliAzərmüəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını anadan olmağınızın 50 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Qusar rayonunun Düztahir kəndindən pərvazlanaraq 1985-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş, 1992-ci ildə ali
təhsilinizi başa vuraraq yüksək ixtisaslı əmtəəşünas ixtisasına yiyələnmisiniz.
Siz əmək fəaliyyətinə sadə zəhmət adamı kimi başlamısınız. Öhdənizə düşən vəzifəyə məsuliyyətlə yanaşmağınız, intizamınız və çalışqanlığınız sayəsində işlədiyiniz hər yerdə kollektivin hörmətini qazanmısınız. 1991-1992-ci illərdə Qusar şəhərindəki mərkəzi xəstəxanada mühasib-müfəttiş vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirmisi88
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niz. 1992-1994-cü illərdə əmək fəaliyyətinizi Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun Qusar rayon şöbəsində davam etdirmiş, işgüzarlığınız və bacarığınız sayəsində I dərəcəli müfəttiş vəzifəsinədək yüksəlmisiniz. “Şahdağ” firmasında işlədiyiniz 9 ildə iqtisadçı kimi püxtələşmiş, 2003-cü ildən etibarən sahibkarlıq
fəaliyyətinə başlamısınız. Təşəbbüskarlığınız, idarəçilik qabiliyyətiniz daim Sizə
uğurlar qazandırıb. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin “Aztelekom” İstehsalat Birliyinin Qusar Rayon Telekommunikasiya Qovşağına rəhbərlik
etdiyiniz dövr də əmək salnamənizə yaddaqalan səhifələr yazıb.
Siz IV və V çağırış Milli Məclisə seçkilərdə deputat mandatı qazanmısınız. Hazırda Regional məsələlər, həmçinin Gənclər və idman komitələrinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı işinə töhfə verir, beynəlxalq əlaqələrimizin genişlənməsində fəallıq
göstərirsiniz.
Azərbaycan-Çili parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Avstraliya və Yeni Zelandiya, Danimarka, İsveç, Rusiya, Portuqaliya, Tacikistan və Yunanıstanla analoji işçi qrupların üzvü kimi fəaliyyətiniz təqdirəlayiqdir.
Siz həm də 2008-ci ildən üzvü olduğunuz Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edirsiniz. İnanıram ki,
bundan sonra da müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi yolunda var qüvvənizi əsirgəməyəcəksiniz.
Hörmətli Azər müəllim!
Sizi 50 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun
ömür, can sağlığı arzulayır, fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,18avqust2018ciil
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Ucalarda çırpınan üçrəngli bayrağımız
İstiqlalımızın əbədiyyət sancağı ən yüksək zirvələrdə dalğalanaraq müasir
Azərbaycanın müstəqilliyini, əzəmətini və qüdrətini tərənnüm edir

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin İctimai birliklər və dini
qurumlar komitəsinin sədri

Dinamikinkişafyolundaəminad
dımlarla irəliləyən, bütün sahələrdə
möhtəşəmnailiyyətlərəldəedənmüa
sir müstəqil Azərbaycan dünyada
güclü,qüdrətlivənüfuzludövlətkimi
tanınır.Regionunliderdövlətinəçev
rilən,dünyayaözününunikalvəspe
sifik inkişaf modelini təqdim edən,
multikulturalizminünvanlarındanbi
ri və tolerantlıq nümunəsi olan ölkə
mizin qazandığı uğurlar beynəlxalq
miqyasdadaolduqcayüksəkqiymət
ləndirilir.BugünAzərbaycandünya
daetibarlıtərəfdaşkimitanınır,ölkə
mizləəməkdaşlıqetməkistəyəndöv
lətlərin sayı mütəmadi olaraq artır,
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respublikamızındostluqvəstratejitə
rəfdaşlıq əlaqələri daim güclənir. Bir
sözlə,çoxəsrliktarixindəheçvaxtin
dikiqədərqüdrətliolmayanAzərbay
can yeni zirvələr fəth edir. Bütün bu
tarixi əhəmiyyətə malik olan möhtə
şəm uğurların fonunda müstəqilliyi
mizinrəmziolanüçrənglibayrağımız
ənyüksəkzirvələrdəqürurlavəəzə
mətlə dalğalanır. Bu, Azərbaycan
dövlətiningücünü,qüdrətinivəxalqı
mızınmillibirliyininümayişetdirir.
Milli mənsubiyyəti, müstəqilliyi,
suverenliyixarakterizəvəifadəedən
dövlətbayrağımızınənyüksəkzirvə
lərdə dalğalanmasıAzərbaycan xalqı
vəbütövlükdədünyaazərbaycanlıları
tərəfindənböyükiftixarhissiiləqarşı
lanır.Eynizamanda,xalqımızvədöv
lətimiztərəfindənüçrənglibayrağımı
zayüksəkhörmətvəehtiramgöstəri
lir.Çünkibayrağımızmillisuverenli
yimizin simvolu, xalqımız üçün mü
qəddəs dövlətçilik rəmzidir. Hər bir
Azərbaycan vətəndaşı bayrağımıza
ehtiram göstərir, bunu özünün mü
qəddəs borcu kimi qəbul edir. Azər
baycanəsgəridəvətəninsuverenliyi
ninvəərazibütövlüyününqorunması
iləbağlıalimissiyanıözüzərinəgötü
rərkənüçrənglibayrağaandiçir.Bü
tün bunlar isə Azərbaycan xalqının
millimənəvi dəyərlərə, dövlətçilik
ənənələrinəsadiqliyininümayişetdi
rir.Həril9noyabrAzərbaycanRes
publikasının Dövlət Bayrağı Günü

nünrespublikamızınmüxtəlifguşələ
rindəiftixarhissiiləqeydedilməsidə
Azərbaycan xalqı və dövlətinin öz
bayrağınamünasibətiniəyanisurətdə
əksetdirir.
Üçrənglibayrağımızhaqqındailk
qərarAzərbaycanXalqCümhuriyyə
ti Nazirlər Şurası tərəfindən 100 il
əvvəl1918ciilnoyabrın9daqəbul
olunub.NazirlərŞurasınınsədriFətə
li Xan Xoyskinin imzaladığı həmin
qərarda deyilir ki, milli bayraq kimi
yaşıl,qırmızı,mavirənglərdən,ağay
paravəsəkkizguşəliulduzdanibarət
olanbayraqqəbuledilir.Azərbaycan
bayrağının üzərindəki mavi, qırmızı
vəyaşılrənglər,eynizamanda,aypa
ravəsəkkizguşəliulduzözündəehti
va etdiyi mənalarla xalqımızın tarixi
keçmişindənxəbərverir.
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin
üçrəngli bayrağının Ulu öndər Hey
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Dövlət bay
rağıkimiqəbulolunmasıisədövlətçi
liktariximizinənəlamətdarhadisələ
rindənbiridir.1990cıilnoyabrayının
17də Naxçıvan Muxtar Respublikası
AliMəclisininÜmummilliliderHey
dərƏliyevinsədrliyiiləkeçirilənses
siyasında Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətininbayrağıilkdəfəolaraqsalo
nagətirilibvəNaxçıvanMuxtarRes
publikasınınDövlətbayrağıelanolu
nub. O vaxtkıAzərbaycanAli Soveti
qarşısında vəsatət qaldırılıb və tələb

olunub ki, bu bayraq Azərbaycanın Dövlət bayrağı kimi qə
bul edilsin. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası
Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin və
satətinə baxaraq üçrəngli bayrağın Azərbaycan Respublika
sının Dövlət bayrağı kimi qəbul olunması haqqında qərar
qəbul edib. Beləliklə, üçrəngli bayrağımız ilk dəfə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında Dövlət bayrağı kimi qəbul olunub.
1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa edən
Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin varisi elan edərkən onun dövlət rəmzlərini, o
cümlədən Dövlət bayrağını qəbul edib.
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 17-də imza
ladığı “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü
nün təsis edilməsi haqqında” Sərəncama əsasən, hər il no
yabr ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı
Günü kimi qeyd edilir. 2004-cü il iyunun 8-də isə “Azərbay
can Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bu sa
hədə qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib. Bununla yanaşı,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının Azərbay
can vətəndaşlarının milli həmrəyliyinin əsaslarından biri
olduğunu nəzərə alaraq və onun təbliğinin daim diqqət
mərkəzində saxlanılmasını təmin etmək məqsədi ilə Bakı
şəhərində -  Xəzərin sahilində Dövlət Bayrağı Meydanının
yaradılması da Prezident İlham Əliyevin dövlət atributları
na olan yüksək ehtiramının bariz nümunəsidir. Ölkə başçı
sının 2007-ci il noyabrın 17-də Bakıda Dövlət Bayrağı Mey
danının yaradılması barədə sərəncam imzalaması, həmin il
dekabrın 30-da Bakının Bayıl qəsəbəsində -  Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin bazası yaxınlığında Dövlət Bayrağı Meydanı
nın təməlinin qoyulması, 2010-cu il sentyabrın 1-də isə Döv
lət Bayrağı Meydanının açılışının olması mühüm tarixi
əhəmiyyətə malikdir. Bununla yanaşı, bölgələrdə də bayraq
muzeylərinin, bayraq meydanlarının yaradılması və digər
bu kimi işlər Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini təcəs
süm etdirən və hər bir vətəndaş üçün müqəddəs rəmzlər
dən sayılan üçrəngli bayrağımıza olan hörmət və ehtiramın
göstəricisidir. Belə muzeylərə aid layihələrin bütün bölgələ
ri əhatə etməsi isə yeniyetmə və gənclərimizə yüksək vətən
pərvərlik duyğuları aşılamaqla, onlarda Dövlət bayrağımı
za sevgini daha da artırır.
Azərbaycanın müasir mənzərəsi inkişaf və sabitlik üzə
rində təşəkkül tapmış tərəqqi prosesinin davamlı olacağını
əminliklə söyləməyə əsas verir. Başqa sözlə, mövcud real
lıqlar perspektivə dair nikbin proqnozların səsləndirilməsi
nə, gələcəklə bağlı tam müsbət qənaətlərin ifadə edilməsinə
ciddi əsaslar yaradır. Azərbaycan bundan sonra da inkişaf
yolunda əmin addımlarla irəliləyəcək, milli maraqlara əsas
lanan daxili və xarici siyasətini uğurla davam etdirəcək,
yeni və daha möhtəşəm nailiyyətlər qazanacaq. Bütün bun
lar isə dövlətimizin qüdrətinin -  milli gücünün daha da
artmasını, respublikamızın beynəlxalq mövqeyinin mütə

madi olaraq möhkəmlənməsini təmin edəcək.
Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən qətiyyətli siyasət nəticəsində işğal altında
olan torpaqlarımız azad ediləcək, Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyü təmin olunacaq. Azərbaycan xalqı əmindir ki, iş
ğal altında olan torpaqlarımız Azərbaycan Prezidenti, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə azad
ediləcək və üçrəngli bayrağımız Xankəndidə, Şuşada, Ağ
damda, Laçında və digər rayonlarımızda dalğalanacaq.
Prezident İlham Əliyevin Bakıda Dövlət Bayrağı Meyda
nının açılışında çıxışı zamanı qeyd etdiyi kimi: “Bizim
bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız ca
nımızdır, ürəyimizdir. Bu gün Azərbaycanın hər bir ye
rində Dövlət bayrağı dalğalanır. Azərbaycan ərazi bütöv
lüyünü bərpa edəndən sonra milli Dövlət bayrağımız bu
gün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaqdır.
Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşa
da dalğalanacaqdır. O günü biz hər an öz işimizlə yaxın
laşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq”.
Beləliklə, bütün bunların fonunda üçrəngli bayrağımız
daim ən yüksək zirvələrdə dalğalanaraq müasir Azərbay
canın müstəqilliyini, əzəmətini və qüdrətini tərənnüm
edəcək.
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Zaur Əliyev:

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur
Əliyevin “Milli Məclis” jurnalına müsahibəsi

- Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti yanında İc
bari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi 2016-cı il fevralın
15-dən fəaliyyət göstərir və
2017-ci il yanvarın 1-dən icbari
tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağ
lı pilot layihəni icra edir. Pilot
layihənin məqsədi və əldə olu
nan nəticələr hansılardır?
-  Ölkəmizdə tibb müəssisələri
nin icbari tibbi sığorta (İTS) sahə
sində maliyyələşmə mexanizmləri
üzrə təcrübə olmadığından sözüge
dən sahədə baza sənədlərin və in
formasiya texnologiyaları sistemi
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nin işlənib hazırlanması məqsədi
ilə İTS-nin ilkin olaraq pilot qayda
da həyata keçirilməsi nəzərdə tutu
lub. Pilot layihənin əsas məqsədi
icbari tibbi sığorta modelinin qu
rulması, yeni mexanizmlərin mü
vafiq ərazilərdə sınaqdan keçiril
məsi və təkmilləşdirilməsidir.
Mingəçevir şəhərində və Yevlax
rayonunda pilot layihənin 2017-ci il
üzrə nəticələri uğurlu hesab edil
miş, 2018-ci ildən etibarən bu layi
hənin Ağdaş rayonunun inzibati
ərazisində də həyata keçirilməsinə
və Mingəçevir şəhərində, Yevlax
rayonunda davam etdirilməsinə

“İcbari tibbi
sığortanın
ölkə üzrə
tətbiqi ilə
bağlı yol
xəritəsi
hazırlanıb”
qərar verilmişdir. Layihənin icrası
müddətində pilot ərazilərin əhalisi
nə Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı
tərəfindən təsdiqlənən və Dayanıq
lı İnkişaf Məqsədlərindən biri olan
universal tibbi təminatın verilməsi
istiqamətində mühüm addımlar
atılmışdır. Təkcə onu demək kifa
yətdir ki, 2017-ci ildə layihənin ic
rası müddətində pilot ərazilərdə
sığorta olunanların və bu bölgələr
də rəsmi qeydiyyatda olan məcburi
köçkünlərin baza (əsas xidmətlər)
zərfi çərçivəsində səhiyyə ilə bağlı
birbaşa xərcləri 100 faiz həcmində
azalmış, həmçinin əhalinin icbari

tibbi sığortanın başlıca məqsədlə
rindən olan tibbi xidmətlərə əlça
tanlığı təmin edilmişdir.
Pilot layihə olaraq tətbiq edilən
icbari tibbi sığorta sistemi müsbət
nəticələrini göstərməkdədir. Əha
linin tibbi xidmətlərə əlçatanlığını
təmin etmək, ödənişsiz səhiyyə
xidmətinin göstərilməsinə nail ol
maq, əhalini və tibb müəssisələrini
icbari tibbi sığorta sisteminə keçidə
hazırlamaq, tibbi xidmətlərin ma
liyyələşməsində yeni mexanizmlə
rin sınağı məqsədi ilə həyata keçi
rilən bu yenilik nəticəsində bir çox
uğurlar əldə olunmuşdur.
Agentliyin fəaliyyəti müddətin
də ilk dəfə olaraq dövlət tərəfindən
göstərilən səhiyyə xidmətləri bazar
dəyərinə görə qiymətləndirilmiş və
həmin xidmətlərin tarifləri hesab
lanmışdır. Prezidentin müvafiq fər
manı ilə icbari tibbi sığortanın baza
zərfinə daxil olan xidmətlərin siya
hısı və tarifləri təsdiq edilmişdir.
Pilot layihənin həyata keçirildiyi
müddətdə yeni maliyyələşmə me
xanizminin əsası qoyulmuş, tibb

işçilərinin əmək haqları artırılmış
və  beynəlxalq təcrübədə geniş ya
yılmış adambaşına ödəniş metodu
tətbiq olunmuşdur.
2018-ci ildə pilot ərazilərdəki tibb
müəssisələrində çalışan  tibb heyə
tinin bilik və bacarıqlarını artırmaq
məqsədi ilə “Tibb işçilərinin icbari
tibbi sığorta haqqında məlumatlılıq
səviyyəsinin artırılması”, “Tibb
müəssisələrində yeni doğulmuşlara
qulluq”, “İlkin tibbi yardımın əsas
ları” mövzularında təlimlər,
“Müasir tibbdə innovativ müalicə
və profilaktika üsulları” mövzu
sunda seminar təşkil edilmişdir.
Pilot layihə çərçivəsində tibb
müəssisələrinin tibbi təchizatı yax
şılaşdırılıb. 24 saat fəaliyyət göstə
rən diaqnostik laboratoriyalarda
müasir tibbi avadanlıqlar quraşdırı
lıb ki, onlar qanın nəinki ümumi və
biokimyəvi, artıq hormonal analiz
lərini də həyata keçirməyə imkan
verir. Laborator müayinələrin apa
rılması tamamilə avtomatlaşdırılıb.
Agentik icbari tibbi sığortanın
tətbiqi ilə bağlı həyata keçirdiyi is

lahatların effektivliyini, əhalinin
və pilot ərazilərdəki tibb müəssisə
lərində çalışan tibb işçilərinin sis
temdən məmnunluğunu qiymət
ləndirmək məqsədi ilə  2018-ci ilin
ilk aylarında pilot ərazilərdə sor
ğular keçirmişdir. Bu sorğuların
nəticələri ümumilikdə əhalinin
(84%) və tibb işçilərinin (87%) apa
rılmış islahatlardan məmnunluğu
nu göstərmişdir.
Sorğunun nəticələri onu demə
yə əsas verir ki, İTS-nin tətbiqin
dən sonra tibbi xidmətlər əldə et
mək üçün maddi sıxıntı keçirən
respondentlərin sayı kəskin azalıb.
Cərrahi əməliyyat olunan respon
dentlər arasında İTS-nin tətbiqin
dən əvvəlki və sonrakı dövrləri
müqayisə etdikdə bu göstəricinin
Mingəçevir şəhəri üzrə 59,3%-dən
4%-ə, Yevlax rayonu üzrə 61,8%dən 3,1%-ə qədər endiyi müşahidə
olunub.
- İTS-nin tətbiqinin əhalinin
sağlamlıq vəziyyətinə təsiri
nin  statistikası nəyi göstərir?
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- İTS-nin tətbiq olunduğu dövrlə
əvvəlki illərin müqayisəsi göstərdi
ki, 2017-2018-ci illərdə pilot ərazilər
də əhali arasında ölüm hallarının
sayında ciddi azalmalar müşahidə
olunub.   Belə ki, 2015-2016-cı illər
üzrə pilot ərazilərdə müvafiq olaraq
2038 və 2020 ölüm halı qeydə alın
mışdır. İTS-nin tətbiqindən sonrakı
dövrlərdə -  2017-ci ildə 1949 ölüm
halı, 2018-ci ilin 10 ayı üzrə isə 1558
ölüm halı qeydə alınmışdır. Nəticə
lərin təhlili göstərir ki, əhalinin tibbi
xidmətlərə əlçatanlığının artması
nəticəsində vətəndaşlar vaxtında
keyfiyyətli tibbi xidmətlər ala bilmiş
və ölüm riskləri azalmışdır.
- İTS bütün tibbi xidmətləri
əhatə edirmi, yəni cərrahi mü
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daxilədən tutmuş dərmanla
rın alışına qədər?
- 2018-ci ilin əvvəlinə olan məlu
mata əsasən, Mingəçevir şəhərində
104500, Yevlax rayonunda 127400,
Ağdaş rayonunda 108700 nəfər
əhali qeydiyyatdadır. Bundan əla
və Mingəçevir şəhərində 19798 nə
fər, Yevlax rayonunda 8055 nəfər,
Ağdaş rayonunda 2353 nəfər məc
buri köçkün yaşayır. Hazırda pilot
ərazilərdə 370 min nəfərdən çox
qeydiyyatda olan əhali və məcburi
köçkün icbari tibbi sığortanın 1829
adda tibbi xidməti əhatə edən baza
zərfindən ödənişsiz istifadə edir.
Bunlardan 480-i ambulator, 677-si
stasionar, 18-i ilkin səhiyyə, 6-sı tə
cili və təxirəsalınmaz tibbi yardım,
23-ü isə fizioterapevtik xidmətlər

dir. Baza zərfi həmçinin 459 adda
laborator müayinəyə və 166 adda
həyati vacib, dəyəri yüksək xid
mətlərə də təminat verir. Baza zər
finə daxil olan tibbi xidmətlər və
tariflər Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr
tarixli 1181 nömrəli fərmanı ilə təs
diq edilmişdir.
Stasionar şəraitdə müayinə və
müalicə tibbi göstəriş və həkim
göndərişi əsasında aparılırsa, bu
zaman istifadə olunan dərman, tib
bi sərf (xüsusi tibbi sərflər - protez,
implant və s. istisnadır) və gündə
lik qidalanma da təminata daxil
dir. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi
yardım zamanı istifadə olunan dər
man vasitələrini də icbari tibbi sı
ğorta təmin edir.

Baza zərfi tərəfindən təminat ve
rilməyən və istisnalar zərfinə daxil
olan tibbi xidmətlərin sayı 1186dır. Bu xidmətləri əldə etmək  üçün
vətəndaşlar rəsmi qaydada ödəniş
etməlidirlər. Baza zərfi ilə əhatə
olunmayan tibbi xidmətlərin siya
hısı və tarifləri Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin 2016-cı il
28 dekabr tarixli 1181 nömrəli fər
manı ilə təsdiq edilmişdir.
- İlkin səhiyyə xidmətlərinin
təkmilləşdirilməsi istiqamə
tində hansı işlər görülüb?
-  Dünya təcrübəsində də oldu
ğu kimi, icbari tibbi sığorta ilkin
səhiyyə xidmətlərinin inkişafı və
təkmilləşdirilməsi, həmçinin pilot
ərazilərin əhalisinin keyfiyyətli
tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi
məqsədinə çatmaq üçün ən opti
mal vasitələrdən biridir. Ailə həki
mi institutunun inkişafı və səhiy
yə sistemi sahəsində əhaliyə gös
tərilən xidmətlərin qeydiyyatını
təkm ill əşd irm ək məqs əd i ilə
agentlik bir sıra tədbirlər həyata
keçirir. Bu tədbirlərdən biri də İl
kin Səhiyyənin Beynəlxalq Təsni

fatı sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar
dır. Azərbaycanda bu sistemin tət
biqi hazırda pilot layihə şəklində
Mingəçevir şəhəri, Yevlax və Ağ
daş rayonları ərazilərində fəaliy
yət göstərən ailə sağlamlıq mər
kəzlərində və tibb məntəqələrində
həyata keçirilir. Adıçəkilən re
gionlarda İlkin Səhiyyənin Bey
nəlxalq Təsnifatı üzrə kodlaşdır
ma qaydalarına dair fəaliyyət gös
tərən ailə həkimləri və tibb işçiləri
üçün praktiki təlimlər təşkil edil
miş, təsnifat üzrə elektron qeydiy
yat sistemi hazırlanmışdır.
Pilot ərazilərdəki tibb müəssisə
lərində tibbi xidmətlərin keyfiyyə
tini yüksəltmək məqsədi ilə bir sıra
yeniliklər həyata keçirilmişdir. İl
kin səhiyyə xidməti yenidən təşkil
olunaraq onun maddi-texniki ba
zası və infrastrukturu təkmilləşdi
rilmişdir. Mingəçevir şəhəri üzrə
sanitar-epidemioloji tələblərə ca
vab verən 2, Yevlax rayonunda 5,
Ağdaş rayonunda isə 15 ilkin sə
hiyyə müəssisəsi təşkil olunmuş
dur. Burada 18 adda tibbi xidmət
ailə həkimləri tərəfindən təmin
edilir. Ağdaş rayonunda həmçinin

46 tibb məntəqəsi də fəaliyyət gös
tərir.
- İTS sisteminin tətbiqi hansı
dəyişikliklərə səbəb olub?
- Pilot layihənin tətbiqi müddə
tində stasionar xidmətlərin təmin
edilməsində bir sıra struktur dəyi
şikliklər həyata keçirilmişdir. Belə
ki, pilot ərazilərdəki tibb müəssisə
lərinin  texniki vəziyyəti, su, elekt
rik və istilik təchizatı, kadr təmina
tı və sanitar vəziyyəti qiymətləndi
rilmişdir. Qiymətləndirmə nəticə
lərinə əsasən binaları qəzalı vəziy
yətdə olan və tibbi sanitar-gigiye
nik normalara cavab verməyən ti
kililərdə tibbi xidmətlərin göstəril
məsi dayandırılmışdır. Fəaliyyəti
dayandırılmış tibb müəssisələri tə
rəfindən əhaliyə göstərilən tibbi
xidmətlərin davam etdirilməsi
məqsədi ilə mərkəzi xəstəxanala
rın nəzdində müvafiq bölmələr ya
radılmış və əhaliyə ixtisaslaşmış
tibbi xidmətlərin göstərilməsi tə
min edilmişdir.
Pilot ərazilərdəki tibb müəssisə
lərində çarpayıların sayının əhali
nin ehtiyaclarını üstələdiyini və bu
çarpayıların saxlanmasının iqtisadi
nöqteyi-nəzərdən səmərəsiz oldu
ğunu nəzərə alaraq onların sayının
azaldılması qərara alınmışdır.
Ümumilikdə 2016-cı ilin ilk 9 ayı
ilə müqayisədə 2018-ci ilin eyni  
dövrü ərzində Mingəçevir şəhəri
üzrə çarpayı sayı 672-dən 300-ə,
Yevlax rayonu inzibati ərazisi üzrə
isə 267-dən 237-yə qədər   (pilot
ərazilər üzrə təxminən 43%) azal
dılmışdır. Ağdaş rayonu ərazisin
də 2017-2018-ci illər ərzində çarpa
yı sayı eyni - 370 qalmışdır.
Beynəlxalq təcrübənin tətbiqi
nəticəsində xəstəxanada yatış
müddəti azalmış, xəstənin çarpa
yıda keçirdiyi günlərin orta sayı
optimallaşdırılmışdır. Belə ki,
2016-cı ilin 9 ayı ilə müqayisədə
2018-ci ilin eyni dövrü ərzində
Mingəçevir şəhəri ərazisində xəs
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tələrin çarpayıda keçirdiyi günlə
rin orta sayı 9,5-dən 3,9-a, Yevlax
rayonu ərazisində isə 16,5-dən 5-ə
enmişdir. 2017-ci ilin ilk 9 ayı ilə
müqayisədə 2018-ci ilin eyni döv
rü ərzində Ağdaş rayonu  ərazisin
də xəstələrin çarpayıda keçirdiyi
günlərin orta sayı 8,7-dən 6,9-a qə
dər azalmışdır.
Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir
ki, 2018-ci ilin ilk 9 ayı ərzində
Mingəçevir şəhərində və Yevlax ra
yonunda cərrahi əməliyyatların sa
yı 2016-cı ilin eyni dövrü ilə müqa
yisədə təxminən 52% artmışdır.
2017-ci ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə
2018-ci ilin eyni dövrü ərzində Ağ
daş rayonunda cərrahi əməliyyat
ların sayında təxminən 15% artım
müşahidə olunub.
Pilot ərazilərin əhalisinə Təcili
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım
(TTTY) xidmətlərinin səmərəliliyi
ni artırmaq, xəstələri mümkün qə
dər operativ və keyfiyyətli tibbi
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xidmətlə təmin etmək məqsədi ilə
tibb müəssisələrinin nəzdində
TTTY şöbələri qurulmuş və qabaq
cıl ölkələrdə təcili və təxirəsalın
maz tibbi yardımın təşkilində ge
niş istifadə olunan “çeşidləmə”
(“triaj”) sisteminin tətbiqinə başla
nılmışdır.
Yeni tipli TTTY xidməti xəstənin
ambulans üçün çağırışından tibbi
xidmətin digər səviyyəsinə (İSX,
ambulator və ya stasionar tibbi
xidmət), yaxud evə göndərişinə
qədər olan mərhələləri əhatə edir.
Ambulans çağırışı zamanı xəstənin
vəziyyəti qiymətləndirilir, ilkin
tibbi yardım üçün məsləhətlər ve
rilir və xəstənin ehtiyaclarına uy
ğun olaraq həkim briqadası göndə
rilir. Xəstə ambulansla xəstəxanaya
gətirildikdə və ya fərdi qaydada
özü müraciət etdikdə TTTY şöbəsi
nə qəbul zamanı onun vəziyyəti
qiymətləndirilir və xəstənin statu
su “təxirəsalınmaz”, “təcili” və ya

“təcili olmayan” hallar üzrə müəy
yən edilir. İlkin tibbi müdaxiləyə
daha çox ehtiyacı olan xəstələrə
dərhal tibbi xidmət göstərilir. İlkin
tibbi xidmətdən sonra onlar əlavə
müayinə və müalicəyə ehtiyac ol
duqda tibbi xidmətin digər səviy
yələrinə yönləndirilir, ehtiyac ol
madıqda isə evə buraxılırlar. Şöbə
də ilkin cərrahi, ilkin travmatoloji,
pediatrik və reanimasiya xidmətlə
rinin həyata keçirilməsi üçün şərait
mövcuddur.
“Triaj” sistemi xəstələrin ehti
yaclarına uyğun çeşidlənməsinə,
onlara göstərilən tibbi xidmətlərin
effektivliyinin və keyfiyyətinin ar
tırılmasına, xəstələrin lüzumsuz
stasionar tibbi xidmətə qəbuluna,
səhiyyə xərclərinin daha səmərəli
istifadə olunmasına şərait yaradır.
- İTS sisteminin pilot ərazilər
üzrə tətbiqinin maliyyə tutu
mu və ortaya çıxan maliyyə
problemləri barədə məlumat
verərdiniz.
- 2018-ci ilin 9 ayı ərzində ümu
milikdə pilot layihə çərçivəsində
səhiyyə xərclərinin maliyyələşdi
rilməsinə agentlik tərəfindən Min
gəçevir üzrə 10 milyon, Yevlax üz
rə 5,5 milyon, Ağdaş üzrə 4,1 mil
yon manat vəsait sərf edilmişdir ki,
onların 1,3 milyon manatı kənar
xəstəxanaların payına düşür.
Səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin qə
naət edilməsi və maliyyə vəsaitlə
rinin səmərəli xərclənməsində in
formasiya texnologiyalarının bö
yük rol oynadığını nəzərə alaraq,
hesabat dövründə səhiyyə xidmət
lərinin elektronlaşması ilə bağlı bir
sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Hes ab atl ıl ığ ın gücl ənd ir ilm əs i
üçün pilot layihə başladıqdan son
ra xəstəxanalar kompüterlər və
proqram təminatları ilə təchiz edil

dir. Bunun nəticəsində 2018-ci ilin
əvvəlindən yeni maliyyələşmə sis
temi ilə tibb müəssisələrinin gəlir
ləri onların saxlanma xərclərini
qarşılayır.

 iş, nəticədə müəssisədaxili fəaliy
m
yətin 80% elektronlaşmasına nail
olunmuşdur.
Pilot layihə müddətində səhiyyə
xərclərinin maliyyələşməsinə çəki
lən xərclərin təhlili göstərir ki, pilot
ərazilərdə adambaşına düşən sə
hiyyə xərci kapital qoyuluşlar nə
zərə alınmaqla 114 manat, böyük
kapital qoyuluşlar nəzərə alınma
maqla 93 manat civarında təşkil
edir.
Pilot layihənin tətbiqinin ilk
dövründə qarşılaşdığımız əsas ma
liyyə problemlərindən biri büdcə
əsaslı maliyyələşmədən xidmət
əsaslı maliyyələşmə sisteminə ke
çidlə bağlı olub. Bu mərhələdə pi
lot ərazilərdəki tibb müəssisələri

- Pilot layihənin tətbiqində hə
kimlərin maraqları necə tə
min olunur? Onların pul gə
lirləri nədən ibarətdir və nə
qədərdir?
- Agentlik pilot ərazilərdəki tibb
müəssisələrində çalışan nəinki hə
kimlərin, o cümlədən orta və kiçik
tibb işçilərinin əmək haqlarına əla
vələrin hesablanması və ödənilmə
si qaydalarını qəbul etmişdir. Hə
kimlər, orta və kiçik tibb işçiləri
vahid tarif cədvəlinə uyğun olaraq

nin qeyri-rentabelliliyi müşahidə
edilib. Buna səbəb tibb müəssisələ
rinin resurslarının, həkim və kö
məkçi işçi heyətinin mövcud tələb
lərə uyğun olmaması idi. Aparılan
intensiv işlər nəticəsində problem
lər aradan qaldırılmış, avtomatlaş
dırma həyata keçirilmiş, beləliklə,
iş prosesi sürətləndirilərək daha
çox pasiyentə xidmət göstərilmiş

əmək haqqı almaqda davam edir
lər. Bununla yanaşı həkimlərin
göstərdikləri tibbi xidmətlər mü
qabilində əmək haqlarına stimul
laşdırıcı əlavələr, orta və kiçik tibb
işçilərinin əmək haqlarına isə sabit
əlavələr tətbiq edilir.
Bundan başqa həkimlərin pilot
layihə çərçivəsində fəaliyyətinin
ölçülməsi, dəyərləndirilməsi və

normativlərlə bağlı əlavələrin ve
rilməsi məqsədi ilə onlar tərəfin
dən göstərilən tibbi xidmətlərə
normativlər tətbiq olunur. Norma
tivlər tibb müəssisələrində çalışan
həkimlər tərəfindən göstərilən
fəaliyyətin effektivliyinin kəmiy
yət baxımından aşağı və yuxarı
həddini müəyyən edir. Həkimlər
tərəfindən normativlərin aşağı
həddini aşaraq göstərilən hər növ
bəti tibbi xidmətə görə əmək haq
larına normativlərlə bağlı əlavələr
tətbiq olunur (mükafat). Norma
tivlərin yuxarı həddini aşaraq gös
tərilən növbəti tibbi xidmətə görə
normativlərlə bağlı əlavələr ödə
nilmir.
- İTS sisteminin ölkə üzrə tət
biqi necə və nə vaxt həyata
keçiriləcək?
-  Pilot layihənin nəticələri onu
deməyə əsas verir ki, dövlət tibb
müəssisələrinin İTS-nin tətbiqinə
hazırlanması çox vacibdir. Bunu nə
zərə alaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyi tərəfindən icbari
tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqi ilə
bağlı yol xəritəsi hazırlanıb. Hazır
da yol xəritəsi müvafiq qurumlarla
razılaşdırılma mərhələsindədir.
Növbəti ildə yol xəritəsində dövlət
tibb müəssisələrinin icbari tibbi sı
ğortanın prinsiplərinə əsasən hazır
lanması və səhiyyə sisteminin icbari
tibbi sığortaya tam inteqrasiyası nə
zərdə tutulmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi,
növbəti ildən etibarən icbari tibbi
sığortanın bütün ölkədə tətbiqi ilə
bağlı dövlət tibb müəssisələrində
hazırlıq işlərinə başlanılacaq. İTSnin ölkə üzrə tətbiqi üçün dövlət
tibb müəssisələri publik hüquqi
şəxslərə çevrilməli, ilkin səhiyyə
xidməti qurulmalı, xidmət əsaslı
ödənişə keçid üçün qeydiyyat sis
temi və informasiya texnologiyala
rı infrastrukturu yaradılmalıdır.
Bu prosesin yekununda icbari tibbi
sığorta ölkə üzrə tətbiq olunacaq.
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