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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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rında aparılacaq fikir mübadiləsi və
müzakirələrdayanıqlı inkişafın təmin
edilməsində gənclərin, xüsusən gənc
parlamentüzvlərininrolunungüclən
dirilməsi yollarını müəyyən etməyə
imkanverəcəkdir.
Dünya əhalisininmühümhissəsini

təşkil edən gənclər ən dinamik sosial
qrupolaraqdayanıqlıinkişafməqsəd
lərininəldəedilməsinədəyərlitöhfələr
verə bilərlər. Çox böyük intellektual
potensialın daşıyıcısı olan gənclər bir
çox ölkələrin siyasi, iqtisadi və sosial
strukturlarında önəmli yer tutaraq
müasircəmiyyətinmənəvi inkişafının
mühümamilikimiçıxışedirlər.
Sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı

əlaqələrin intensiv gücləndiyi dövrdə
gənclər müxtəlif mədəniyyətlərə xas
dəyərləri və yeni ideyaları daha tez
mənimsəyirlər. Bəşər sivilizasiyasının
inkişafınınmüasirmərhələsindəmilli
eqoizm və müstəsnalıq düşüncəsinin
aradanqaldırılması,müharibəvəzora
kılıq fəlsəfəsinin sülh və əməkdaşlıq
fəlsəfəsiiləəvəzedilməsiüçünobyek
tivimkanlaryaranmışdır.Əminəmki,
yenidünyanizamınınformalaşmasın

daməhzgənclərhəllediciroloynama
lıdırlar.
Bu gün Azərbaycanda gənclər so

sial,humanitar,iqtisadivəsiyasifəaliy
yətəyaxındancəlbolunmuşlar.Gənc
lər siyasəti dövlət siyasətininmühüm
tərkibhissəsinitəşkiledir.Dövlətinya
ratdığıgenişimkanlarsayəsindəgənc
lər cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çev
rilmişlər.
Bizim gənclərimizAzərbaycan par

lamentində də önəmlimövqelərəma
likdirlər. Onlar qanunvericilik prose
sində,beynəlxalqparlament təşkilatla
rının fəaliyyətində yaxından iştirak
edirlər.Dövlətimizinqarşılaşdığıprob
lemlər,xüsusənErmənistanınAzərbay
canaqarşısilahlıtəcavüzününağırnəti
cələri, ölkə ərazisinin 20 faizinin işğal
edilməsi, 1milyondan çox soydaşımı
zındoğmayurdlarındandidərgindüş
məsibarədəməlumatlarıxariciölkələr
dənolanhəmkarlarınaçatdırmaqüçün
bütünvasitələrdənistifadəedirlər”.
Çıxışında ErmənistanAzərbaycan,

DağlıqQarabağmünaqişəsibarədəda
nışancənabSədrbeləbirəminlikifadə
etdiki,münaqişəhamılıqlaqəbuledil

miş beynəlxalq hüquq normaları və
prinsipləri, xüsusən onların arasında
başlıca prinsip olan dövlətlərin ərazi
bütövlüyüəsasındahəllediləcəkdir.
Oqtay Əsədov çıxışının sonunda

vurğuladı ki, Parlamentlərarası İttifa
qınbukonfransınınBakıdakeçirilməsi
ölkəmizinsiyasihəyatındaçoxönəmli
hadisədir:“İnanırıqki,buqlobalkonf
ransda 44 ölkəni təmsil edən 250yə
yaxın nümayəndə Şərq dünyası ilə
Qərbdünyasıarasındakörpüroluoy
nayan Azərbaycan barəsində dolğun
və ətraflı məlumat alacaq, müxtəlif
mədəniyyətlərin vətəni olan ölkəmiz
dənxoştəəssüratlaayrılacaqlar”.
Parlamentlərarası İttifaqın prezi

dentiQabrielaKuevasBarron çıxışın
dabutədbirəevsahibliyietdiyinəgörə
Azərbaycan xalqına və Prezident İl
ham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi.
Qeyd olundu ki, Azərbaycan gənclər
üçünbugününçağırışlarınıqətetmək
dəyeniinnovasiyalıhəllyollarınıtəklif
edir, onların həyata keçirilməsi üçün
hər cür şərait yaradır. O, konfransda
müzakirəediləcəkməsələlərindünya
dagedənqlobaldəyişikliklərəöztöh

STRATEGİYA

Oqtay Əsədov:
“Yeni dünya nizamının formalaşmasında 

məhz gənclər həlledici rol oynamalıdırlar”
MilliMəclisdəParlamentlərarasıİttifaqın

gəncparlamentüzvlərininkonfransıkeçirildi

Dekabrın14dəMilliMəclisdəPar
lamentlərarası İttifaqın (PAİ)  Gənc
ParlamentÜzvlərinin5ciQlobalKonf
ransıözişinəbaşladı.Tədbirigirişsö
züiləaçanMilliMəclisinSədriOqtay
Əsədov bumötəbər toplantı münasi
bəti iləiştirakçılaraAzərbaycanPrezi
denti cənab İlham Əliyevin səmimi
təbriklərini və xoş arzularını çatdırdı.
Spikerçıxışındadedi:“Ötənyüzilliyin
sonlarında bəşəriyyətin mövcudluğu
nuqorxualtınaalanqlobal təhlükələ

rinhamılıqladərkedilməsidünyasivi
lizasiyasının inkişafının xarakterini
dəyişdirməyəyönələnbeynəlxalqsəy
lərinartmasınagətiribçıxarmışdır.Öz
tarixinindönüşmərhələsindəolan in
san cəmiyyəti sivilizasiyanın inkişaf
prosesininyenivektorunubərqəraret
məyəbəslədiyiümidləridayanıqlı in
kişafideologiyasınınhəyatakeçirilmə
siiləbağlamışdır.Bugünbirçoxtədqi
qatçılardayanıqlıinkişafprinsiplərinə
keçidisosialmühəndisliyinxüsusibir

metodu və “ekoloji politologiya” ad
landırırlar. Söhbət qloballaşmanın və
böhranlı halların mənfi nəticələrini
aradan qaldırmağa yönələn siyasi
fəaliyyətdən və ekoloji tarazlığa nail
olmaqyoluilədayanıqlıvətəhlükəsiz
inkişafıtəminetməkdəngedir.
Nəticəetibariləbütünbunlarindiki

vəgələcəknəsillərüçündahagüvənli,
ədalətlivəhumanistbirdünyaqurul
masınagətiribçıxarmalıdır.Bubaxım
daninanıramki,konfransınsessiyala
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TƏDBİR

fəsiniverəcəyinəəminliyiniifadəetdi.
Barronvurğuladıki,hazırdaiqlimdə
yişikliyi nəticəsində ümumi qlobal
temperatur1,5dərəcəyüksəlib,dünya
əhalisinövbəti40ilərzində60faizar
tacaq:“Bizstatistikməlumatlarınəzə
rəalmalı,ətrafmühitəyaranantəhdid
lərin həyatımıza təsirlərini bilməliyik.
Bunagörədəbizgələcəyimiznaminə
seçimlərimizi doğru etməli, qərarları
mızıdüzgünhesablamalıyıq”.
Sonra Parlamentlərarası İttifaqın

Gənclər Forumunun sədri Mourine
Osoru gənclərin cəmiyyətin aparıcı
qüvvəsi olduğunu vurğulayaraq bil
dirdiki,busahədəüzvölkələrsəyləri
nibirləşdirməlidirlər.
GənclərvəidmannaziriAzadRəhi

mov çıxışında Azərbaycanın gənclər
siyasəti,ölkəmizdəgənclərəgöstərilən
diqqətvəqayğıbarədəməlumatverdi.
Azərbaycanın gənc ölkə olduğunu
söyləyən nazir dedi ki, əhalimizin
60%i30yaşdanaşağıinsanlardır.Bil
dirildiki,1994cüildənölkədəGənclər
və İdmanNazirliyi fəaliyyət göstərir,
1996cıilfevralın2dəisəAzərbaycan
dailkGənclərForumukeçirilibvəhər
ilhəmingünGənclərGünükimiqeyd
olunur.Ölkəmizdə2001ciildəgənclər
siyasəti ilə bağlı qanun qəbul edilib.
2011ci ildə Prezident İlhamƏliyevin
sərəncamı ilə Gənclər Fondu, 2015ci
ildə isəMilliMəclisdəGənclər və id
mankomitəsiyaradılıb.Azərbaycanın
dövlət büdcəsindən gənclər sahəsinə
ayrılanvəsait2003cüildənindiyədək
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lərlə bağlı olan 300dən çox QHT
fəaliyyətgöstərir.Gəncsahibkarlaraöz
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yardımıgöstərib.Azərbaycangəncləri
AvropaŞurası,BMT,Avropaİttifaqıvə

30dançoxbeynəlxalq,humanitartəş
kilatlardatəmsilolunurlar.
Açılış mərasimi bitdikdən sonra

Parlamentlərarası İttifaqın 5ci Qlobal
Konfransının iştirakçıları Milli Məcli
sin inzibati binasının fonunda birgə
şəkilçəkdirdilər.
Sonra tədbir “Planetimizin gələcək

üçünmühafizəsi:ətrafmühitinqorun
masındagənclərinrolu”mövzusunda
birincisessiyailədavametdirildi.Par
lamentlərarası İttifaqın Gənclər Foru
mununsədriMourineOsorununmo
deratorluğu ilə aparılan sessiyada əv
vəlcəTəbiətQanunuFondununprezi
dentiToniOposanın“Gələcəknəsillər
üçüniqlimədaləti”adlıvideoməruzəsi
dinlənildi. Sonra çıxış edənlərmövzu
iləəlaqədarfikirlərinibildirdilər.
Həmin gün fasilədən sonra Parla

mentlərarası İttifaqınGənc Parlament
Üzvlərinin5ciQlobalKonfransısessi
yalardaözişinidavametdirdi.
İkinci sessiyada“Paradiqmanındə

yişdirilməsi: gələcək nəsillər üçünda
vamlı istehlakvə istehsal”mövzusun
da videomesaj dinlənildikdən sonra
MilliMəclisin deputatı TahirMirkişili
vədigərçıxışçılarmövzuiləbağlıfikir
lərini bildirdilər. Çıxışlarda davamlı
iqtisadiinkişaf,ətrafmühitinqorunma
sı,tullantılarınminimumaendirilməsi,
gələcəkdə dünyada gözlənilən ərzaq
qıtlığınınqarşısınınalınmasıüçündün
yaölkələrinin səylərininbirləşdirilmə
sininvacibliyivurğulandı.Müzakirələr
zamanı SudannümayəndəsiErmənis
tanıişğaletdiyiAzərbaycantorpaqları
nı azad etməyə çağıran sənəd qəbul
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Üçüncü sessiyada “Güclü gələcək:
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rələrzamanıağıllıvəirəliyəyönəlmiş
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vədigərməsələlərbarədəfikirlərsəs
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arasıİttifaqınGəncParlamentÜzvləri
nin 5ciQlobalKonfransınındekabrın
15dədavametdirilməsiqəraraalındı.
Dekabrın 15də Parlamentlərarası

İttifaqın Gənc Parlament Üzvlərinin
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da“Güclügələcək:sabahınişyerləri”
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fordUniversitetininprofessoruDaniel
Susskindmövzuyadairməruzənitəq
dimetdi.Obildirdiki,bugündünya
da böyük problemlərdən biri işsizlik
dirvə2020ciildədünyadakütləviiş
sizlikgözlənilir.Professorunsözlərinə
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bildirildiki,bugündünyaüzrəişsizlik
həddiartıq63faizsəviyyəsindədirvə
buistiqamətdəciddiaddımlaratılmalı,
böyüklayihələricraedilməlidir.Qeyd
olunduki, insanlarmaarifləndirilməli
vəstimullaşdırılmalıdırlarki,yenipe
şələrəyiyələnsinlər.
Konfransın dördüncü sessiyasında

“Gələcəknəsillərüçünparlamentinat
dığıaddımlar”mövzusuətrafındaət
rafmühitvədavamlı inkişafüzrəko
missar xanım Cudi Gelfandın vi
deomesajıdinlənildi.Panelmüzakirə
ləri zamanı gələcək nəsillərin hüquq
vəmaraqlarınınmüntəzəmparlament
işinə inteqrasiya edilməsi, gənclərin
inkişafstrategiyası,onlaradəstəkveril
məsi,gənclərvərəqəmsallaşma,gənc
lərparlamentlərininyaradılması,ölkə
lərin gənclər siyasəti barədə qarşılıqlı
fikirmübadiləsiaparıldı.
Panel müzakirələrində çıxış edən

Milli Məclisin Beynəlxalq münasibət
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lərvəparlamentlərarasıəlaqələrkomi
təsininsədrmüaviniSevincFətəliyeva
bildirdiki,bugünbizhəssasdünyada
yaşayırıqvədünyadaheçbirölkəter
rorçuluq,radikallıqvəekstremizmdən
sığortalanmayıb:“20 ildənartıqdırki,
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi er
məniişğalıaltındadırvəqonşuErmə
nistanınetniktəmizləməsiyasətinəti
cəsində bir milyondan artıq soydaşı
mız özdoğma yurdlarını tərk edərək
qaçqınvəməcburiköçkünvəziyyətinə
düşüblər”. Komitə sədrinin müavini
vurğuladıki,bu işğalzamanı törədil
miş etnik təmizləmə terrorun hər bir
ölkəüçünnecətəhlükəliolmasınınba
riznümunəsidir.
MillətvəkiliAzərbaycandagənclərə

böyükdiqqətvəqayğınıngöstərildiyi
ni qeyd edərək bildirdi ki, dünyada
bəzi terror təşkilatları özlərini İslam
təşkilatı kimi təqdim edərək İslamın
adınaxələlgətirirlər.Qeydolunduki,
dünyada etnik və dini zəmində yara
nan münaqişələrin sayı getgedə art
maqdadır.Azərbaycanbumənadaöz
dözümlülükənənələriniqoruyubsax
layır:“Tolerantlıqvəmultikulturalizm
ideyalarıhəyatımızınəndəyərlihissə
sidirvəeynizamanda,dövlətsiyasəti
ninprioritetlərindənbiridir”.

Parlamentlərarası İttifaqın Gənc
ParlamentÜzvlərinin5ciQlobalKonf
ransı müxtəlif aktual mövzulara həsr
olunmuşsessiyalardaözişinibitirdik
dən sonra qurumun milli parlament
lərdəgəncləriniştirakıüzrə2018ciilin
hesabatı təqdim edildi.Hesabata əsa
sən,sonikiildədünyada30yaşından
cavandeputatlarınsayı1,9faizdən2,2
faizə qədər artıb. Gənc deputatların
sayçoxluğuənçoxAvropaölkələrində
müşahidə olunur. Parlamentlərdə
gənclərin təmsilçiliyini artırmaqməq
sədi iləPAİgənclərinbusahəyədaha
çox cəlb edilməsi üçün böyük səylər
göstərib, onlar barədəməlumatlar yı
ğıb,gəncdeputatlarınillikqlobalkonf
ransıkimibirçoxforumlartəşkiledib.
Daha çox gənci qərarların qəbul edil
məsinəcəlbetməkləcəmiyyətdəmöv
cud olan əsas çağırışlara daha yaxşı
cavabverməkolar.Bugündə,gələcək
də də xalqların mənafeyinə xidmət
edəcək siyasətin hazırlanması işində
gənc deputatların baxışlarına, müasir
ideyalarınaehtiyacvar.
Qeyd olundu ki, Parlamentlərarası

İttifaqın hesabatında parlamentlərdə
gəncləriniştirakınıartırmaqüçünmüx
təliftədbirlərtövsiyəedilir.Birsıraöl
kələrdə gənclər üçünyaradılmış seçki

kvotaları təsir göstərməyə başlayır.
Təqdirəlayiqhaldırki,gənclərinməsə
lələri üzrə parlament komitələri artıq
ölkələrin 40 faizində mövcuddur. 72
ölkədə daha çox sayda gəncin siyasi
təhsilalmasıvəsiyasətləməşğulolması
üçüngənclərparlamentləriyaradılır.
SonraAzərbaycanMilli Məclisinin

deputatı Şahin İsmayılov və Parla
mentlərarasıİttifaqınGənclərForumu
nun sədriMourine Osoru konfransın
yekunsənədinitəqdimetdilər.Bildiril
diki,yekunsənəddəmüzakirəyəçıxa
rılanməsələlər,ocümlədənətrafmü
hitin qorunmasında gənclərin rolu,
gələcəknəsillərüçündavamlıistehlak
və istehsal, sabahın təhsili, sabahın iş
yerləri, gələcək nəsillər üçün parla
mentinatdığıaddımlarüzrətövsiyələr
özəksinitapıb.
Tədbirin sonundaParlamentlərara

sı İttifaqın Gənclər Forumunun sədri
MourineOsoruAzərbaycanMilliMəc
lisinə konfransın yüksək səviyyədə
təşkilinə görə nümayəndə heyətləri
adındantəşəkkürünüifadəetdi.
Bununlada,Bakıdaikigündavam

edən Parlamentlərarası İttifaqın Gənc
ParlamentÜzvlərinin5ciQlobalKonf
ransıözişinibaşaçatdırdı.

MilliMəclisinMətbuatxidməti
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Cə nab İl ham Əli ye vin 2003-cü il okt yab-
rın 15-də ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə rin də 
se çi ci lə rin ək sə riy yə ti nin sə si ni top la ya-
raq Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti  se çil mə sin dən 15 il vaxt ke çib. Xal-
qı mı zın Ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 
la yiq li da vam çı sı olan İl ham Əli yev uzaq-
gö rən si ya sə ti, dü şü nül müş is la hat la rı və 
müd rik qə rar la rı ilə Azər bay ca nı di na mik 
in ki şaf yo lu na çı xa rıb, öl kə mi zin bey nəl-
xalq miq yas da möv qe lə ri ni da ha da möh-
kəm lən di rib.
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sınamillidövlətçiliksistemimizdə
mühüm rol oynayanMilliMəclis
də öz töhfəsini vermişdir. Parla
mentdövlətbaşçısı tərəfindənöl
kədə aparılan quruculuq işlərinə,
islahatların həyata keçirilməsinə,
sivildövlətlərəməxsusmüasircə
miyyətinqurulmasınaözsəlahiy
yətləri çərçivəsində dəstək verir.
Qətiyyətlə  deyə bilərəm ki, Ulu
öndərHeydərƏliyevindönəmin
dəmövcudolanyüksəksəviyyəli
prezidentparlamentmünasibətlə
ribugündəuğurladavametdiri
lir, parlamentarizm ənənələri da
hadazənginləşdirilir.
Ölkə başçısının qanunvericilik

təşəbbüsü ilə Milli Məclisə daxil
olanqanunlayihələriparlamentin
müzakirəsinətəqdimedilərəkqə
bulolunur.Busənədlərdövlətçili
yimizin dayaqlarının daha da
möhkəmlənməsinə,ölkənintərəq
qisinəxidmətgöstərir.Həyatınbir
çoxsahələrinitənzimləyənbuqa
nunlarinkişafımızınhüquqibaza
sını təşkil etməklə yanaşı, dünya
hüquqpraktikasındaənmütərəq
qifikirləri,konsepsiyalarıözündə
ehtiva edir. Prezident İlham Əli
yev bu barədə öz fikirlərini belə
bölüşmüşdür:“Azərbaycandapar
lamentarizminçoxyaxşıənənələri
yaranmışdır.MilliMəclis tərəfin

dən qəbul edilmiş qərarlar ölkə
mizin inkişafına xidmət göstərir.
Parlamentsiyasimübarizəninmə
dəni, sivil qaydalarla aparılması
natöhfəsiniverir”.
BugünAzərbaycanınmöhkəm

qanunvericilik bazası vardır de
sək, yanılmarıq. Qəbul olunmuş
konstitusiya qanunları, məcəllə
lər,qanunlar, təsdiqedilmişkon
vensiyalar, sazişlər cəmiyyət və
dövləthəyatındayarananmünasi
bətləritənzimləməyəxidmətedir.
Qanunvericilik fəaliyyətində bə
şəri dəyərlər milli dəyərlərimizlə
üzvisurətdəəlaqələndirilir.
Güclüiqtisadiyyatamalikmüs

LİDER

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
siyasi dayaqlarını yaratmağa,
müstəqilliyimizin əbədi və dön
məzxarakteralmasınanailolmuş

duqsa, 2003cü ildən keçən dövr
ərzindəuğurlusiyasətnəticəsində
bölgəninliderdövlətinəçevrildik.
Azərbaycan bu mərhələdə öz

dövlətçiliyini, siyasi və iqtisadi
müstəqilliyinidahadagücləndir
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
nalışəkildə təsdiqlədi. İlhamƏli
yev öz simasındaQərb  düşüncə
tərziiləŞərqmüdrikliyiniüzvişə
kildə birləşdirərək, praqmatizmi,
dövrün çağırışlarına cavab ver
məkbacarığı, cəsarətli addımları,
liderlikkeyfiyyətləriiləxalqınbö
yük inamını qazanaraq Azərbay
canızirvələrəqaldırabildi.
Bütünbuuğurlarınqazanılma

İLHAM ƏLİYEV: 

“BİZ ÖZÜMÜZ ÖZ 
TALEYİMİZİN SAHİBİYİK”

15 il əv  vəl Azər  bay  ca  nın si  ya  si hə  ya  tın  da mü 
hüm bir ha  di  sə baş ver  di. 2003cü ilin okt 
yab  rın  da gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli 
ye  vin si  ya  si va  ri  si İl  ham Əli  ye  vin öl  kə Pre  zi 
den  ti se  çil  mə  si ilə Azər  bay  can çağ  daş müs  tə 
qil  lik ta  ri  xin  də key  fiy  yət  cə ye  ni bir döv  rə qə 
dəm qoy  du. Mü  ba  li  ğə  siz de  mək olar ki, məhz 
bu dövr döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz  də möh  tə  şəm bir 
in  ti  bah mər  hə  lə  si ol  du.Oqtay Əsədov

Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin Sədri
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LİDER
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İLHAM ƏLİYEV: 

“BİZ ÖZÜMÜZ ÖZ 
TALEYİMİZİN SAHİBİYİK”

15 il əv  vəl Azər  bay  ca  nın si  ya  si hə  ya  tın  da mü 
hüm bir ha  di  sə baş ver  di. 2003cü ilin okt 
yab  rın  da gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli 
ye  vin si  ya  si va  ri  si İl  ham Əli  ye  vin öl  kə Pre  zi 
den  ti se  çil  mə  si ilə Azər  bay  can çağ  daş müs  tə 
qil  lik ta  ri  xin  də key  fiy  yət  cə ye  ni bir döv  rə qə 
dəm qoy  du. Mü  ba  li  ğə  siz de  mək olar ki, məhz 
bu dövr döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz  də möh  tə  şəm bir 
in  ti  bah mər  hə  lə  si ol  du.Oqtay Əsədov

Azərbaycan Respublikası  
Milli Məclisinin Sədri
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yini əks etdirən qərarların qəbul
olunması parlament diplomatiya
mızınuğuruhesabolunabilər.Bu
ənənə deputatlarımız tərəfindən
bugünnüfuzlubeynəlxalq təşki
latlarda müvəffəqiyyətlə davam
etdirilməkdədir.
BugünədəkMilliMəclisdəxari

ci ölkələrinqanunvericilik orqan
ları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı
əlaqə haqqında 20yə qədər saziş
imzalanmış, 80dən çox ölkənin
parlamentləriiləəlaqələrüzrəişçi
qrupları yaradılmışdır. Yola sal
mağa hazırlaşdığımız 2018ci il
yubileylər ilidir desək, yanılma
rıq. Öz istiqlalı uğrundamübari
zələrlədoluşanlıtarixəmalikxal
qımızbuilmüsəlmanŞərqindəilk
Demokratik Respublikamızın 100
illiyiniböyüktəntənə iləqeydet
di.Parlamentimizinyubileytədbi
rində dünyanın 44 ölkəsinin par
lamentrəhbərliyinin,9beynəlxalq

təşkilatın nümayəndələrinin işti
rakı ölkəmizin beynəlxalq aləm
dəkinüfuzunungöstəricisiidi.
Xüsusi qeyd etmək istəyirəm

ki,MilliMəclisindeputatlarınıniş
şəraitininyaxşılaşdırılması,parla
mentin qanunvericilik fəaliyyəti
nin təkmilləşdirilməsi üçün gə
rəkliişlərdövlətbaşçısıtərəfindən
hər vasitə ilə dəstəklənir. Məhz
onuntəşəbbüsüvəköməyiiləMil
liMəclisininzibatibinasınınsima
sıtamamiləyenilənmişdir.Bu,əs
lində ölkənin iqtisadi qüdrətinin
göstəricisidir.
AzərbaycanınBirincivitsepre

zidenti Mehriban xanım Əliyeva
millət vəkili olduğu dövrdə qa
nunvericilik bazasının təkmilləş
dirilməsində,parlamentinbeynəl
xalqəlaqələriningenişləndirilmə
sindəfəaliştiraketmiş,MilliMəc
lisdəonunmüəllifi olduğu4am
nistiyaaktıqəbulolunmuşdur.

Bütün bunlar göstərir ki, Xalq
Cümhuriyyəti dövründə forma
laşmış parlamentarizm ənənələri
keyfiyyətcə yeni mərhələdə daha
dainkişafedərəkölkəmizintərəq
qisinə, yüksəlişinə xidmət edir.
Milli Məclis öz tarixi missiyasını
şərəflə yerinə yetirərək, xalqımı
zınrifahınaminəölkədəaparılan
mütərəqqi siyasi, iqtisadi və hü
quqi islahatlara layiqli töhfələrini
verir.
Yaşadığımız son 15 ilin vətəni

miz,xalqımızüçünzəfərlər iliol
duğunu bədxahlarımız da etiraf
edir. Qarşıdan Dünya Azərbay
canlılarınınHəmrəylikGünü, ye
ni təqvim ili gəlir. Heç şübhə et
mirəm ki,   2019cu ildə də ölkə
Prezidenti İlhamƏliyevinbaşçılı
ğı ilədoğmaAzərbaycanımız qa
zanacağıyeniyeniuğurlarlamüs
təqillik tariximizin şanlı səhifələ
rindənbiriniyazacaqdır.

LİDER

təqilAzərbaycandünyamiqyasın
dabugünözünüənyüksəksəviy
yədətəqdimedir.Son15ilərzin
dəregionalinkişafproqramlarının
icrasınınnəticələrigözönündədir.
Bölgələrimiz,deməkolarki,artıq
iqtisadi güc mərkəzinə çevrilib.
Statistikayamüraciət etsək, görə
rik ki, 20042017ci illərdə dövlət
büdcəsinin gəlirləri 13,5 dəfə art
mışdır. Ölkənin strateji valyuta
ehtiyatları artıq 45 milyard ABŞ
dollarıhəcmindədir.İxracidxalı5
milyard dollar üstələyir. Nailiy
yətlərimiznüfuzlu reytinq agent
likləri tərəfindən yüksək qiymət
ləndirilir.DünyaİqtisadiForumu
nun“20172018QlobalRəqabətli
likHesabatı”ndaAzərbaycan 137
ölkəarasında35ciyerdəqərarla
şıb. Bu göstərici üzrə ölkəmiz

uzunillərdirki,MDBdəliderliyi
ni qoruyub saxlayır. Ölkə başçısı
haqlıolaraqqeydedirki,“biziqti
sadi baxımdan heç kimdən asılı
deyilik, biz özümüz öz taleyimi
zinsahibiyik”.
Azərbaycanımızın iqtisadi sa

hədəki uğurlarının qazanılmasın
daMilliMəclisdə qəbul olunmuş
qanunlar əhəmiyyətli rol oyna
mışdır.Hazırdaölkənin2019cuil
dövlətbüdcəsiişğalçıErmənistan
dan 4,5 dəfə çoxdur.  Bu ölkə
Azərbaycanınfəaliştirakçısıoldu
ğu qlobal enerji və infrastruktur
layihələrindənkənardaqalmışdır.
Xalqımız əmindir ki,  torpaqları
mızınişğaldanazadolunmasıisti
qamətində görülən işlər tezliklə
özbəhrəsiniverəcəkdir.Bunuor
dumuzun müvəffəqiyyətlə apar

dığıApreldöyüşləri birdaha sü
butetdi.
Birfaktıbildirməkistəyirəmki,

cənab İlham Əliyev hələ 1995
2003cü illərdə deputat olduğu
dövrdə parlamentdə qanun yara
dıcılığıişindəyaxındaniştiraket
miş,MilliMəclisinbeynəlxalqəla
qələriningenişlənməsinəözlayiq
li töhfəsini vermişdir. O, parla
ment diplomatiyasının gücündən
məharətlə istifadə edərək,AŞPA
danümayəndəheyətimizinrəhbə
rikimibölgəhəqiqətlərinindünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında,
ermənilərin işğalçılıq siyasətinin
ifşasında  əhəmiyyətli rol oyna
mışdır. Onun AŞPAda sədr
müavini,büroüzvüseçilməsi,təş
kilatda və digər beynəlxalq qu
rumlardaölkəmizinhaqlımövqe
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milikdə2minhektardançoxəra
zisi işğalçılardan təmizlənərək
Lələtəpəyüksəkliyininələküçiril
məsinəvəCocuqMərcanlıkəndi
nindüşməndən azadolunmasına
nailolduq.
2018ciilinmayayındaisəNax

çıvan Muxtar Respublikasının
1990cı illərin əvvəllərində ermə
nilər tərəfindən zəbt edilmiş 11
minhektartorpağıNaxçıvanƏla
hiddə Ümumqoşun Ordusu tərə
findənaparılmışuğurluəməliyyat
nəticəsində azad edildi, o cümlə
dən Şərur rayonunun Günnüt
kəndi düşmən tapdağından qur

tuldu,dövlət sərhədiboyuncaəl
verişli yüksəkliklər ələ keçirildi,
YerevanGorusLaçınyolunəzarə
təgötürüldü.
Əlbəttə, bu döyüşlər Azərbay

can tarixinə zəfər səhifələri kimi
daxil oldu. Bu gün Azərbaycan
bayrağının Lələtəpə, CocuqMər
canlı və Günnütdə dalğalanması
AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
yürütdüyü düzgün siyasətin, or
duquruculuğusahəsindəapardı
ğımisilsizxidmətlərinuğurlunə
ticəsi,eynizamanda,hərbirAzər
baycan əsgərinin qəhrəmanlığı,
hər bir Azərbaycan vətəndaşının

qələbəsidir.Böyükfəxarəthissiilə
vurğulamaq istərdim ki, həmin
bayraqların hərbi parad zamanı
təntənəli surətdəAzadlıqmeyda
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
dırılacaq Azərbaycan bayrağı
Azadlıqmeydanınagətiriləcəkvə
hərbiparaddagöstəriləcək.Bizbu
müqəddəs günü yaxınlaşdırmalı
yıqvəyaxınlaşdırırıq”.

LİDER

ƏsasıUluöndərHeydərƏliyev
tərəfindən qoyulanAzərbaycanın
müstəqildövlətquruculuğuonun
layiqlivarisimöhtərəmPreziden
timizİlhamƏliyevin15illikprezi
dentlikfəaliyyətidövründəsürətli
inkişaf yolu keçib. Regionda çox
həssasvəgərginsiyasiproseslərin
cərəyan etdiyi bir vaxtda Azər
baycanın dövlətmaraqlarına 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

hələrdə fəal iştirakının təmin
olunması,milli təhlükəsizliyinvə
sabitliyin gücləndirilməsi istiqa
mətində ciddi yeniliklərin həyata
keçirilməsi Azərbaycanı bu gün
regiondaliderdövlətəçevirib.
Dövlətbaşçımızın15illikfəaliy

yəti ərzində ordu quruculuğunun
inkişafıməsələləri dədaimdiqqət
mərkəzindəolub.MöhtərəmPrezi
dentimizin2018ci il iyunun26da
Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin yaradılmasının 100
illikyubileyimünasibəti iləkeçiri
lənhərbiparaddaçıxışındadasöy
lədiyi kimi, “ordu quruculuğu bi
zim üçün ən başlıca, ən prioritet
məsələdir.Budatəbiidir.Çünkibiz
müharibəşəraitindəyaşayırıq.Mü
haribəhələbitməyib.Müharibənin
birincimərhələsi başa çatıb.Bizim
əsasvəzifəmizölkəmizinərazibü
tövlüyünübərpaetməkdir”.
Məhz bu prinsipə əsaslanaraq

ölkə başçısının rəhbərliyi altında
Azərbaycan Ordusunun döyüş
qabiliyyətinin artırılması, Silahlı
Qüvvələrinmadditexnikibazası
nınmöhkəmləndirilməsi 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,hərbihissələrənmüasirhərbi
texnika ilə təchiz olunur, yüksək
şəraitə malik hərbi şəhərciklər,
döyüşpoliqonlarıyaradılır.
Buil iyunun26daAzərbaycan

Respublikası SilahlıQüvvələrinin
yaradılmasının 100 illik yubileyi,
onunardıncasentyabrın15dəBa
kışəhərininişğaldanazadedilmə
sinin100illiyimünasibətiiləBakı
nınAzadlıqmeydanındakeçirilən
möhtəşəm hərbi paradlar Azər
baycanınhərbigücünü,hərbiqüd
rətinibirdahaəyaniolaraqbütün
dünyayasübutetdi.
BugünAzərbaycanOrdusure

gionun ən güclü ordusu olmaqla
xalqımızıngüvəncyeri,müstəqil
liyimizin,dövlətçiliyimizinqaran
tıdır.Hazırdatorpaqlarımızıdüş
məndən azad etməyə qadir, yük
səkdöyüşruhunamalikordumuz
formalaşıb. Bunun yaxın tarixdə
hamılıqlaşahidiolduq.
Beləki,2016cıilinaprelayında

SilahlıQüvvələrimizinböyükqəh
rəmanlığı sayəsində Füzuli, Cəb
rayılvəAğdərərayonlarınınümu

Zi  ya  fət Əs  gə  rov 
Azərbaycan Respublikası 

Mil  li Məc  li  si Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni, Mü  da  fiə, təh  lü  kə  siz  lik 

və kor  rup  si  ya ilə  mü  ba  ri  zə 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri 

Azər  bay  ca  nın mü  da  fiə 
qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı  
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 

apardığı si  ya  sə  ti  n əsas 
priori  tet  lə  rin  dən bi  ridir

“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”.

İlhamƏliyev
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milikdə2minhektardançoxəra
zisi işğalçılardan təmizlənərək
Lələtəpəyüksəkliyininələküçiril
məsinəvəCocuqMərcanlıkəndi
nindüşməndən azadolunmasına
nailolduq.
2018ciilinmayayındaisəNax

çıvan Muxtar Respublikasının
1990cı illərin əvvəllərində ermə
nilər tərəfindən zəbt edilmiş 11
minhektartorpağıNaxçıvanƏla
hiddə Ümumqoşun Ordusu tərə
findənaparılmışuğurluəməliyyat
nəticəsində azad edildi, o cümlə
dən Şərur rayonunun Günnüt
kəndi düşmən tapdağından qur

tuldu,dövlət sərhədiboyuncaəl
verişli yüksəkliklər ələ keçirildi,
YerevanGorusLaçınyolunəzarə
təgötürüldü.
Əlbəttə, bu döyüşlər Azərbay

can tarixinə zəfər səhifələri kimi
daxil oldu. Bu gün Azərbaycan
bayrağının Lələtəpə, CocuqMər
canlı və Günnütdə dalğalanması
AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
yürütdüyü düzgün siyasətin, or
duquruculuğusahəsindəapardı
ğımisilsizxidmətlərinuğurlunə
ticəsi,eynizamanda,hərbirAzər
baycan əsgərinin qəhrəmanlığı,
hər bir Azərbaycan vətəndaşının

qələbəsidir.Böyükfəxarəthissiilə
vurğulamaq istərdim ki, həmin
bayraqların hərbi parad zamanı
təntənəli surətdəAzadlıqmeyda
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
dırılacaq Azərbaycan bayrağı
Azadlıqmeydanınagətiriləcəkvə
hərbiparaddagöstəriləcək.Bizbu
müqəddəs günü yaxınlaşdırmalı
yıqvəyaxınlaşdırırıq”.

LİDER

ƏsasıUluöndərHeydərƏliyev
tərəfindən qoyulanAzərbaycanın
müstəqildövlətquruculuğuonun
layiqlivarisimöhtərəmPreziden
timizİlhamƏliyevin15illikprezi
dentlikfəaliyyətidövründəsürətli
inkişaf yolu keçib. Regionda çox
həssasvəgərginsiyasiproseslərin
cərəyan etdiyi bir vaxtda Azər
baycanın dövlətmaraqlarına 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

hələrdə fəal iştirakının təmin
olunması,milli təhlükəsizliyinvə
sabitliyin gücləndirilməsi istiqa
mətində ciddi yeniliklərin həyata
keçirilməsi Azərbaycanı bu gün
regiondaliderdövlətəçevirib.
Dövlətbaşçımızın15illikfəaliy

yəti ərzində ordu quruculuğunun
inkişafıməsələləri dədaimdiqqət
mərkəzindəolub.MöhtərəmPrezi
dentimizin2018ci il iyunun26da
Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin yaradılmasının 100
illikyubileyimünasibəti iləkeçiri
lənhərbiparaddaçıxışındadasöy
lədiyi kimi, “ordu quruculuğu bi
zim üçün ən başlıca, ən prioritet
məsələdir.Budatəbiidir.Çünkibiz
müharibəşəraitindəyaşayırıq.Mü
haribəhələbitməyib.Müharibənin
birincimərhələsi başa çatıb.Bizim
əsasvəzifəmizölkəmizinərazibü
tövlüyünübərpaetməkdir”.
Məhz bu prinsipə əsaslanaraq

ölkə başçısının rəhbərliyi altında
Azərbaycan Ordusunun döyüş
qabiliyyətinin artırılması, Silahlı
Qüvvələrinmadditexnikibazası
nınmöhkəmləndirilməsi 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,hərbihissələrənmüasirhərbi
texnika ilə təchiz olunur, yüksək
şəraitə malik hərbi şəhərciklər,
döyüşpoliqonlarıyaradılır.
Buil iyunun26daAzərbaycan

Respublikası SilahlıQüvvələrinin
yaradılmasının 100 illik yubileyi,
onunardıncasentyabrın15dəBa
kışəhərininişğaldanazadedilmə
sinin100illiyimünasibətiiləBakı
nınAzadlıqmeydanındakeçirilən
möhtəşəm hərbi paradlar Azər
baycanınhərbigücünü,hərbiqüd
rətinibirdahaəyaniolaraqbütün
dünyayasübutetdi.
BugünAzərbaycanOrdusure

gionun ən güclü ordusu olmaqla
xalqımızıngüvəncyeri,müstəqil
liyimizin,dövlətçiliyimizinqaran
tıdır.Hazırdatorpaqlarımızıdüş
məndən azad etməyə qadir, yük
səkdöyüşruhunamalikordumuz
formalaşıb. Bunun yaxın tarixdə
hamılıqlaşahidiolduq.
Beləki,2016cıilinaprelayında

SilahlıQüvvələrimizinböyükqəh
rəmanlığı sayəsində Füzuli, Cəb
rayılvəAğdərərayonlarınınümu

Zi  ya  fət Əs  gə  rov 
Azərbaycan Respublikası  

Mil  li Məc  li  si Səd  ri  nin bi  rin  ci  
müavi  ni, Mü  da  fiə, təh  lü  kə  siz  lik  

və kor  rup  si  ya ilə  mü  ba  ri  zə  
ko  mi  tə  si  nin səd  ri 

Azər  bay  ca  nın mü  da  fiə  
qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı   
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin  

apardığı si  ya  sə  ti  n əsas  
priori  tet  lə  rin  dən bi  ridir

“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”.

İlhamƏliyev
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manına əsasən Vətəndaşlara Xid
mət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
DövlətAgentliyinintabeliyindəya
radılmış“ASANxidmət”mərkəzlə
ri dövlət qulluqçularının fəaliyyə
tində əhaliyə münasibətdə vətən
daş məmnunluğunun təmin edil
məsi istiqamətində yeni yanaşma
nın formalaşdırılmasına, ölkədə
dövlətvətəndaş münasibətlərinin
keyfiyyətcəyenimüstəviyəkeçmə
sinəxidmətedir.BuilƏhalininSo
sial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeli
yində“DayanıqlıvəOperativSosial
TəminatAgentliyi” publik hüquqi
şəxsin(DOSTAgentliyinin)yaradıl
masıbusiyasətindavamlıolduğu
nugöstərir.
Ölkəmizdə insan hüquqlarının

qorunmasının əsas göstəriciləri
olan tolerantlığın yüksək səviyyə
dətəminedilməsi,irqiayrıseçkili
yəheç bir vəchlə yol verilməməsi
çox mühüm uğurdur. 2016cı ilin
ölkəmizdə “Multikulturalizm İli”
elanedilməsiAzərbaycandamulti
kulturalizm ənənələrinin qorunub
saxlanmasını,dahadainkişafetdi
rilməsinivəgeniştəbliğolunması
nı hədəfləyən məqsədlərə xidmət
edir.
Qadın hüquqlarının müdafiəsi

ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin
gender ekspertizası keçirilmiş, bir
sıradəyişiklikləredilmişdir.Hazır
da respublikada uşaq hüquqları
üzrəqanunvericilikbazasıənmüa
sir standartlara cavabverir.Prezi
dent İlhamƏliyevin sərəncamı ilə
2009cuilAzərbaycanda“Uşaqİli”
elanedilmişdir.
Bu gün Azərbaycanda siyasi

müxalifətin fəaliyyətinə heç bir
maneə yoxdur. Siyasi plüralizm
ənənələri qorunub saxlanılır. 600
dənartıq informasiyaagentliyinin
və qəzetlərin rəsmi olaraq dövlət
reyestrində qeydiyyata alınması
məhzmətbuat azadlığınınyüksək
səviyyəsindənxəbərverənfaktdır.
Ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti

nininkişafınaxüsusidiqqətyetiri

lir.AzərbaycanRespublikasıPrezi
dentitərəfindən2007ciildəQeyri
hökuməttəşkilatlarınadövlətdəs
təyiKonsepsiyasınıntəsdiqlənməsi
vəQHTlərəDövlətDəstəyiŞura
sınınyaradılmasıbununbariznü
munəsidir.
İnsanhüquqlarıvəazadlıqlarına

dairBMTnin,ATƏTinvəAvropa
Şurasınınsənədlərindənəzərdətu
tulannormavəstandartlarınmüt
ləq əksəriyyəti artıq Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına
və qanunvericiliyinə implementa
siya olunmuşdur.Azərbaycan hö
kuməti iləBMTninİnsanHüquq
larıüzrəAliKomissarlığıarasında
daha səmərəli əməkdaşlıq mühiti
formalaşmışdır. Azərbaycanın in
sanhüquqlarısahəsindəəldəetdi
yi mühüm nailiyyətlərdən biri
2006cıildəölkəmizinBMTninye
niyaradılmışİnsanHüquqlarıŞu
rasına üzv seçilməsi olmuşdur.
Ötən il Avropa Şurası Parlament
AssambleyasındaAzərbaycanüzrə
müzakirəyə çıxarılmış “Azərbay
canda demokratik təsisatların və
ziyyəti”və“AzərbaycanınAvropa
Şurasındasədrliyi: insanhüquqla
rınaəməledilməsisahəsindəatıla
caq növbəti addımların vəziyyəti
nə dair” hesabatlarda ölkəmizin
bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər
əldə etdiyi barədə tutarlı arqu
mentlərlətəsdiqlənmişmüddəalar
yeralmışdır.

Lakinölkəmizdəinsanhüquqla
rınınmaksimumtəminatınamane
olan problemlər mövcuddur. Bu
maneələrbeynəlxalqhüququnbə
zən ikili standartlarla tətbiq olun
masının nəticəsidir.Azərbaycanın
Ermənistanın işğalçı siyasəti nəti
cəsindəərazibütövlüyününpozul
ması,onun1milyonayaxınəhali
sinin öz tarixi torpaqlarına qayıt
masıkimifundamentalhüquqları
nınhələdətəminedilməməsiməhz
bucürsəbəblərləəlaqədardır.Bu
na baxmayaraq, Azərbaycan döv
ləti öz vətəndaşının hüququ və
qüruru uğrunda mübarizəni get
dikcə daha da gücləndirməklə
onun yüksək standartlara malik
həyatsəviyyəsininbərqərarolması
üçünmümkünolanhəraddımıat
maqdadır.Xüsusilə2016cıilsent
yabrın 26da keçirilmiş referen
dumdan sonra Prezident İlham
Əliyevinhəyatakeçirdiyiislahatlar
strategiyasının mərkəzində Azər
baycan insanı, onun hüquq və
azadlıqlarınıntəminatı,sosialrifah
halınınyaxşılaşdırılmasıdayanır.
Əminlikləsöyləməkolarki,döv

lətimiz hər zaman olduğu kimi,
bundan sonradademokratik inki
şaf yolunu əzmkarlıqla davam et
dirməkdə,insanhüquqvəazadlıq
larınındövlətsiyasətinintərkibhis
səsi kimi yüksək dəyərə malik ol
ması üçün bu sahədə əməli işlər
görməkdəisrarlıdır.

LİDER

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 tapmışmüd
dəaların məntiqi nəticəsi olaraq
Prezident İlhamƏliyevin2006cı il
dekabrın 28də təsdiq etdiyiAzər
baycan Respublikasında insan hü
quqlarının müdafiəsi üzrə Milli
FəaliyyətPlanımühüməhəmiyyətə
malikdir. Dövlət başçısının 2007ci

il 17 iyun tarixli fərmanına əsasən
18iyunAzərbaycandaMilliİnsan
HüquqlarıGünününtəsisedilməsi
isə budəyərlərə ölkə səviyyəsində
və beynəlxalq miqyasda dövlətin
verdiyiönəminifadəsidir.
Prezident İlhamƏliyevin27de

kabr2011ciiltarixlidahabirsərən
camı ilə “Azərbaycan Respublika
sındainsanhüquqvəazadlıqlarının
müdafiəsinin səmərəliliyini artır
maqsahəsindəMilliFəaliyyətProq
ramı”nıntəsdiqedilməsi insanhü
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 dövründəHeydərƏliyev Fon

dunun prezidenti, millət vəkili
MehribanxanımƏliyevanın təşəb
büsüiləMilliMəclisinqəbuletdiyi
4 amnistiya aktı 40minədəkməh
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”MilliMəclisinqəbuletdiyiqa
nunaəsasənümumilikdə36cinayə
tə görə azadlıqdan məhrumetmə
cəzasınınhədləri aşağı salınmışvə
Cinayət Məcəlləsinə 300ə qədər
dəyişiklikedilmişdir.
Sondövrdəombudsmanınölkə

daxili fəaliyyət coğrafiyası və bey
nəlxalqəlaqələrixeyligenişlənmiş
dir.
Azərbaycan Respublikası Prezi

dentinin13iyul2012ciiltarixlifər

Bahar Muradova
Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisi Sədrinin müavini,
İnsan hüquqları komitəsinin sədri

“Azər bay can da ta rix bo yu heç vaxt di ni və mil li 
zə min də ay rı-seç ki lik ol ma mış dır, fərq li mil lət lə-
rin, kon fes si ya la rın, di ni cə rə yan la rın nü ma yən-
də lə ri daim sülh, əmin-aman lıq və qar şı lıq lı 
an laş ma şə raitin də ya şa mış lar”.

İlhamƏliyev

Azər bay can da 
de mok ra tik tə si sat la rın 

möh kəm lən di ril mə si, in san 
hü quq və azad lıq la rı nın tə min 

edil mə si sa hə sin də bütün 
tə mi nat lar ya ra dıl mış dır
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manına əsasən Vətəndaşlara Xid
mət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
DövlətAgentliyinintabeliyindəya
radılmış“ASANxidmət”mərkəzlə
ri dövlət qulluqçularının fəaliyyə
tində əhaliyə münasibətdə vətən
daş məmnunluğunun təmin edil
məsi istiqamətində yeni yanaşma
nın formalaşdırılmasına, ölkədə
dövlətvətəndaş münasibətlərinin
keyfiyyətcəyenimüstəviyəkeçmə
sinəxidmətedir.BuilƏhalininSo
sial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeli
yində“DayanıqlıvəOperativSosial
TəminatAgentliyi” publik hüquqi
şəxsin(DOSTAgentliyinin)yaradıl
masıbusiyasətindavamlıolduğu
nugöstərir.
Ölkəmizdə insan hüquqlarının

qorunmasının əsas göstəriciləri
olan tolerantlığın yüksək səviyyə
dətəminedilməsi,irqiayrıseçkili
yəheç bir vəchlə yol verilməməsi
çox mühüm uğurdur. 2016cı ilin
ölkəmizdə “Multikulturalizm İli”
elanedilməsiAzərbaycandamulti
kulturalizm ənənələrinin qorunub
saxlanmasını,dahadainkişafetdi
rilməsinivəgeniştəbliğolunması
nı hədəfləyən məqsədlərə xidmət
edir.
Qadın hüquqlarının müdafiəsi

ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin
gender ekspertizası keçirilmiş, bir
sıradəyişiklikləredilmişdir.Hazır
da respublikada uşaq hüquqları
üzrəqanunvericilikbazasıənmüa
sir standartlara cavabverir.Prezi
dent İlhamƏliyevin sərəncamı ilə
2009cuilAzərbaycanda“Uşaqİli”
elanedilmişdir.
Bu gün Azərbaycanda siyasi

müxalifətin fəaliyyətinə heç bir
maneə yoxdur. Siyasi plüralizm
ənənələri qorunub saxlanılır. 600
dənartıq informasiyaagentliyinin
və qəzetlərin rəsmi olaraq dövlət
reyestrində qeydiyyata alınması
məhzmətbuat azadlığınınyüksək
səviyyəsindənxəbərverənfaktdır.
Ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti

nininkişafınaxüsusidiqqətyetiri

lir.AzərbaycanRespublikasıPrezi
dentitərəfindən2007ciildəQeyri
hökuməttəşkilatlarınadövlətdəs
təyiKonsepsiyasınıntəsdiqlənməsi
vəQHTlərəDövlətDəstəyiŞura
sınınyaradılmasıbununbariznü
munəsidir.
İnsanhüquqlarıvəazadlıqlarına

dairBMTnin,ATƏTinvəAvropa
Şurasınınsənədlərindənəzərdətu
tulannormavəstandartlarınmüt
ləq əksəriyyəti artıq Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına
və qanunvericiliyinə implementa
siya olunmuşdur.Azərbaycan hö
kuməti iləBMTninİnsanHüquq
larıüzrəAliKomissarlığıarasında
daha səmərəli əməkdaşlıq mühiti
formalaşmışdır. Azərbaycanın in
sanhüquqlarısahəsindəəldəetdi
yi mühüm nailiyyətlərdən biri
2006cıildəölkəmizinBMTninye
niyaradılmışİnsanHüquqlarıŞu
rasına üzv seçilməsi olmuşdur.
Ötən il Avropa Şurası Parlament
AssambleyasındaAzərbaycanüzrə
müzakirəyə çıxarılmış “Azərbay
canda demokratik təsisatların və
ziyyəti”və“AzərbaycanınAvropa
Şurasındasədrliyi: insanhüquqla
rınaəməledilməsisahəsindəatıla
caq növbəti addımların vəziyyəti
nə dair” hesabatlarda ölkəmizin
bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər
əldə etdiyi barədə tutarlı arqu
mentlərlətəsdiqlənmişmüddəalar
yeralmışdır.

Lakinölkəmizdəinsanhüquqla
rınınmaksimumtəminatınamane
olan problemlər mövcuddur. Bu
maneələrbeynəlxalqhüququnbə
zən ikili standartlarla tətbiq olun
masının nəticəsidir.Azərbaycanın
Ermənistanın işğalçı siyasəti nəti
cəsindəərazibütövlüyününpozul
ması,onun1milyonayaxınəhali
sinin öz tarixi torpaqlarına qayıt
masıkimifundamentalhüquqları
nınhələdətəminedilməməsiməhz
bucürsəbəblərləəlaqədardır.Bu
na baxmayaraq, Azərbaycan döv
ləti öz vətəndaşının hüququ və
qüruru uğrunda mübarizəni get
dikcə daha da gücləndirməklə
onun yüksək standartlara malik
həyatsəviyyəsininbərqərarolması
üçünmümkünolanhəraddımıat
maqdadır.Xüsusilə2016cıilsent
yabrın 26da keçirilmiş referen
dumdan sonra Prezident İlham
Əliyevinhəyatakeçirdiyiislahatlar
strategiyasının mərkəzində Azər
baycan insanı, onun hüquq və
azadlıqlarınıntəminatı,sosialrifah
halınınyaxşılaşdırılmasıdayanır.
Əminlikləsöyləməkolarki,döv

lətimiz hər zaman olduğu kimi,
bundan sonradademokratik inki
şaf yolunu əzmkarlıqla davam et
dirməkdə,insanhüquqvəazadlıq
larınındövlətsiyasətinintərkibhis
səsi kimi yüksək dəyərə malik ol
ması üçün bu sahədə əməli işlər
görməkdəisrarlıdır.

LİDER

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 tapmışmüd
dəaların məntiqi nəticəsi olaraq
Prezident İlhamƏliyevin2006cı il
dekabrın 28də təsdiq etdiyiAzər
baycan Respublikasında insan hü
quqlarının müdafiəsi üzrə Milli
FəaliyyətPlanımühüməhəmiyyətə
malikdir. Dövlət başçısının 2007ci

il 17 iyun tarixli fərmanına əsasən
18iyunAzərbaycandaMilliİnsan
HüquqlarıGünününtəsisedilməsi
isə budəyərlərə ölkə səviyyəsində
və beynəlxalq miqyasda dövlətin
verdiyiönəminifadəsidir.
Prezident İlhamƏliyevin27de

kabr2011ciiltarixlidahabirsərən
camı ilə “Azərbaycan Respublika
sındainsanhüquqvəazadlıqlarının
müdafiəsinin səmərəliliyini artır
maqsahəsindəMilliFəaliyyətProq
ramı”nıntəsdiqedilməsi insanhü
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 dövründəHeydərƏliyev Fon

dunun prezidenti, millət vəkili
MehribanxanımƏliyevanın təşəb
büsüiləMilliMəclisinqəbuletdiyi
4 amnistiya aktı 40minədəkməh
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”MilliMəclisinqəbuletdiyiqa
nunaəsasənümumilikdə36cinayə
tə görə azadlıqdan məhrumetmə
cəzasınınhədləri aşağı salınmışvə
Cinayət Məcəlləsinə 300ə qədər
dəyişiklikedilmişdir.
Sondövrdəombudsmanınölkə

daxili fəaliyyət coğrafiyası və bey
nəlxalqəlaqələrixeyligenişlənmiş
dir.
Azərbaycan Respublikası Prezi

dentinin13iyul2012ciiltarixlifər

Bahar Muradova
Azərbaycan Respublikası  

Milli Məclisi Sədrinin müavini,
İnsan hüquqları komitəsinin sədri

“Azər bay can da ta rix bo yu heç vaxt di ni və mil li 
zə min də ay rı-seç ki lik ol ma mış dır, fərq li mil lət lə-
rin, kon fes si ya la rın, di ni cə rə yan la rın nü ma yən-
də lə ri daim sülh, əmin-aman lıq və qar şı lıq lı 
an laş ma şə raitin də ya şa mış lar”.

İlhamƏliyev

Azər bay can da  
de mok ra tik tə si sat la rın  

möh kəm lən di ril mə si, in san  
hü quq və azad lıq la rı nın tə min  

edil mə si sa hə sin də bütün  
tə mi nat lar ya ra dıl mış dır
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təsdiq edilən “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsi
yasıvəBMTnin20162030cuillər
üçünDayanıqlı İnkişafMəqsədlə
ri, həmçinin strateji yol xəritələri
ölkəmizdə ailə institutununmöh
kəmləndirilməsi, gender bərabər
liyinin təmin edilməsi, bütün sa
hələrdə qadınların, uşaqların hü
quqlarının müdafiəsi üçün, da
vamlıvəməqsədyönlütədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün normativ
əsaslarıtəkmilləşdirmişdir.“Uşaq
ların icbari dispanserizasiyadan
keçirilməsi”, “Ana və uşaqların
sağlamlığının yaxşılaşdırılması”
iləbağlıqanunvericilikaktlarıqə
buledilib, tərəflərinnikahdanəv
vəlməcburitibbimüayinədənkeç
məsiiləəlaqədarAiləMəcəlləsinə
müvafiq dəyişiklik edilib. Bütün
bunlarindikivəgələcəknəsillərin
sağlamlığına xidmət edən mütə
rəqqiaddımlardır.
Əlbəttəki,Azərbaycandaqadın

laradiqqətvəqayğınıngöstərilmə
sionlarıncəmiyyətdəkirolunuda
hadaartırır.Xüsusiləvurğulamaq
istərdim ki, hazırda 700 mindən
artıq üzvü olan Yeni Azərbaycan
Partiyasının sıralarında qadınlar
təxminən50faiztəşkiledir.Hazır

da cəmiyyəti idarə edən səlahiy
yətli şəxslər arasında qadınların
sayıildəniləartır.Azərbaycanqa
dını bu gün ağlı, zəkası, istedadı,
ləyaqəti ilə dünya qadınları hərə
katının ön cərgəsində təmsil olu
nur.Qadınlarınnəcibvə xeyirxah
məqsədlərnaminəsistemli tədbir
lərinin genişlənməsində, onların
YeniAzərbaycanPartiyasınınsıra
larında sıx birləşməsində ölkənin
Birinci xanımı, Yeni Azərbaycan
Partiyasının sədr müavini, Azər
baycanRespublikasınınBirincivit
seprezidentiMehribanƏliyevanın
yorulmaz fəaliyyətinin də xüsusi
roluvardır.
Bugünölkətəhsilindəvəiqtisa

diyyatında çalışanların təxminən
yarısı qadınlardır. Son illər elm,
təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sa
hələrində çalışan 400dən çox qa
dın dövlət başçısı tərəfindən yük
səkfəxriadlara,ordenvəmedalla
ra, fərdi təqaüdlərə layiqgörülüb.
Azərbaycandaqadınlaradiqqətvə
qayğı, eyni zamanda, onların cə
miyyətdəki aktiv rolu, əlbəttə ki,
Prezident İlham Əliyevin son 15
ildəapardığıməqsədyönlüsiyasə
tinbarizgöstəricisidir.
Nəticəolaraq,birmənalışəkildə

deyəbilərəmki,hazırdahəyatake
çirilən siyasət nəticəsində bu gün
ölkəmizdəqadınlarınhərtərəfliin
kişafıüçünzəruri şərait yaradılıb.
Elmvətexnologiyagünbəgüninki
şafedir, iqtisadicəhətdənsərbəst
likəldəedənqadınlarınsayıartır.
Çünkigələcəkvətəndaşlarıntərbi
yəsi, savadı, mədəniyyəti, zehni
inkişafı,vətənpərvərliyi,ilknövbə
də,cəmiyyətəyeninəsilbəxşedən
qadındanasılıdır.
MüstəqilAzərbaycan Respubli

kasındahərbirvətəndaşınhüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi,
xüsusiləqadınvəuşaqhüquqları
nın müdafiəsinin reallaşdırılması
üçün bütün imkanlar yaradılıb.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin sözləri ilə desək, “bizim
siyasətimizin mərkəzində insan
faktorudayanır”.Məhzbubaxım
dan hər birimiz öz üzərimizə dü
şən vəzifəni yerinə yetirməklə
Azərbaycanvətəndaşınınhərtərəf
li inkişafına nail olmalıyıq, yəni
bütünbunlarAzərbaycanqadınla
rının cəmiyyət həyatındakı rolu
nundahadaartdığınınsübutuvə
Prezident İlham Əliyevin son 15
ildəhəyatakeçirdiyimütərəqqisi
yasətindanılmazgerçəkliyidir.

LİDER

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.
Həmdaxili, həmdə xarici siyasət
faktorlarında Azərbaycan milli
dövlətçilik ənənələrinə, demokra
tik dəyərlərə söykənənmütərəqqi
addımlarla irəliləməkdədir. Bu
günqeydedilənbütünamillərbi
lavasitəÜmummilliliderimizinla
yiqli davamçısı, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən reallaşdırılmaq
dadır.
27 illik müstəqillik tariximizin

son15ilibarədəbəhsedərkən,biz

buönəminbütünözəlxüsusiyyət
lərinin şahidlərinə çevrilmiş olu
ruq. Deyərdim ki, əslində tarix
üçün15 ilçoxqısazamankəsimi
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

kəmizdəhəyatakeçirilənməqsəd
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 iləmaraqlanıb, 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
Əliyevinmüvafiqsərəncamları ilə

Aqiyə Naxçıvanlı 
Milli Məclisin 

Ailə, qadın və uşaq 
məsələləri komitəsinin sədri

Prezident İlham Əliyevin 
reallaşdırdığı siyasət 

Azərbaycanda möhkəm 
ailə institutunun 

yaranmasına stimul verib

“Uşa  ğın do  ğul  ma  sı 
hə  mi  şə bö  yük xoş  bəxt  lik 
və Tan  rı  nın ne  mə  ti  dir. 
Bu, in  sa  nın hə  ya  tını 
də  yi  şən və hə  ya  ta ta  ma -
mi  lə fərq  li bax  ma  ğa 
va  dar edən mö  cü  zə  dir”.

İlhamƏliyev
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təsdiq edilən “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsi
yasıvəBMTnin20162030cuillər
üçünDayanıqlı İnkişafMəqsədlə
ri, həmçinin strateji yol xəritələri
ölkəmizdə ailə institutununmöh
kəmləndirilməsi, gender bərabər
liyinin təmin edilməsi, bütün sa
hələrdə qadınların, uşaqların hü
quqlarının müdafiəsi üçün, da
vamlıvəməqsədyönlütədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün normativ
əsaslarıtəkmilləşdirmişdir.“Uşaq
ların icbari dispanserizasiyadan
keçirilməsi”, “Ana və uşaqların
sağlamlığının yaxşılaşdırılması”
iləbağlıqanunvericilikaktlarıqə
buledilib, tərəflərinnikahdanəv
vəlməcburitibbimüayinədənkeç
məsiiləəlaqədarAiləMəcəlləsinə
müvafiq dəyişiklik edilib. Bütün
bunlarindikivəgələcəknəsillərin
sağlamlığına xidmət edən mütə
rəqqiaddımlardır.
Əlbəttəki,Azərbaycandaqadın

laradiqqətvəqayğınıngöstərilmə
sionlarıncəmiyyətdəkirolunuda
hadaartırır.Xüsusiləvurğulamaq
istərdim ki, hazırda 700 mindən
artıq üzvü olan Yeni Azərbaycan
Partiyasının sıralarında qadınlar
təxminən50faiztəşkiledir.Hazır

da cəmiyyəti idarə edən səlahiy
yətli şəxslər arasında qadınların
sayıildəniləartır.Azərbaycanqa
dını bu gün ağlı, zəkası, istedadı,
ləyaqəti ilə dünya qadınları hərə
katının ön cərgəsində təmsil olu
nur.Qadınlarınnəcibvə xeyirxah
məqsədlərnaminəsistemli tədbir
lərinin genişlənməsində, onların
YeniAzərbaycanPartiyasınınsıra
larında sıx birləşməsində ölkənin
Birinci xanımı, Yeni Azərbaycan
Partiyasının sədr müavini, Azər
baycanRespublikasınınBirincivit
seprezidentiMehribanƏliyevanın
yorulmaz fəaliyyətinin də xüsusi
roluvardır.
Bugünölkətəhsilindəvəiqtisa

diyyatında çalışanların təxminən
yarısı qadınlardır. Son illər elm,
təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sa
hələrində çalışan 400dən çox qa
dın dövlət başçısı tərəfindən yük
səkfəxriadlara,ordenvəmedalla
ra, fərdi təqaüdlərə layiqgörülüb.
Azərbaycandaqadınlaradiqqətvə
qayğı, eyni zamanda, onların cə
miyyətdəki aktiv rolu, əlbəttə ki,
Prezident İlham Əliyevin son 15
ildəapardığıməqsədyönlüsiyasə
tinbarizgöstəricisidir.
Nəticəolaraq,birmənalışəkildə

deyəbilərəmki,hazırdahəyatake
çirilən siyasət nəticəsində bu gün
ölkəmizdəqadınlarınhərtərəfliin
kişafıüçünzəruri şərait yaradılıb.
Elmvətexnologiyagünbəgüninki
şafedir, iqtisadicəhətdənsərbəst
likəldəedənqadınlarınsayıartır.
Çünkigələcəkvətəndaşlarıntərbi
yəsi, savadı, mədəniyyəti, zehni
inkişafı,vətənpərvərliyi,ilknövbə
də,cəmiyyətəyeninəsilbəxşedən
qadındanasılıdır.
MüstəqilAzərbaycan Respubli

kasındahərbirvətəndaşınhüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi,
xüsusiləqadınvəuşaqhüquqları
nın müdafiəsinin reallaşdırılması
üçün bütün imkanlar yaradılıb.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin sözləri ilə desək, “bizim
siyasətimizin mərkəzində insan
faktorudayanır”.Məhzbubaxım
dan hər birimiz öz üzərimizə dü
şən vəzifəni yerinə yetirməklə
Azərbaycanvətəndaşınınhərtərəf
li inkişafına nail olmalıyıq, yəni
bütünbunlarAzərbaycanqadınla
rının cəmiyyət həyatındakı rolu
nundahadaartdığınınsübutuvə
Prezident İlham Əliyevin son 15
ildəhəyatakeçirdiyimütərəqqisi
yasətindanılmazgerçəkliyidir.

LİDER

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.
Həmdaxili, həmdə xarici siyasət
faktorlarında Azərbaycan milli
dövlətçilik ənənələrinə, demokra
tik dəyərlərə söykənənmütərəqqi
addımlarla irəliləməkdədir. Bu
günqeydedilənbütünamillərbi
lavasitəÜmummilliliderimizinla
yiqli davamçısı, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən reallaşdırılmaq
dadır.
27 illik müstəqillik tariximizin

son15ilibarədəbəhsedərkən,biz

buönəminbütünözəlxüsusiyyət
lərinin şahidlərinə çevrilmiş olu
ruq. Deyərdim ki, əslində tarix
üçün15 ilçoxqısazamankəsimi
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

kəmizdəhəyatakeçirilənməqsəd
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 iləmaraqlanıb, 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
Əliyevinmüvafiqsərəncamları ilə
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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
ölkəninbaşlıca iqtisadisosial gös
təricilərinindinamikasındamüsbət
meyilləri gücləndirmiş, respubli
kamızın beynəlxalq aləmdə nüfu
zununartmasınıtəminetmişdir.
Azərbaycan dövlətinin həyata

keçirdiyimöhtəşəm layihələr, heç
şübhəsizki,bundansonradaneçə
neçəonilliklərərzindəAzərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafında yeni
keyfiyyətdəyişikliklərininbaşver
məsini,əhalininyaşayışsəviyyəsi
ninvərifahınınxeyliyüksəlməsini
təminedəcək, innovasiyalıbiliklə
rə əsaslanan iqtisadiyyatın qurul

masındamüstəsna 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 kökündəUlu öndərHey
dərƏliyevinmüəyyən etdiyi iqti
sadi siyasət, inkişafınAzərbaycan
modelidayanır.İnkişafınAzərbay
canmodelinə görə, iqtisadiyyatda
islahatlar aparılarkən cəmiyyətin
uzunmüddətlistratejimaraqlarıvə
səmərəlidövlət tənzimləməsi əsas
götürülür.Azərbaycanbirsırabey
nəlxalqmaliyyə təşkilatlarınınbö
yüktəzyiqlərinəbaxmayaraq,özü
nün karbohidrogen resursları,
energetika,dəmiryol,dənizvəbo
ru kəməri nəqliyyatı sahəsinin
özəlləşdirilməsi ideyasından imti
na etmişdir. Dövlət strateji əhə
miyyətlineftqazvənəqliyyat 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 görmüşvə
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
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xarici kapital qoyuluşlarınınpayı
na düşdüyünü nəzərə alsaq, bu
qiymətləndirilmələr tamamilə
əsaslıdır. Əlverişli işgüzar mühiti
qoruyub saxlamaq və investorları
ölkəmizə cəlb etmək məqsədi ilə
azadsahibkarlıqfəaliyyətininiqti
sadiqanunvericilikbazasıyaradıl
mışdır.
Bizmüstəqilliyimizinçətin,ağır

mərhələlərini, sosial sarsıntılarla
müşayiətolunanilləriarxadaqoy

muşuq.BugünAzərbaycandövlə
ti əvvəlki illərdən qatqat güclü
dür.Buvəqazanılantəcrübəmöv
cud problemlərin daha sistemli,
ardıcılhəllolunmasınaəsasverir.
Dünyadəyişir,dəyişəndünyada

dövlətin rolu da dəyişir. Bu gün
Azərbaycandövlətibütünlükdəöz
fəaliyyətində reallıqdan, sabit və
dinamik inkişafdandoğanproses
ləri,dünyaiqtisadiyyatındabaşve
rən dəyişiklikləri daha miqyaslı

şəkildə nəzərə almaq imkanına
malikdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin

verdiyi tapşırıqların məntiqi nəti
cəsiolanbuimkan,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.

LİDER

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri

Azərbaycan iqtisadi 
sahədə böyük 

uğurlar əldə edir

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

İlhamƏliyev
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şafını təmin etmiş, respublikamı
zın iqtisadi qüdrətinin daha da
artması üçün geniş imkanlar aç
mışdır. Azərbaycan dövlətinin
əsaslandırılmış iqtisadi inkişaf st
rategiyasının uğurla reallaşması
ölkəninbaşlıca iqtisadisosial gös
təricilərinindinamikasındamüsbət
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kamızın beynəlxalq aləmdə nüfu
zununartmasınıtəminetmişdir.
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keçirdiyimöhtəşəm layihələr, heç
şübhəsizki,bundansonradaneçə
neçəonilliklərərzindəAzərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafında yeni
keyfiyyətdəyişikliklərininbaşver
məsini,əhalininyaşayışsəviyyəsi
ninvərifahınınxeyliyüksəlməsini
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rə əsaslanan iqtisadiyyatın qurul

masındamüstəsna 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 kökündəUlu öndərHey
dərƏliyevinmüəyyən etdiyi iqti
sadi siyasət, inkişafınAzərbaycan
modelidayanır.İnkişafınAzərbay
canmodelinə görə, iqtisadiyyatda
islahatlar aparılarkən cəmiyyətin
uzunmüddətlistratejimaraqlarıvə
səmərəlidövlət tənzimləməsi əsas
götürülür.Azərbaycanbirsırabey
nəlxalqmaliyyə təşkilatlarınınbö
yüktəzyiqlərinəbaxmayaraq,özü
nün karbohidrogen resursları,
energetika,dəmiryol,dənizvəbo
ru kəməri nəqliyyatı sahəsinin
özəlləşdirilməsi ideyasından imti
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naraq Azərbaycan dövləti son 15
ildə uzunmüddətli səmərəli səna
ye siyasətini həyata keçirmək isti
qamətində böyük işlər görmüşvə
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
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LİDER

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq  
komitəsinin sədri

Azərbaycan iqtisadi  
sahədə böyük  

uğurlar əldə edir

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

İlhamƏliyev
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mindəsubsidiyaverilmişdir.2019
cuilinbüdcəsindəisəərzaqtəhlü
kəsizliyiiləbağlıtədbirlərinhəyata
keçirilməsinə420milyonmanatvə
ya kənd təsərrüfatına ayrılan və
saitin53faizihəcmindəvəsaityö
nəldilməsinəzərdətutulub.
Azərbaycan Respublikasının

PrezidentiİlhamƏliyevcənabları
nın daxili bazarın tələbatını ödə
mək və xarici bazarlara çıxmağa
dair formalaşdırdığı müasir aqrar
siyasətin mühüm istiqamətlərin
dənbiridəölkəmizdəkəndtəsər

rüfatınıninkişafındairitəsərrüfat
larınvəaqroparklarınyaradılması
na xüsusi önəm verilməsidir. Ha
zırda 45 aqroparkın yaradılması
üçün tədbirlər görülür, onlardan
5i artıq fəaliyyət göstərir, ilin so
nunaisəaqroparklarınsayının13ə
çatdırılmasınəzərdətutulur.
Bütün bunlar onudeməyə əsas

verir ki,Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin formalaşdırdığı
müasir aqrar siyasət nəticəsində
yaxınillərdəölkəmizdəəsasərzaq
məhsullarınatələbattamamiləyer

li istehsal hesabına təmin oluna
caq, sahibkarlarımız yüksək rəqa
bətə davamlı kənd təsərrüfatı və
ərzaqməhsullarıiləxaricibazarla
ra çıxmaqla dünya ərzaq təhlükə
sizliyinə layiqli töhfə verəcəklər.
Budaonugöstərirki,İlhamƏliyev
cənablarının 15 illik prezidentlik
dövrü sosialiqtisadi həyatımızın
bütün sahələrində olduğu kimi,
aqrar sahədə də sözün əsl məna
sındadönüşdövrüolmuş,ölkəmi
zininkişafsalnaməsinətarixitöhfə
vermişdir.

LİDER

1993cüildəxalqıntəkidlitələbi
iləhakimiyyətəgələnHeydərƏli
yevin uzaqgörən siyasəti sayəsin
də tezliklə ölkə iqtisadiyyatının
bütünsahələrindəgedən tənəzzü
lün qarşısı alındı. Əsası Heydər
Əliyevtərəfindənqoyulanbusiya
sət2003cüildəböyüksəsçoxluğu
ilə Prezident seçilən İlhamƏliyev
cənablarıtərəfindənuğurlahəyata
keçirilir və zamanın tələbinə uy
ğun olaraq daim təkmilləşdirilir.
İlhamƏliyevin 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,

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
məqsədininAzərbaycan 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 olanməsələlərdən biri
dəölkəmizdəyüksəkgəlirverənvə
əməktutumluənənəvikəndtəsərrü
fatıistehsalıolanpambıqçılıq,çayçı
lıq, baramaçılıq, tütünçülük, fındıq
və sitrus meyvəçiliyi, habelə digər
sahələrin bərpası və inkişaf etdiril
məsidir.MəhzhörmətliPrezidenti
mizindiqqətvəqayğısınəticəsində
unudulubtamamiləsıradançıxmaq
təhlükəsi ilə üzləşən bu sahələrdə
son23 ildəəsaslıdönüşyaranmış,

bu məhsulların istehsalı dəfələrlə
artmış,busahələrüzrədövlətproq
ramlarıqəbuledilmişdir.
Hazırda ölkəmizdə kənd təsər

rüfatınınintensivinkişafıiləyana
şı, ekstensiv yolla, yəni əkin döv
riyyəsinin genişləndirilməsi ilədə
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
15dən104ə, tutulmuş (ovlanmış)
balığınmiqdarıisə107tondan707
tona(6,6dəfəçox)çatmışdır.
Azərbaycan Respublikasının

PrezidentiİlhamƏliyevinqayğısı
nın nəticəsidir ki, bu illər ərzində
kənd təsərrüfatıməhsulu istehsal
çıları torpaqvergisi istisnaolmaq
la, digər bütün vergilərdən azad
edilmişdir. Ölkə Prezidentinin
kənd təsərrüfatına və kənd təsər
rüfatıməhsulları istehsalı iləməş
ğulolaninsanlaragündəlikqayğısı
vədiqqətinəticəsindəyalnızyana
caqvəmotor yağlarına, buğdavə
çəltikəkinlərinə,mineralgübrələrə
və reproduksiyalı toxumlara və
tinglərə görə dövlət büdcəsindən
hər il 150180 milyon manat həc

Eldar İbrahimov
Milli Məclisin Aqrar siyasət 

komitəsinin sədri

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
qey  ri-neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı  na 

daim xü  su  si diq  qət gös  tə  rir

“Bu gün kənd lər də de mək olar ki, məş ğul luq la bağ lı cid di prob lem yox dur, iş lə mək 
is tə yən iş ta par. Biz sa də cə ola raq ye ni in ves ti si ya lar la, ye ni la yi hə lər lə fer mer lər 
üçün, kənd li lər üçün bu im kan la rı ge niş lən dir mə li yik və ge niş lən di rə cə yik”.

İlhamƏliyev
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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

artırılmasına dəstək verməkməq
sədi ilə sosialyönümlü layihələr
həyata keçirən “ABAD” (Ailə Biz
nesinə Asan Dəstək) mərkəzləri
yaradılıb və bu prosedur bu gün
dədavamedir.CənabPrezidentin
digərfərmanı iləəhalininməşğul
luğu, əmək, sosialmüdafiə və tə
minat sahələrində vətəndaşlara
göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti
ninyüksəldilməsiməqsədiilə“Da
yanıqlıvəOperativSosialTəminat
Agentliyi” publik hüquqi şəxsin
(DOST Agentliyinin) yaradılması
əsasdiqqətvəqayğınınnümunəsi
dir.
Bu günAzərbaycan 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
hidailələrinin sosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsinə,ocümlədənon
ların mənzilməişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılmasınayönələnbirne
çə fərmanvəsərəncam imzalayıb.
Dövlətbaşçısının20iyun2014cüil
tarixlisərəncamıQarabağmühari
bəsi əlilləri və şəhid ailələrinin
mənzillətəminatı işləriningüclən
dirilməsinə yönəlib. Sərəncama
uyğunolaraq,Qarabağmüharibəsi
əlillərinəvəşəhidailələrinədövlət
vəsaiti hesabına hər cür rahatlığa
malikmənzillərverilir.

Ölkəmizdə müharibə əlillərinə
vəonlarabərabər tutulanşəxslərə
dövlətvəsaitihesabınaminikavto
mobillərinin verilməsi də ənənə
halınıalıb.Soniyirmiilərzindəöl
kəmizdə şəhid ailələrinə, mühari
bəəlillərinə5500dənçox fərdiev
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 RespublikasınınMəş
ğulluqStrategiyası”nıntəsdiqedil
məsi haqqında Sərəncamla da
2030cu ilədək iqtisadiyyatda,
əmək bazarında dəqiq və konkret
hədəflərmüəyyənedilib.
15 ilərzində iqtisadiyyat3,5də

fədənçoxartmış,1,6milyondanar
tıqyeniişyeriaçılmışdır.Yoxsulluq
səviyyəsinin 10dəfəyə qədər azal
masıkimiunikalsosialinkişafqey
dəalınmışdır.Azərbaycandaişqa
biliyyəti olan əhalinin sayı təxmi
nən5milyonnəfər təşkil edir.Bu
nundatəxminən4,7milyonnəfəri
hazırda məşğul əhalidir. Onların
təxminən1,5milyonnəfərimuzdla
işləyir, 1,7 milyon nəfəri isə kənd
təsərrüfatı sahəsində fəaliyyətgös
tərir. Bu gün işsizlik səviyyəsi 7,3
faizdən5faizədək,yoxsulluqsəviy
yəsi29,3 faizdən4,9 faizədəkazal
maqla,əhaliningəlirlərində5,2də
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fə, minimum əmək haqqında 3,5
dəfə,ortaaylıqnominaləməkhaq
qında 3,8 dəfə artım  təqdirəlayiq
statistikadır. Eyni zamanda, orta
əmək haqqı 5,6 dəfə, orta pensiya
9,2dəfəartmışdır.Sosialinfrastruk
turunyaradılması üçünböyükvə
saitayrılmışdır.
Cənab İlhamƏliyevin sosial si

yasətindəilknövbədəproblemləri
yaradan səbəbləri aradan qaldır
maq üçün tədbirlər həyata keçiri
lir,müvafiqdövlətproqramlarıqə
bul olunur. Problemlərə bu cür
kompleks yanaşma, onları doğu
ransəbəblərinaradanqaldırılması
mümkün neqativ nəticələrin baş
verməsinindəqarşısınıalır.Azər
baycan Respublikasında əhalinin
ekoloji tələblərə cavab verən key
fiyyətli içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılması istiqamətində
dövləttərəfindənkeçirilmişbirsıra
tədbirlərnəticəsindəonlarcayaşa
yışməntəqələrindəmodultiplisu
təmizləyiciqurğularquraşdırılmış
dırki,budainsanlarınsağlamlığı
nınqorunmasına, eləcədəböyrək
çatışmazlığı xəstəliklərinin kəskin

azaldılmasına imkan verir.  15 il
əvvəl ölkəmizdə əhalinin fasiləsiz
olaraqiçməlisuilətəminatı26faiz
səviyyəsində idi.Hazırda bu gös
tərici67faiziötüb.Bakıda81faiz,
bölgələrdə isə analoji göstərici 43
faizəbərabərdir.
Əlbəttə,qeydetməklazımdırki,

əhalinin sosial müdafiəsi sahəsin
də bizi qarşıda daha böyük işlər
gözləyir. Bu işləri birdən həyata
keçirməkmümkündeyil,çünkiso
sialsahəhəddənartıqhəssasdır,o
radikaldəyişikliklərədayanıqlıtə
sirgöstərməyəbilər.Hazırdapen
siya qanunvericiliyinin növbəti
mərhələlərdədahadatəkmilləşdi
rilməsinə,sosialmüdafiəsistemin
də sığorta münasibətlərinin  kö
nüllü sosial sığorta, istehsalat qə
zasıvəpeşəxəstəliklərindənsığor
ta sahəsində qanunvericiliyin for
malaşdırılmasına, sosial siyasətin
ən vacib istiqamətlərindən olan
əhalininsağlamlığınınqorunması
nın daha da güclü mexanizmləri
ninyaradılmasınaehtiyacvar.
Ölkəmiz nümunəvi ictimai və

sosialxidmətsahələrindəinnovativ

yanaşmaları ilə dünyanın bir çox
dövlətləriniqabaqlayır.Həminnü
munəvixidmətəənbarizörnəköl
kəbaşçısıİlhamƏliyevintəşəbbüsü
ilə2012ciildəAzərbaycanRespub
likasınınPrezidentiyanındaVətən
daşlaraXidmətvəSosial İnnovasi
yalar Agentliyinin təsis edilməsini
vəonunhimayəsialtında fəaliyyət
göstərən“ASANxidmət”mərkəzlə
rinigöstərəbilərik.“ASANxidmət”
mərkəzlərinin fəaliyyəti operativ
lik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliy
yətvərahatlıqprinsipləriəsasında
qurulur.“ASANxidmət”mərkəzlə
ridövlətimizinbaşçısıİlhamƏliye
vintəşəbbüsüiləməhzxalqınrifa
hı, vətəndaşın rahatlığı üçünyara
dılıb.Təsadüfideyilki,bugünədək
24milyondançoxmüraciətindaxil
olduğu“ASANxidmət”infəaliyyə
tindən vətəndaşların məmnunluq
faizi100faizəyaxındır.
Göründüyü kimi, sosial siyasə

tinAzərbaycanmodeli uzunmüd
dətli inkişafda və təkmilləşməkdə
olan,dünyanınənsivilvəmükəm
məl ənənələrinə, dəyərlərinə söy
kənənbirmodeldir.
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viyyəsivərifahhalıiləqiymətlən
dirilir. Ümummilli liderin forma
laşdırdığıstrategiyaköklüiqtisadi
islahatlar şəraitində etibarlı sosial
müdafiə sisteminin qurulmasını
şərtləndirib.Təsadüfideyilki,Pre
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LİDER

SondövrlərAzərbaycan 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.Ölkədədiplomdansonra
kı təhsil, rezidentura yolu ilə
mütəxəssislərinvəyüksəkixtisas
lıhəkimkadrlarınhazırlanmasına
başlanılmışdır. Respublikamızda
rezidenturayoluiləkadrhazırlığı
ilə bərabər dünya klinikalarına
azərbaycanlıhəkimləringöndəril
məsi prosesi də davam etdirilir.
ÖlkəmizüçünAvropanınvəTür
kiyəninaparıcıklinikalarındaxey
li mütəxəssis hazırlanmışdır.
Bütün bunların sayəsində Azər
baycandaəvvəllərmümkünolma
yan bir çox müalicə üsulları

müvəffəqiyyətlə realizə olunur.
1520 il əvvəl ölkəmizdə həyata
keçirilməsimümkünolmayanaçıq
qəlb əməliyyatları, orqan transp
lantasiyası,mürəkkəbrekonstruk
tiv əməliyyatlar, sümük iliyi
transplantasiyası vədigərmüasir
müalicə üsulları bu gün uğurla
həyatakeçirilir.Yuxarıdaadıçəki
lən əməliyyatlar nəinki paytaxt
Bakı şəhərinin klinikalarında,
həmçinin Naxçıvan Muxtar Res
publikasında,Gəncədə,Lənkəran
davədigərbölgələrdədəreallaş
dırılır.BununlabərabərAzərbay
canTibbUniversitetinin 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
xidmətin səviyyəsinin yüksək
olmasıüçün tibbi sığorta sistemi
nin həyata keçirilməsi çox vacib
məsələdir.Respublikamızdaartıq
icbaritibbisığortanıntətbiqisahə
sindəsondərəcəuğurluaddımlar
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 layihələrkeçirilənbölgə
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
milyondançoxartırılaraq1mlrd.
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”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununa böyük dəyişikliklər
nəzərdətutulur.BizMilliMəclisin
Səhiyyə komitəsi olaraq bu dəyi
şikliklərimütəmadiqaydadaİcba
riTibbiSığortaüzrəDövlətAgent

Əhliman Əmiraslanov
Milli Məclisin Səhiyyə 

komitəsinin sədri 

Öl kə sə hiy yə sin də 
is la hat lar 

uğur la real la şır

liyi iləmüzakirəedirikvəşübhə
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
komitəsiyaxından iştirakedəcək
dir.
Bütün söylədiklərimin nəticəsi

olaraq qeyd etmək istərdim ki,
sonillərdərespublikamızdasəhiy

yə sferasında aparılan və sadala
dığım islahatların sayəsində bu
güneləbirxəstəlik,eləbirpatolo
giya yoxdur ki, onun ölkəmizdə
müalicəsimümkünolmasın.

“İn ki şaf et miş öl kə lər də də tib bi xid mət və tib bi qul luq in sa nın öm rü nü uza dan ən 
va cib amil lər dən bi ri dir. Azər bay can da da bu gös tə ri ci lər yax şı la şır. Elə et mə li yik 
ki, bu, da ha da yax şı ol sun. Ona gö rə diaq no zun düz gün qo yul ma sı, müayi nə dən 
in san la rın mü tə ma di qay da da keç mə si - bü tün bu mə sə lə lər çox va cib dir. İn san la-
rın müali cə si və sa ğal ma sı üçün biz əli miz dən gə lə ni et mə li yik”.

İlhamƏliyev
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LİDER

SondövrlərAzərbaycan 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.Ölkədədiplomdansonra
kı təhsil, rezidentura yolu ilə
mütəxəssislərinvəyüksəkixtisas
lıhəkimkadrlarınhazırlanmasına
başlanılmışdır. Respublikamızda
rezidenturayoluiləkadrhazırlığı
ilə bərabər dünya klinikalarına
azərbaycanlıhəkimləringöndəril
məsi prosesi də davam etdirilir.
ÖlkəmizüçünAvropanınvəTür
kiyəninaparıcıklinikalarındaxey
li mütəxəssis hazırlanmışdır.
Bütün bunların sayəsində Azər
baycandaəvvəllərmümkünolma
yan bir çox müalicə üsulları

müvəffəqiyyətlə realizə olunur.
1520 il əvvəl ölkəmizdə həyata
keçirilməsimümkünolmayanaçıq
qəlb əməliyyatları, orqan transp
lantasiyası,mürəkkəbrekonstruk
tiv əməliyyatlar, sümük iliyi
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müalicə üsulları bu gün uğurla
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lən əməliyyatlar nəinki paytaxt
Bakı şəhərinin klinikalarında,
həmçinin Naxçıvan Muxtar Res
publikasında,Gəncədə,Lənkəran
davədigərbölgələrdədəreallaş
dırılır.BununlabərabərAzərbay
canTibbUniversitetinin yeni kli
nikalarının  Tədris Terapevtik,
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kadrların və əczaçıların hazırlığı
mövcud olan bir çox problemləri
həlletmişdir.İndibuklinikalarda
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qında” Qanunun daha da təkmil
ləşdirilməsi,gənclərinarahatedən
bir sıraməsələlərin öz əksini tap
ması istiqamətində işlərimiz da
vam etdirilir və yaxın günlərdə
MilliMəclisinplenariclasınatövsi
yəolunacaq.
BugünAzərbaycandabütünsa

hələrdəəldəedilənuğurlu inkişaf
idmansahəsindədədavametdiri
lir. Dövlətimiz tərəfindən idmana
göstərilən diqqət və qayğı nəticə
sində beynəlxalq yarışlarda əldə
olunannailiyyətlərdavamlıxarak
teralıb.Təqdirəlayiqhaldırki,öl
kəmizdə idmanın inkişafına olan
qayğıtəkolimpiyaidmannövləri
ni deyil, qeyriolimpiya idman
növlərinidəəhatəedir.
Bunun nəticəsidir ki, Azərbay

canidmançılarıağırlıqqaldırmanın
yalnızpeşəkarlarınməşğulolduğu
pauerliftinq növü, peşəkar boks,
kikboksinq,qaydasızdöyüşvədi
gər idman növlərində ən yüksək
nailiyyətlərə imza atırlar. Demək
olar ki, bütün regionlardamüasir
standartlara cavabverənolimpiya
kompleksləriistifadəyəverilib.Bu
rada idmanın bütün növləri üzrə
peşəkardərslərkeçirilir.
Uğurlu idman siyasətinin nəti

cəsi olaraq Azərbaycan dünyanın
idman ictimaiyyəti tərəfindəncid
ditərəfdaş,idmançılarımızisəəsas
rəqib kimi qəbul olunurlar. Ölkə
mizinson15ildəidmansahəsində
əldəetdiyinailiyyətlərBeynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin və Avropa
OlimpiyaKomitəsininrəhbərliklə
rinin diqqətindən yayınmayıb.
Məhzbeynəlxalqidmantəşkilatla
rının istəyi ilə ölkəmizdə onlarla
olimpiya lisenziyalı beynəlxalq
turnirlər, mötəbər yarışlar, dünya
vəAvropa çempionatları keçirilir.
PrezidentİlhamƏliyevinolimpiya
oyunları və Bakıda keçirilən bey
nəlxalq turnirlər zamanı idmançı
larımızınçıxışlarınıbirbaşazaldan
izləməsiisəidmançılarımızagöstə
rilənənböyükmənəvidəstəkdir.

Dövlətinidmanfederasiyalarına
dəstəkverməsidədövlətin idman
siyasətinə necə həssas yanaşdığı
nın bariz nümunəsidir. Respubli
kamızda 81 idman federasiyası
mövcuddur.Federasiyalardan30u
olimpiyaidmannövünü,51iqey
riolimpiya idmannövünü inkişaf
etdirir. Bütün idman federasiyala
rınınnizamnaməsi,strukturu,elə
cədəhakimlik strukturuvar.Hər
biryarışınədalətliqələbələrləbaşa
vurulmasıəsasamillərdənbiridir.
Bugünölkəmizdə idman təkcə

yeniyetməvəgənclərarasındade
yil,həmdəyaşlılar,əlillər,məktə
bəqədər, ibtidai məktəb səviyyə
sində də inkişaf etdirilir. “Bədən
tərbiyəsivə idmanhaqqında”Qa
nunölkəmizdəidmanınhəmyük
sək səviyyədə inkişafını, həm də
bu inkişafınsistematikliyini təmin
edir.Qanundagöstərilirki,buisti

qamətdədövlətsiyasətininməqsə
dibədəntərbiyəsivəidmanınhü
quqi bazasını, həmçinin yüksək
dərəcəliidmançılarınhazırlanması
üçünbədəntərbiyəsiidmantəşki
latlarını, uşaq idmanmüəssisələri
sistemini yaratmaqdan ibarətdir.
Yənibusahədənailiyyətəldəolun
masıüçünhərcürşəraityaradılır.
Ocümlədən,bugünbütünidman
təşkilatları üçünbərabər imkanlar
yaradılıbvəbütün idmansahələri
inkişafetdirilir.
Lakin ölkəmizin əsasməsələlə

rindənbiridəərazibütövlüyüdür.
Düşünürəmki,bizibirləşdirəndə
yərlərdənənbirincisieləbuolma
lıdır. Cənab Prezident İlham Əli
yevin ətrafında sıx birləşməklə
həm Qarabağ məsələsinin həllin
də,həmdədigərsahələrdəinkişaf
vəuğurlarımızıhərgünirəliapara
bilərik.

LİDER

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,elmivəmədəni inkişafı ilə
sıxəlaqədədir.
Hələ 1995ci ildə Azərbaycan

gənclərininforumununkeçirilməsi
təşəbbüsünü irəli sürənvə1996cı
il fevralın 2dəmüstəqilAzərbay
cangənclərininilkforumunukeçi
rənÜmummilli liderHeydərƏli
yev hər zaman gənclərin himayə
darıolaraq sağlamdüşüncəliyeni
nəslin yetişdirilməsində, onun
dövlətvəcəmiyyətinmühümvəzi
fəsinəçevrilməsindəmüstəsnaxid
mətlərgöstərib.
Ulu öndərin bu siyasi kursunu

uğurla davam etdirən Prezident
İlhamƏliyevhərzamangənclərin

potensialından ölkənin mənafeyi
naminə tam və düzgün istifadə
olunması, onların faydalıməşğul
luğunun təminedilməsivədövlət
idarəçiliyi sistemində iştirakının
gerçəkləşdirilməsi məqsədi ilə
komplekstədbirlərhəyatakeçirib.
Hərzamangənclərədəstəkolan

Azərbaycanın Birinci vitseprezi
dentiMehriban xanımƏliyevanın
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

siyasətindəndanışarkənPrezident
İlham Əliyev tərəfindən imzalan
mış “Azərbaycan gəncliyi 2005
2009cu illərdə”, “Azərbaycan
gəncliyi 20112015ci illərdə” və
“Azərbaycan gəncliyi 20172021ci
illərdə”dövlətproqramlarıxüsusi
qeyd edilməlidir. Qəbul olunan
dövlət proqramları da gənclərin
fərdi və ictimai inkişafı üçünəsas
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, xüsusəndə id
man sahəsində qazandığı uğurlar
Azərbaycanı dünyada beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyi məkan kimi
dətanıtdı.Həyatınbütünsahələrin
dəgənclərinfəallığı, təşəbbüskarlı
ğı, irimiqyaslı layihələrin icrasında
və idarəetmədəroluartmış,vətən
pərvərlikruhuvəvətəndaşlıqmöv
qeyi möhkəmlənmiş, könüllülük
hərəkatıgenişlənmiş,2012ciil“Av
roviziya”MahnıMüsabiqəsi, IAv
ropa Oyunları, “Formula 1” Bakı
Qran Prisi və 2017ci il IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları nəticəsində
isədahaböyükvüsətalmışdır.
Azərbaycanın dövlət siyasətin

dəgənclərləişprioritetsahələrdən
birikimidiqqətəalındığıüçünMil
liMəclisdəGənclər və idman ko
mitəsi də fəaliyyət göstərir. Ölkə
nin ali orqanındagənclərin təmsil
olunmasıvəeynizamanda,onların
inkişafı üçün ayrıca komitənin
fəaliyyətinəticəsindəgənclərüçün
əhəmiyyətli olan qanunvericilik
bazasınıntəkmilləşdirilməsivəey
nizamanda,yeniqanunlarınyara
dılmasıistiqamətindəişləraparılır.
Busəbəbdən”Gənclərsiyasətihaq

Ülvi Quliyev
Milli Məclisin Gənclər və idman 

komitəsinin sədri

Azər  bay  can dün  ya  da 
id  man öl  kə  si  nə çev  ri  lib
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Bunun nəticəsidir ki, Azərbay

canidmançılarıağırlıqqaldırmanın
yalnızpeşəkarlarınməşğulolduğu
pauerliftinq növü, peşəkar boks,
kikboksinq,qaydasızdöyüşvədi
gər idman növlərində ən yüksək
nailiyyətlərə imza atırlar. Demək
olar ki, bütün regionlardamüasir
standartlara cavabverənolimpiya
kompleksləriistifadəyəverilib.Bu
rada idmanın bütün növləri üzrə
peşəkardərslərkeçirilir.
Uğurlu idman siyasətinin nəti

cəsi olaraq Azərbaycan dünyanın
idman ictimaiyyəti tərəfindəncid
ditərəfdaş,idmançılarımızisəəsas
rəqib kimi qəbul olunurlar. Ölkə
mizinson15ildəidmansahəsində
əldəetdiyinailiyyətlərBeynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin və Avropa
OlimpiyaKomitəsininrəhbərliklə
rinin diqqətindən yayınmayıb.
Məhzbeynəlxalqidmantəşkilatla
rının istəyi ilə ölkəmizdə onlarla
olimpiya lisenziyalı beynəlxalq
turnirlər, mötəbər yarışlar, dünya
vəAvropa çempionatları keçirilir.
PrezidentİlhamƏliyevinolimpiya
oyunları və Bakıda keçirilən bey
nəlxalq turnirlər zamanı idmançı
larımızınçıxışlarınıbirbaşazaldan
izləməsiisəidmançılarımızagöstə
rilənənböyükmənəvidəstəkdir.

Dövlətinidmanfederasiyalarına
dəstəkverməsidədövlətin idman
siyasətinə necə həssas yanaşdığı
nın bariz nümunəsidir. Respubli
kamızda 81 idman federasiyası
mövcuddur.Federasiyalardan30u
olimpiyaidmannövünü,51iqey
riolimpiya idmannövünü inkişaf
etdirir. Bütün idman federasiyala
rınınnizamnaməsi,strukturu,elə
cədəhakimlik strukturuvar.Hər
biryarışınədalətliqələbələrləbaşa
vurulmasıəsasamillərdənbiridir.
Bugünölkəmizdə idman təkcə

yeniyetməvəgənclərarasındade
yil,həmdəyaşlılar,əlillər,məktə
bəqədər, ibtidai məktəb səviyyə
sində də inkişaf etdirilir. “Bədən
tərbiyəsivə idmanhaqqında”Qa
nunölkəmizdəidmanınhəmyük
sək səviyyədə inkişafını, həm də
bu inkişafınsistematikliyini təmin
edir.Qanundagöstərilirki,buisti

qamətdədövlətsiyasətininməqsə
dibədəntərbiyəsivəidmanınhü
quqi bazasını, həmçinin yüksək
dərəcəliidmançılarınhazırlanması
üçünbədəntərbiyəsiidmantəşki
latlarını, uşaq idmanmüəssisələri
sistemini yaratmaqdan ibarətdir.
Yənibusahədənailiyyətəldəolun
masıüçünhərcürşəraityaradılır.
Ocümlədən,bugünbütünidman
təşkilatları üçünbərabər imkanlar
yaradılıbvəbütün idmansahələri
inkişafetdirilir.
Lakin ölkəmizin əsasməsələlə

rindənbiridəərazibütövlüyüdür.
Düşünürəmki,bizibirləşdirəndə
yərlərdənənbirincisieləbuolma
lıdır. Cənab Prezident İlham Əli
yevin ətrafında sıx birləşməklə
həm Qarabağ məsələsinin həllin
də,həmdədigərsahələrdəinkişaf
vəuğurlarımızıhərgünirəliapara
bilərik.

LİDER

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,elmivəmədəni inkişafı ilə
sıxəlaqədədir.
Hələ 1995ci ildə Azərbaycan

gənclərininforumununkeçirilməsi
təşəbbüsünü irəli sürənvə1996cı
il fevralın 2dəmüstəqilAzərbay
cangənclərininilkforumunukeçi
rənÜmummilli liderHeydərƏli
yev hər zaman gənclərin himayə
darıolaraq sağlamdüşüncəliyeni
nəslin yetişdirilməsində, onun
dövlətvəcəmiyyətinmühümvəzi
fəsinəçevrilməsindəmüstəsnaxid
mətlərgöstərib.
Ulu öndərin bu siyasi kursunu

uğurla davam etdirən Prezident
İlhamƏliyevhərzamangənclərin

potensialından ölkənin mənafeyi
naminə tam və düzgün istifadə
olunması, onların faydalıməşğul
luğunun təminedilməsivədövlət
idarəçiliyi sistemində iştirakının
gerçəkləşdirilməsi məqsədi ilə
komplekstədbirlərhəyatakeçirib.
Hərzamangənclərədəstəkolan

Azərbaycanın Birinci vitseprezi
dentiMehriban xanımƏliyevanın
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

siyasətindəndanışarkənPrezident
İlham Əliyev tərəfindən imzalan
mış “Azərbaycan gəncliyi 2005
2009cu illərdə”, “Azərbaycan
gəncliyi 20112015ci illərdə” və
“Azərbaycan gəncliyi 20172021ci
illərdə”dövlətproqramlarıxüsusi
qeyd edilməlidir. Qəbul olunan
dövlət proqramları da gənclərin
fərdi və ictimai inkişafı üçünəsas
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, xüsusəndə id
man sahəsində qazandığı uğurlar
Azərbaycanı dünyada beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyi məkan kimi
dətanıtdı.Həyatınbütünsahələrin
dəgənclərinfəallığı, təşəbbüskarlı
ğı, irimiqyaslı layihələrin icrasında
və idarəetmədəroluartmış,vətən
pərvərlikruhuvəvətəndaşlıqmöv
qeyi möhkəmlənmiş, könüllülük
hərəkatıgenişlənmiş,2012ciil“Av
roviziya”MahnıMüsabiqəsi, IAv
ropa Oyunları, “Formula 1” Bakı
Qran Prisi və 2017ci il IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları nəticəsində
isədahaböyükvüsətalmışdır.
Azərbaycanın dövlət siyasətin

dəgənclərləişprioritetsahələrdən
birikimidiqqətəalındığıüçünMil
liMəclisdəGənclər və idman ko
mitəsi də fəaliyyət göstərir. Ölkə
nin ali orqanındagənclərin təmsil
olunmasıvəeynizamanda,onların
inkişafı üçün ayrıca komitənin
fəaliyyətinəticəsindəgənclərüçün
əhəmiyyətli olan qanunvericilik
bazasınıntəkmilləşdirilməsivəey
nizamanda,yeniqanunlarınyara
dılmasıistiqamətindəişləraparılır.
Busəbəbdən”Gənclərsiyasətihaq

Ülvi Quliyev
Milli Məclisin Gənclər və idman 

komitəsinin sədri
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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlhamƏliyev 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
təhsilin qanunvericilik bazası
əsaslı şəkildə zənginləşdirilmiş
dir.Yeniqanunlarınqəbuledilmə
simüasirinkişafınhüquqibazası
nın təmin olunmasına və stimul
laşdırılmasınameydanaçmışdır.
Əvvəla, 2009cu ildə qəbul

olunmuş “Təhsil haqqında” Qa
nuna 2018ci ildə 62maddə üzrə
edilmiş dəyişikliklər bu qanunun
daha da təkmilləşdirilməsinə və
yeniləşməsinə səbəb olmuşdur.
“Elm haqqında”Qanun isəmüa
sirtələblərəsasındayenidənyazı

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
mühitinin formalaşdırılmasına
tam təminat vermişdir. Azərbay
canRespublikasıPrezidentininsə
rəncamıiləAzərbaycanMilliElm
lər Akademiyasında yaradılmış
Yüksək Texnologiyalar Parkı və
buzəmindəinkişafetdirilmişaka
demiyanınTəcrübəSənayeZavo
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.TəcrübəSənayeZavo
dunun istehsal etdiyi elm yönlü
neft məhsulları da artıq ölkə ba
zarlarında özlərinə yer tutmaqla
yanaşı, dünya bazarına da çıxış
tapmışdır.
Elmvətəhsilsahəsindəçalışan

elmi işçilərinvəmüəllimlərindo
sentlikvəprofessorluqelmiadla

rınagörəəlavəəməkhaqqıalma
larıda“Elmhaqqında”Qanunun
müddəaları əsasındahəyata 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
etdirilməsindəMilliMəclisdə qə
bul edilmiş “Məktəbəqədər təhsil
haqqında”, “Peşə təhsili haqqın
da”qanunlarınmühüm roluvar
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
uşaqların90 faiziniəhatəedəcək
dir.
Bundanbaşqa,ölkəPrezidenti

nin tapşırığına əsasən Bakı şəhə
rindəvəölkəmizinböyükşəhərlə
rindəinşaedilənçoxmərtəbəlibi
naların birinci mərtəbələrində
uşaqbağçalarıüçünnəzərdətutu

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin Elm və təhsil 

komitəsinin sədri
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lanotaqlarvəmünasibmadditex
nikibazayaradılacaqdır.Bunların
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 böyükye
niliklərəmeydanaçmışdır.
HazırdaMilliMəclisdə“Ümum

təhsil məktəbi haqqında” qanun
layihəsiüzərindəişaparılır.Ölkə
mizdə orta ümumtəhsil məktəbi
istiqamətində böyük proqramlar
həyata keçirilir.Möhtərəm Prezi
dentinqayğısı sayəsindəölkəüz
rə3mindənçoxyeniməktəbtiki

libistifadəyəverilmişvəyaəsaslı
şəkildə yenidən qurulmuşdur.
Məktəblərimizənyüksəkyenitex
nologiyavəmüasirtədrisavadan
lıqları ilə təchiz olunmuşdur.Ar
tıqAzərbaycandayeni təhsilmü
hitibərqəraredilmişvəyeninəsil
formalaşdırılmışdır.
Elmə və təhsilə Prezident qay

ğısı ölkəmizdə müasir cəmiyyət
qurmağavə inkişafın yeni hədəf
lərinəçatmağaimkanyaradır.

LİDER

“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”.

İlhamƏliyev



Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlhamƏliyev 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
təhsilin qanunvericilik bazası
əsaslı şəkildə zənginləşdirilmiş
dir.Yeniqanunlarınqəbuledilmə
simüasirinkişafınhüquqibazası
nın təmin olunmasına və stimul
laşdırılmasınameydanaçmışdır.
Əvvəla, 2009cu ildə qəbul

olunmuş “Təhsil haqqında” Qa
nuna 2018ci ildə 62maddə üzrə
edilmiş dəyişikliklər bu qanunun
daha da təkmilləşdirilməsinə və
yeniləşməsinə səbəb olmuşdur.
“Elm haqqında”Qanun isəmüa
sirtələblərəsasındayenidənyazı

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
mühitinin formalaşdırılmasına
tam təminat vermişdir. Azərbay
canRespublikasıPrezidentininsə
rəncamıiləAzərbaycanMilliElm
lər Akademiyasında yaradılmış
Yüksək Texnologiyalar Parkı və
buzəmindəinkişafetdirilmişaka
demiyanınTəcrübəSənayeZavo
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.TəcrübəSənayeZavo
dunun istehsal etdiyi elm yönlü
neft məhsulları da artıq ölkə ba
zarlarında özlərinə yer tutmaqla
yanaşı, dünya bazarına da çıxış
tapmışdır.
Elmvətəhsilsahəsindəçalışan

elmi işçilərinvəmüəllimlərindo
sentlikvəprofessorluqelmiadla

rınagörəəlavəəməkhaqqıalma
larıda“Elmhaqqında”Qanunun
müddəaları əsasındahəyata 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
etdirilməsindəMilliMəclisdə qə
bul edilmiş “Məktəbəqədər təhsil
haqqında”, “Peşə təhsili haqqın
da”qanunlarınmühüm roluvar
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
uşaqların90 faiziniəhatəedəcək
dir.
Bundanbaşqa,ölkəPrezidenti

nin tapşırığına əsasən Bakı şəhə
rindəvəölkəmizinböyükşəhərlə
rindəinşaedilənçoxmərtəbəlibi
naların birinci mərtəbələrində
uşaqbağçalarıüçünnəzərdətutu

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin Elm və təhsil 

komitəsinin sədri

Pre  zi  dentin diq  qəti sa  yə  sin  də elm 
və təh  sil sa  hə  si ye  ni  dən qu  ru  lub
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lanotaqlarvəmünasibmadditex
nikibazayaradılacaqdır.Bunların
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 böyükye
niliklərəmeydanaçmışdır.
HazırdaMilliMəclisdə“Ümum

təhsil məktəbi haqqında” qanun
layihəsiüzərindəişaparılır.Ölkə
mizdə orta ümumtəhsil məktəbi
istiqamətində böyük proqramlar
həyata keçirilir.Möhtərəm Prezi
dentinqayğısı sayəsindəölkəüz
rə3mindənçoxyeniməktəbtiki

libistifadəyəverilmişvəyaəsaslı
şəkildə yenidən qurulmuşdur.
Məktəblərimizənyüksəkyenitex
nologiyavəmüasirtədrisavadan
lıqları ilə təchiz olunmuşdur.Ar
tıqAzərbaycandayeni təhsilmü
hitibərqəraredilmişvəyeninəsil
formalaşdırılmışdır.
Elmə və təhsilə Prezident qay

ğısı ölkəmizdə müasir cəmiyyət
qurmağavə inkişafın yeni hədəf
lərinəçatmağaimkanyaradır.

LİDER

“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”.

İlhamƏliyev
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qələrədəciddifikirverir.Eyniza
manda, keçən müddətdə ATƏT,
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı,İqtisa
diƏməkdaşlıqTəşkilatı,TürkŞu
rası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi,
GUAM,AvropaŞurası,Qaradəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
digərqurumlarlaəməkdaşlıqdina
miksurətdəinkişafetdirilib.
PrezidentİlhamƏliyevhəmdə

regionalmiqyasdaüçtərəfliəmək
daşlıqformatınıntəşəbbüskarıdır.
Təcrübəgöstərirki,bu,çoxuğur
luvəsəmərəliəməkdaşlıqformu
ludur. AzərbaycanRusiyaİran
əməkdaşlığında gəlinən nəticələr
bunun bariz nümunəsidir. Məq
sədqlobalmiqyasdasabitliyə,sül
həvəqarşılıqlıəlaqələrininkişafı
nanailolmaqdır.
Azərbaycanxarici siyasətdəüç

tərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
modellərini dialoq platformasına

keçirməklə beynəlxalqmünasibət
lər üçün müstəsna xidmət göstə
rir.
Son15ildəxaricisiyasətdəener

jifaktorundanuğurluistifadəedil
məsi xüsusi vurğulanmalıdır.
Azərbaycanbumüddətdəhəmye
ni layihələr irəli sürüb, həm də
beynəlxalqəməkdaşlıqformatıya
radıb. TAP, TANAP, Cənub Qaz
Dəhlizi Azərbaycan rəhbərliyinin
təşəbbüsləridir.Qərbdəbu layihə
lərə böyük ümid bəslənilir, onları
Avropanın enerji xəritəsini dəyişə
biləcəklayihələradlandırırlar.An
caqməsələbulayihələrləməhdud
laşmır.Dövlət başçısının fəal dip
lomatikaddımlarısayəsindəAzər
baycanYeni İpəkYolu layihəsinin
əsasiştirakçılarısırasınadaxilolub.
Artıqbulayihəçərçivəsindəhəya
ta keçirilən daşımalarda ölkəmiz
dəiştirakedir.Bundanəlavə,Bakı

TbilisiQarsdəmiryoluxəttininis
tifadəyəverilməsiiləhəministiqa
mətdəstratejibiraddımdaatılmış
oldu.
Xəzəryanıdövlətbaşçılarınınbu

ilAktauda 1996cı ildən üzərində
işaparılan“Xəzərdənizininhüqu
qi statusuhaqqında”Konvensiya
nı imzalamalarını da xüsusi qeyd
etməklazımdır.Bukonvensiyaöl
kəmizüçünmühümvətarixiəhə
miyyətkəsbedənsənəddir.
Azərbaycanınxaricisiyasətkur

su Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyibaşlıcaprinsip
lər əsasında yeni şəraitə uyğun
olaraqdavametdirilməkdədir.Ha
zırda dünyada müşahidə olunan
sürətligeosiyasi, iqtisadivəhərbi
təhlükəsizlik proseslərinin mənti
qinə uyğun olaraq milli maraqlar
çərçivəsindəxarici siyasətinqarşı
sındakonkretvəzifələrqoyulub.

LİDER

Azərbaycanınxaricisiyasətkur
sunun əsasları Ulu öndərHeydər
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.
Son15 ildəAzərbaycanınxarici

siyasətdə əldə etdiyi mühüm
nailiyyətlər sırasındaCənubiQaf
qazdatəhlükəsizliyinyaradıcısıvə
təminatçısıolmasınıxüsusivurğu
lamaqlazımdır.Azərbaycanbusə

viyyəyə çoxşaxəli və balanslaşmış
xaricisiyasətkursusayəsindəçata
bilib.Ölkəbaşçısıçətin,ziddiyyətli
və təzadlarla xarakterizə olunan
bir regionda dünyadamaliyyə və
hərbiböhranınbaşalıbgetdiyibir
zamanda dövlətin təhlükəsizliyini
yüksək səviyyədə təmin etməyə
nail olub.Buprosesdəbeynəlxalq
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 sənədlərinAzərbaycanın xey
rinə qəbul edilməsinə nail olub.
2005ci ildəAŞPAnın qış hissəvi
sessiyasında “ATƏTin Minsk
KonfransınınməşğulolduğuDağ
lıqQarabağ bölgəsi üzərindəmü
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
latı Təhlükəsizlik Şurasının
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
Şurasınaüzvseçilməyə imkanya
ratdı.
2011ciildənAzərbaycanQoşul

mama Hərəkatının üzvüdür. Bu
hərəkatın XVIII zirvə toplantısı
2019cu ildəAzərbaycanda keçiri
ləcək.Bütövlükdə isə 20192022ci
illərdə Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatına sədrlikedəcək.Son15
ildəAzərbaycanyalnızBMTiləde
yil,Avropaİttifaqı,NATO,Körfəz
ƏməkdaşlıqŞurası,ƏrəbDövlətlə
riLiqası,ŞanxayƏməkdaşlıqTəş
kilatı,Afrikaİttifaqı,AmerikaDöv
lətləriTəşkilatıvəbaşqalarıiləəla

Səməd Seyidov
Milli Məclisin Beynəlxalq 

münasibətlər və parlamentlərarası 
əlaqələr komitəsinin sədri

Azər  bay  can da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sət  də zir  və  lər fəth edir
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qələrədəciddifikirverir.Eyniza
manda, keçən müddətdə ATƏT,
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı,İqtisa
diƏməkdaşlıqTəşkilatı,TürkŞu
rası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi,
GUAM,AvropaŞurası,Qaradəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
digərqurumlarlaəməkdaşlıqdina
miksurətdəinkişafetdirilib.
PrezidentİlhamƏliyevhəmdə

regionalmiqyasdaüçtərəfliəmək
daşlıqformatınıntəşəbbüskarıdır.
Təcrübəgöstərirki,bu,çoxuğur
luvəsəmərəliəməkdaşlıqformu
ludur. AzərbaycanRusiyaİran
əməkdaşlığında gəlinən nəticələr
bunun bariz nümunəsidir. Məq
sədqlobalmiqyasdasabitliyə,sül
həvəqarşılıqlıəlaqələrininkişafı
nanailolmaqdır.
Azərbaycanxarici siyasətdəüç

tərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
modellərini dialoq platformasına

keçirməklə beynəlxalqmünasibət
lər üçün müstəsna xidmət göstə
rir.
Son15ildəxaricisiyasətdəener

jifaktorundanuğurluistifadəedil
məsi xüsusi vurğulanmalıdır.
Azərbaycanbumüddətdəhəmye
ni layihələr irəli sürüb, həm də
beynəlxalqəməkdaşlıqformatıya
radıb. TAP, TANAP, Cənub Qaz
Dəhlizi Azərbaycan rəhbərliyinin
təşəbbüsləridir.Qərbdəbu layihə
lərə böyük ümid bəslənilir, onları
Avropanın enerji xəritəsini dəyişə
biləcəklayihələradlandırırlar.An
caqməsələbulayihələrləməhdud
laşmır.Dövlət başçısının fəal dip
lomatikaddımlarısayəsindəAzər
baycanYeni İpəkYolu layihəsinin
əsasiştirakçılarısırasınadaxilolub.
Artıqbulayihəçərçivəsindəhəya
ta keçirilən daşımalarda ölkəmiz
dəiştirakedir.Bundanəlavə,Bakı

TbilisiQarsdəmiryoluxəttininis
tifadəyəverilməsiiləhəministiqa
mətdəstratejibiraddımdaatılmış
oldu.
Xəzəryanıdövlətbaşçılarınınbu

ilAktauda 1996cı ildən üzərində
işaparılan“Xəzərdənizininhüqu
qi statusuhaqqında”Konvensiya
nı imzalamalarını da xüsusi qeyd
etməklazımdır.Bukonvensiyaöl
kəmizüçünmühümvətarixiəhə
miyyətkəsbedənsənəddir.
Azərbaycanınxaricisiyasətkur

su Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyibaşlıcaprinsip
lər əsasında yeni şəraitə uyğun
olaraqdavametdirilməkdədir.Ha
zırda dünyada müşahidə olunan
sürətligeosiyasi, iqtisadivəhərbi
təhlükəsizlik proseslərinin mənti
qinə uyğun olaraq milli maraqlar
çərçivəsindəxarici siyasətinqarşı
sındakonkretvəzifələrqoyulub.

LİDER

Azərbaycanınxaricisiyasətkur
sunun əsasları Ulu öndərHeydər
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.
Son15 ildəAzərbaycanınxarici

siyasətdə əldə etdiyi mühüm
nailiyyətlər sırasındaCənubiQaf
qazdatəhlükəsizliyinyaradıcısıvə
təminatçısıolmasınıxüsusivurğu
lamaqlazımdır.Azərbaycanbusə

viyyəyə çoxşaxəli və balanslaşmış
xaricisiyasətkursusayəsindəçata
bilib.Ölkəbaşçısıçətin,ziddiyyətli
və təzadlarla xarakterizə olunan
bir regionda dünyadamaliyyə və
hərbiböhranınbaşalıbgetdiyibir
zamanda dövlətin təhlükəsizliyini
yüksək səviyyədə təmin etməyə
nail olub.Buprosesdəbeynəlxalq
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 sənədlərinAzərbaycanın xey
rinə qəbul edilməsinə nail olub.
2005ci ildəAŞPAnın qış hissəvi
sessiyasında “ATƏTin Minsk
KonfransınınməşğulolduğuDağ
lıqQarabağ bölgəsi üzərindəmü
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
latı Təhlükəsizlik Şurasının
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
Şurasınaüzvseçilməyə imkanya
ratdı.
2011ciildənAzərbaycanQoşul

mama Hərəkatının üzvüdür. Bu
hərəkatın XVIII zirvə toplantısı
2019cu ildəAzərbaycanda keçiri
ləcək.Bütövlükdə isə 20192022ci
illərdə Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatına sədrlikedəcək.Son15
ildəAzərbaycanyalnızBMTiləde
yil,Avropaİttifaqı,NATO,Körfəz
ƏməkdaşlıqŞurası,ƏrəbDövlətlə
riLiqası,ŞanxayƏməkdaşlıqTəş
kilatı,Afrikaİttifaqı,AmerikaDöv
lətləriTəşkilatıvəbaşqalarıiləəla

Səməd Seyidov
Milli Məclisin Beynəlxalq 
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fəaliyyətininsəmərəlişəkildəqurul
duğunu sübut edir. Təşkilatımız
dünyanın152ölkəsininüzvolduğu
Parlamentlərarası İttifaqda, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
İttifaqında, Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
Məclisində, Asiyada Qarşılıqlı
FəaliyyətvəEtimadTədbirləriüzrə
Müşavirədə, Asiya Parlament As
sambleyasında müşahidəçi statusu
alıb,ATƏT ParlamentAssambleya
sınınfəaliyyətindəxüsusiqonaqki
miiştiraketməsibarədərazılıqəldə
edilib. Coğrafisiyasi cəhətdən çox
önəmlibölgələriəhatəedənTürkdil
liÖlkələrinParlamentAssambleya
sının yaradılması türk dünyasının
beynəlxalq aləmdə artan nüfuzun
danxəbərverir.Üzvölkələrinparla
mentləributəşkilatçərçivəsindəsıx
əməkdaşlıqedərəkbirsırauğurlara
imzaatıblar.Azərbaycanparlamenti
bu uğurlara sevinir və təşkilata ən
yüksəksəviyyədədəstəkverir.Türk
PAnınBeynəlxalqKatibliyininBakı
şəhərində səmərəli fəaliyyəti üçün
hərcürşəraityaradılıb.
Türkiyə BöyükMillətMəclisinin

Sədri Binali Yıldırım, Qazaxıstan
ParlamentiMəclisininSədriNurlan
Niqmatulin və Qırğızıstan Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Cuma
bekovTürkPAnın10illikşərəfliin
kişaf yolundan, əməkdaşlığın daha
da dərinləşdirilməsi istiqamətində
görülənişlərdən,qarşıdaduranvə
zifələrdəndanışıblar.
TədbirdəbaşkatibAltınbekMa

mayusupovun təşkilatın 2018ci il
dəkifəaliyyətinədairhesabatməru
zəsi dinlənilib. Assambleya Şurası
nın 8ci iclasında təşkilata sədrlik
QırğızıstandanTürkiyəyəkeçib.
Həmin gün Türkdilli Ölkələrin

Parlament Assambleyasının yaran
masının10illikyubileyiiləəlaqədar
“TürkPAnınilk10ilivəparlament
lərarası əməkdaşlığın gələcəyi:
əməkdaşlığadairyeniyanaşmalar”
mövzusunda üç paneldən ibarət
konfranskeçirilib.

Əvvəlcə TürkPAnın yaranması
və inkişaf yolunu əks etdirən film
nümayiş olunub. Filmdə TürkPA
nınBakışəhərindəyerləşənmərkəzi
qərargahının təməlinin qoyulması,
binanın açılışı, o cümlədən quru
mun ölkəmizdə keçirdiyi tədbirlər
dən,paytaxtımızın tarixivəmüasir
mənzərəli yerlərindən kadrlar təq
dimedilib.
KonfransınaçılışındaAzərbaycan

MilliMəclisininSədriOqtayƏsədo
vun,TürkiyəBöyükMillətMəclisi
ninSədriBinaliYıldırımın,Qazaxıs
tan Parlamenti Məclisinin Sədri
Nurlan Niqmatulinin, Qırğızıstan
JoqorkuKeneşininSədriDastanbek
Cumabekovun vəMacarıstanMilli
AssambleyasınınSədriLaszloKöve
rinçıxışlarıdinlənilib.
Çıxışındatürkdilliölkələrinortaq

parlamentməclisinin yaranmasının
tarixizərurətdənirəligəldiyinisöy
ləyən Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədovbildiribki,əsrlərboyutürk
dünyasının mütəfəkkir insanlarını
düşündürən türk birliyi ideyasının
həyatakeçməsiüçünrealşəraityal
nızXXəsrinsonlarında formalaşıb.
Türkdilli ölkələrin dövlət başçıları
nın zirvə görüşlərinin keçirilməyə
başlanılması, Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması,
Türkdilli Ölkələrin Parlament As
sambleyasının,eləcədəTÜRKSOY
un,BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə
İrsi Fondunun, Beynəlxalq Türk
Akademiyasınınvədigərtəşkilatla
rın qurulması göstərdi ki, dost və
qardaşxalqlarımızinteqrasiyaüçün
yaranan yeni imkanları lazımınca
dəyərləndirəbiliblər.
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq

Qarabağ münaqişəsinin regional və
beynəlxalqsülhvətəhlükəsizliküçün
cidditəhdidolduğunudiqqətəçatdı
ran Milli Məclisin Sədri əminliyini
ifadəedibki,dünyadakıbütünmü
naqişələr hamılıqla qəbul edilmiş
beynəlxalqhüquqnormalarıvəprin
sipləri,xüsusənonlarınarasındabaş
lıcaprinsipolandövlətlərinsərhədlə

rinintoxunulmazlığıvəərazibütöv
lüyüprinsipiəsasındatezbirzaman
da həll edilməlidir: “İnanıram ki,
bölgədəmöhkəmsülhünbərpaedil
məsiburadayaşayanbütünxalqların
mənafelərinəcavabverər”.
İzmir bölgəsinin strateji imkan

lara malik olduğunu söyləyən
TBMMin Sədri Binali Yıldırım
diqqətəçatdırıbki,bölgənindəmir
yolu şəbəkəsinin BakıTbilisiQars
yoluna birləşdirilməsi və bununla
daQafqaz iləOrtaAsiyaarasında
daha etibarlı nəqliyyat bağlantısı
nınqurulması hədəflənir.Türkiyə
parlamentininSədrivurğulayıbki,
türkdillixalqlartarixinheçbirdöv
ründə indiki qədər yaxınmünasi
bətdə və geniş əməkdaşlıq imka
nında olmayıblar. O, əminliklə
qeyd edib ki, türkdilli dövlətlərin
gələcək inkişafına TürkPA daha
böyüktöhfələrverəcək.
QazaxıstanParlamentiMəclisinin

SədriNurlanNiqmatulinbildiribki,
təşkilat ötəndövrdə üzərinə düşən
vəzifələriuğurlahəyatakeçirib.Mə
dəni, humanitar, iqtisadi və digər
sahələrdə üzv dövlətlər arasında
əlaqələrin genişlənməsi və əmək
daşlığınyüksəlişi naminəköklü la
yihələrhəyatakeçirilib.Əməkdaşlıq,
əlaqələringenişlənməsi,sülhəvəin
kişafatöhfəverməkbütüntərəflərin
maraqlarınıtəminedir.
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,əlaqələrindahadasıxlaşdırıl
masındankeçir.QazaxıstanPrezi
dentiNursultanNazarbayevin tə
şəbbüsü ilə təsis olunan TürkPA
nınötəndövrdəböyükinkişafyolu
keçdiyini xatırladan parlament
Sədriqurumunsəmərəli fəaliyyəti
üçünBakıdayaradılanşəraitəgörə
Prezident İlham Əliyevə minnət
darlığınıifadəedib.

SƏFƏR

TürkPA-nınŞura 
iclasındavə10illik 
yubileykonfransında

Noyabrın20dəTürkdilliÖlkələ
rinParlamentAssambleyasıŞurası
nın 8ci iclası keçirildi. Tədbirdə
TürkPAnın baş katibi və təşkilata
digərüzvölkələrinTürkiyə,Qaza

xıstanvəQırğızıstanparlamentləri
nin nümayəndə heyətləri iştirak
edirdilər.
İclasdakı çıxışında ötən 10 il ər

zindəTürkPAnınciddi siyasi çəki
yəmalikolanbeynəlxalqtəşkilatki
mi formalaşdığını diqqətə çatdıran
MilliMəclisin Sədri OqtayƏsədov
qeyd edib ki, türkdilli ölkələrin or

taq parlament məclisinin fəaliyyəti
dövlətlərimizvəxalqlarımızarasın
dadostluqvəqardaşlıqmünasibət
lərinin dərinləşməsinə kömək gös
tərməyəyönəlib.Siyasi,iqtisadi,mə
dəni və digər əlaqələrimizin həm
ikitərəfli,həmdəçoxtərəflimüstəvi
də inkişafına TürkPAnın verdiyi
töhfənin ildənilə artması təşkilatın

TÜRKPA 
TƏDBİRLƏRİNDƏ

MilliMəclisinSədriOqtayƏsədovunbaşçılığıiləparlamentnümayəndəheyətiTürkdilliÖlkələrin
ParlamentAssambleyasının(TürkPA)8-ciplenariclasındavəqurumun10illikyubileyinəhəsr
olunmuşkonfransdaiştiraketməküçünnoyabrın19-dan21-dəkTürkiyəninİzmirşəhərindəsə-

fərdəolub.NümayəndəheyətinintərkibinəMilliMəclisinSəhiyyəkomitəsininsədriƏhlimanƏmirasla-
nov,deputatlardanSevincHüseynova,NizamiCəfərov,İlhamƏliyev,SədaqətVəliyeva,HikmətMəmmə-
dov,AğalarVəliyev,parlamentAparatınınrəhbəriSəfaMirzəyevvədigərrəsmişəxslərdaxilidi.
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təşkilatıngələcəkfəaliyyətinəuğur
lararzulayıb.
TürkdilliDövlətlərinƏməkdaş

lıq Şurasının (TDƏŞ) baş katibi
BağdadAmreyevTürkPAiləTürk
Şurasının əlaqələrinin əhəmiyyə
tindəndanışıb.Başkatibəminliklə
ifadə edib ki, Türkiyənin sədrliyi
dövründə hədəflərə çatmaq üçün
fəaliyyət istiqamətləridahadage
nişlənəcək.
QaradənizİqtisadiƏməkdaşlıq

Təşkilatı Parlament Məclisinin
(QDİƏTPM)başkatibiAsəfHacı
yev qeyd edib ki, bölgə üçün ol
duqcaböyüklayihələrinhəyatake
çirilməsinəbaxmayaraq,inkişafvə
tərəqqi üçün mane olan təhlükəli
məsələlərvar.AsəfHacıyevbildi
ribki,kənartəsirlərədavamgətir
məyin yolu yüksək elm və təhsil
dənkeçir.Bumənadaelmvətəhsil
sahəsində əlaqələrin genişlənməsi
birgəəməkdaşlığınəsasıdır.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti

Təşkilatının(TÜRKSOY)başkatibi
nin müavini Firat Purtaş diqqətə
çatdırıbki,TÜRKSOYortaqdil,mə

dəniyyət,tariximiraslarınqorunma
sı və inkişafı baxımından böyük
uğurlarqazanıb.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə

İrsiFonduiləbağlısənədlərintəsdi
qiüçünüzvölkələrinparlamentləri
nə göndərildiyini diqqətə çatdıran
qurumunprezidentiGünayƏfəndi
yeva buprosesin sürətləndirilməsi
ninzəruriliyinibildirib.O,Azərbay
canMilliMəclisininTürkPAnınin
kişafına böyük töhfələr verdiyini
qeydedib.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının,

Xoca Əhməd Yasəvi Beynəlxalq
TürkQazax Universitetinin, Türk
DünyasıMühəndislərvəMemarlar
İctimaiBirliyinin,DünyaTürkGənc
ləriBirliyininnümayəndələridəöz
yubileytəbrikləriniçatdırıblar.
SonraTürkPAnınkomissiyaları

nın hesabatları, o cümlədən Ətraf
mühitvətəbiiehtiyatlarkomissiya
sınınsədriƏhlimanƏmiraslanovun
vəSosial,mədənivəhumanitarko
missiyasının sədr müavini Sevinc
Hüseynovanınhesabatlarıdinlənilib
vəqəbulolunub.

Qəraraalınıbki,TürkdilliÖlkələ
rinParlamentAssambleyasının9cu
plenariclası2019cuilinsentyabrın
daAzərbaycandakeçirilsin.

Parlamentsədrlərinin
mətbuatkonfransında

TürkPAnın 8ci plenar iclasının
yekununda Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Binali Yıldırım,
Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri
Oqtay Əsədov, Qazaxıstan Parla
mentiMəclisininSədriNurlanNiq
matulinvəQırğızıstan JoqorkuKe
neşinin Sədri Dastanbek Cumabe
kovbirgəmətbuatkonfransıkeçirib
lər.TürkPAnınötəndövrdəböyük
inkişaf yolu keçdiyini xatırladan
parlamentsədrləritəşkilatınqarşıya
qoyduğu məqsədlərə doğru əzmlə
irəlilədiyinisöyləyiblər.
Noyabrın21dəAzərbaycanpar

lament nümayəndə heyəti vətənə
qayıdıb.

AkifTəvəkküloğlu
Mil  li Məc  li  sin Mət  buat ka  ti  bi

SƏFƏR

Macarıstan Milli Assambleyası
nın Sədri Laszlo Köver ölkəsinin
türkdillidövlətlərləəlaqələrəxüsusi
diqqət verdiyini vurğulayıb. Tarixi
proseslərə, türkdilli xalqların irsinə
və digərmühümməqamlara toxu
nan assambleya Sədri bildirib ki,
Macarıstan TürkPAya üzv dövlət
lərləəməkdaşlığa,türkdillixalqlarla
münasibətlərin inkişafına böyük
önəmverir.
Çıxışlarda TÜRKSOY, Türkdilli

DövlətlərinƏməkdaşlıqŞurası,Bey
nəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu, BeynəlxalqTürkAkademi
yası kimi təşkilatların fəaliyyətinin
əhəmiyyətiqeydedilib.Sonrakonf
ranspanellərüzrədavametdirilib.

TürkPA-nın
8-ciplenariclasında

Noyabrın21dəTürkdilliÖlkələ
rinParlamentAssambleyasının 8ci
plenar iclası keçirilib. Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin Sədri Binali
Yıldırımınsədrliyiiləkeçiriləniclasa
təşkilata birgə üzv ölkələrlə Maca
rıstanvəÖzbəkistanparlamentləri
ninnümayəndəheyətləri, o cümlə
dəntürkdünyasınınbirliyivəinki
şafıistiqamətindəfəaliyyətgöstərən,
eləcə də TürkPAya tərəfdaş olan
təşkilatlarınrəhbərləriqatılıblar.
Türkdünyasınınbirliyivəəmək

daşlığının faydalarından danışan
TBMMinSədriBinaliYıldırımqeyd
edib ki, uzun illər birbirindən aralı
düşən türkdilli xalqların həyatında
başverənfərqlilikxalqlarımızınzən
ginliyinə çevrilib. TürkPAnın icla
sındadigərdəyərliqonaqlarlabəra
bər,MacarıstanvəÖzbəkistanparla
mentlərininnümayəndəheyətlərinin
də iştirakı assambleyanın gələcəkdə
dahauğurlu fəaliyyətinəolan inamı
artırır:“Əminəmki,yaxıngələcəkdə
sıralarımızgenişlənəcəkvədahabö

yükuğurlaraimzaatacağıq”.
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
arasındamənəvi körpü rolunu oy
namış türkdilli xalqlar tarix səhnə
sindəyenidənmütəşəkkilqüvvəki
mi çıxış etməyə başlayıblar. Sədr
deyib:“Müasirdünyaölkələrinin,o
cümlədən türkdilli dövlətlərin hər
birininözünəməxsusparlamentdip
lomatiyası tarixivar.Azərbaycanda
ilkparlamentXXəsrinəvvəllərində
yaradılıb.Buparlamentin fəaliyyəti
müsəlmanŞərqində ilkdemokratik
dövlətolanAzərbaycanXalqCüm
huriyyətininsiyasivəhüquqitəmə
lini qurmaqla yanaşı, ölkəmizdə
parlamentarizmənənələrinininkişa
fında sondərəcəmühümroloyna
yıb.Odövrdə“parlamentdiploma
tiyası”terminiolmasada,Azərbay
can dövlətinin xarici siyasətində
parlamentdiplomatiyasıvasitələrin
dəngenişistifadəedilirdi.Təkcəbir
faktıqeydedimki,19191920ciillər
də Paris Sülh Konfransında Azər
baycanıtəmsiledənnümayəndəhe
yətinəparlamentinSədriƏlimərdan
bəyTopçubaşovbaşçılıqedirdi”.
Azərbaycandahəyatakeçirilənsi

yasətin ölkəmizi müasir dünyanın
dinamik inkişaf edən dövlətlərinin
sırasınaqoşduğunuvurğulayanOq
tayƏsədovbildiribki,Xəzərneftini
vəqazınıdünyabazarlarınaçıxaran
BakıTbilisiCeyhanneft,BakıTbili
siƏrzurumvəTANAPqazkəmər
ləriistifadəyəverilib.Dünyatarixin
də ilk transkontinental ticarətkom
munikasiya marşrutu olan Böyük
İpəkYolubərpaedilir.Ötənil İpək
Yolununfəaliyyətiüçünböyükönə
miolanBakıTbilisiQarsdəmiryolu
istifadəyəverilib.
BeynəlxalqtəşkilatlardaAzərbay

canlabağlıməsələlərinmüzakirəsin
dənümayəndəheyətimizidəstəklə
yən bütün ölkələrin, xüsusən türk
dilli dövlətlərin təmsilçilərinə bir
daha təşəkkürünü bildirən Milli
Məclisin Sədri, həmçinin Ermənis
tanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsininbeynəlxalqhüququn
norma və prinsipləri əsasında həlli
üçünsəylərimizdədaimbizimləbir
likdəolanqardaşTürkiyəyəminnət
darlıqifadəedib.
QazaxıstanParlamentiMəclisinin

SədriNurlanNiqmatulinbildiribki,
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlən
məsi,həyatakeçirilənhərbirlayihə
növbətilayihələrinəsasınıqoyur.Bu
mənadaTürkPAvəonunbütünst
rukturlarının fəaliyyəti türkdilli
dövlətlərarasındaəməkdaşlığınge
nişlənməsinə, daha böyük faydalar
əldə olunmasına əhəmiyyətli təsir
göstərir.
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin

SədriDastanbekCumabekovdeyib
ki,türkdillidövlətlərarasındaəlaqə
lərin inkişafının qorunması üçün
parlamentdiplomatiyasınıngüclən
dirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu
diplomatiyatürkdillixalqlararasın
da dostluq və qardaşlıq əlaqələrini
möhkəmləndirir.
Macarıstan parlamentinin Sədri

LaszloKöverbildiribki,ölkəsixarici
siyasətində türkdilli xalqlarla dost
luq və əməkdaşlığa xüsusi diqqət
yetirir.Macarlarıntürkdillixalqların
ənənələrinəönəmverməsitəkcəmə
dənivətarixiyaxınlıqladeyil,həm
çinin mənəvi, geosiyasi və iqtisadi
maraqlarlabağlıdır.
TürkPAnın plenar iclasında qo

naqstatusuiləiştirakedənÖzbəkis
tanınQanunvericilikPalatasıSədri
nin müavini Hatamjon Ketmonov
ötən dövrdə TürkPAnın mühüm
inkişaf yolu keçərək üzv ölkələrə
faydagətirdiyinidiqqətəçatdıraraq,
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təşkilatıngələcəkfəaliyyətinəuğur
lararzulayıb.
TürkdilliDövlətlərinƏməkdaş

lıq Şurasının (TDƏŞ) baş katibi
BağdadAmreyevTürkPAiləTürk
Şurasının əlaqələrinin əhəmiyyə
tindəndanışıb.Başkatibəminliklə
ifadə edib ki, Türkiyənin sədrliyi
dövründə hədəflərə çatmaq üçün
fəaliyyət istiqamətləridahadage
nişlənəcək.
QaradənizİqtisadiƏməkdaşlıq

Təşkilatı Parlament Məclisinin
(QDİƏTPM)başkatibiAsəfHacı
yev qeyd edib ki, bölgə üçün ol
duqcaböyüklayihələrinhəyatake
çirilməsinəbaxmayaraq,inkişafvə
tərəqqi üçün mane olan təhlükəli
məsələlərvar.AsəfHacıyevbildi
ribki,kənartəsirlərədavamgətir
məyin yolu yüksək elm və təhsil
dənkeçir.Bumənadaelmvətəhsil
sahəsində əlaqələrin genişlənməsi
birgəəməkdaşlığınəsasıdır.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti

Təşkilatının(TÜRKSOY)başkatibi
nin müavini Firat Purtaş diqqətə
çatdırıbki,TÜRKSOYortaqdil,mə

dəniyyət,tariximiraslarınqorunma
sı və inkişafı baxımından böyük
uğurlarqazanıb.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə

İrsiFonduiləbağlısənədlərintəsdi
qiüçünüzvölkələrinparlamentləri
nə göndərildiyini diqqətə çatdıran
qurumunprezidentiGünayƏfəndi
yeva buprosesin sürətləndirilməsi
ninzəruriliyinibildirib.O,Azərbay
canMilliMəclisininTürkPAnınin
kişafına böyük töhfələr verdiyini
qeydedib.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının,

Xoca Əhməd Yasəvi Beynəlxalq
TürkQazax Universitetinin, Türk
DünyasıMühəndislərvəMemarlar
İctimaiBirliyinin,DünyaTürkGənc
ləriBirliyininnümayəndələridəöz
yubileytəbrikləriniçatdırıblar.
SonraTürkPAnınkomissiyaları

nın hesabatları, o cümlədən Ətraf
mühitvətəbiiehtiyatlarkomissiya
sınınsədriƏhlimanƏmiraslanovun
vəSosial,mədənivəhumanitarko
missiyasının sədr müavini Sevinc
Hüseynovanınhesabatlarıdinlənilib
vəqəbulolunub.

Qəraraalınıbki,TürkdilliÖlkələ
rinParlamentAssambleyasının9cu
plenariclası2019cuilinsentyabrın
daAzərbaycandakeçirilsin.

Parlamentsədrlərinin
mətbuatkonfransında

TürkPAnın 8ci plenar iclasının
yekununda Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Binali Yıldırım,
Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri
Oqtay Əsədov, Qazaxıstan Parla
mentiMəclisininSədriNurlanNiq
matulinvəQırğızıstan JoqorkuKe
neşinin Sədri Dastanbek Cumabe
kovbirgəmətbuatkonfransıkeçirib
lər.TürkPAnınötəndövrdəböyük
inkişaf yolu keçdiyini xatırladan
parlamentsədrləritəşkilatınqarşıya
qoyduğu məqsədlərə doğru əzmlə
irəlilədiyinisöyləyiblər.
Noyabrın21dəAzərbaycanpar

lament nümayəndə heyəti vətənə
qayıdıb.

AkifTəvəkküloğlu
Mil  li Məc  li  sin Mət  buat ka  ti  bi

SƏFƏR

Macarıstan Milli Assambleyası
nın Sədri Laszlo Köver ölkəsinin
türkdillidövlətlərləəlaqələrəxüsusi
diqqət verdiyini vurğulayıb. Tarixi
proseslərə, türkdilli xalqların irsinə
və digərmühümməqamlara toxu
nan assambleya Sədri bildirib ki,
Macarıstan TürkPAya üzv dövlət
lərləəməkdaşlığa,türkdillixalqlarla
münasibətlərin inkişafına böyük
önəmverir.
Çıxışlarda TÜRKSOY, Türkdilli

DövlətlərinƏməkdaşlıqŞurası,Bey
nəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu, BeynəlxalqTürkAkademi
yası kimi təşkilatların fəaliyyətinin
əhəmiyyətiqeydedilib.Sonrakonf
ranspanellərüzrədavametdirilib.

TürkPA-nın
8-ciplenariclasında

Noyabrın21dəTürkdilliÖlkələ
rinParlamentAssambleyasının 8ci
plenar iclası keçirilib. Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin Sədri Binali
Yıldırımınsədrliyiiləkeçiriləniclasa
təşkilata birgə üzv ölkələrlə Maca
rıstanvəÖzbəkistanparlamentləri
ninnümayəndəheyətləri, o cümlə
dəntürkdünyasınınbirliyivəinki
şafıistiqamətindəfəaliyyətgöstərən,
eləcə də TürkPAya tərəfdaş olan
təşkilatlarınrəhbərləriqatılıblar.
Türkdünyasınınbirliyivəəmək

daşlığının faydalarından danışan
TBMMinSədriBinaliYıldırımqeyd
edib ki, uzun illər birbirindən aralı
düşən türkdilli xalqların həyatında
başverənfərqlilikxalqlarımızınzən
ginliyinə çevrilib. TürkPAnın icla
sındadigərdəyərliqonaqlarlabəra
bər,MacarıstanvəÖzbəkistanparla
mentlərininnümayəndəheyətlərinin
də iştirakı assambleyanın gələcəkdə
dahauğurlu fəaliyyətinəolan inamı
artırır:“Əminəmki,yaxıngələcəkdə
sıralarımızgenişlənəcəkvədahabö

yükuğurlaraimzaatacağıq”.
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
arasındamənəvi körpü rolunu oy
namış türkdilli xalqlar tarix səhnə
sindəyenidənmütəşəkkilqüvvəki
mi çıxış etməyə başlayıblar. Sədr
deyib:“Müasirdünyaölkələrinin,o
cümlədən türkdilli dövlətlərin hər
birininözünəməxsusparlamentdip
lomatiyası tarixivar.Azərbaycanda
ilkparlamentXXəsrinəvvəllərində
yaradılıb.Buparlamentin fəaliyyəti
müsəlmanŞərqində ilkdemokratik
dövlətolanAzərbaycanXalqCüm
huriyyətininsiyasivəhüquqitəmə
lini qurmaqla yanaşı, ölkəmizdə
parlamentarizmənənələrinininkişa
fında sondərəcəmühümroloyna
yıb.Odövrdə“parlamentdiploma
tiyası”terminiolmasada,Azərbay
can dövlətinin xarici siyasətində
parlamentdiplomatiyasıvasitələrin
dəngenişistifadəedilirdi.Təkcəbir
faktıqeydedimki,19191920ciillər
də Paris Sülh Konfransında Azər
baycanıtəmsiledənnümayəndəhe
yətinəparlamentinSədriƏlimərdan
bəyTopçubaşovbaşçılıqedirdi”.
Azərbaycandahəyatakeçirilənsi

yasətin ölkəmizi müasir dünyanın
dinamik inkişaf edən dövlətlərinin
sırasınaqoşduğunuvurğulayanOq
tayƏsədovbildiribki,Xəzərneftini
vəqazınıdünyabazarlarınaçıxaran
BakıTbilisiCeyhanneft,BakıTbili
siƏrzurumvəTANAPqazkəmər
ləriistifadəyəverilib.Dünyatarixin
də ilk transkontinental ticarətkom
munikasiya marşrutu olan Böyük
İpəkYolubərpaedilir.Ötənil İpək
Yolununfəaliyyətiüçünböyükönə
miolanBakıTbilisiQarsdəmiryolu
istifadəyəverilib.
BeynəlxalqtəşkilatlardaAzərbay

canlabağlıməsələlərinmüzakirəsin
dənümayəndəheyətimizidəstəklə
yən bütün ölkələrin, xüsusən türk
dilli dövlətlərin təmsilçilərinə bir
daha təşəkkürünü bildirən Milli
Məclisin Sədri, həmçinin Ermənis
tanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsininbeynəlxalqhüququn
norma və prinsipləri əsasında həlli
üçünsəylərimizdədaimbizimləbir
likdəolanqardaşTürkiyəyəminnət
darlıqifadəedib.
QazaxıstanParlamentiMəclisinin

SədriNurlanNiqmatulinbildiribki,
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlən
məsi,həyatakeçirilənhərbirlayihə
növbətilayihələrinəsasınıqoyur.Bu
mənadaTürkPAvəonunbütünst
rukturlarının fəaliyyəti türkdilli
dövlətlərarasındaəməkdaşlığınge
nişlənməsinə, daha böyük faydalar
əldə olunmasına əhəmiyyətli təsir
göstərir.
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin

SədriDastanbekCumabekovdeyib
ki,türkdillidövlətlərarasındaəlaqə
lərin inkişafının qorunması üçün
parlamentdiplomatiyasınıngüclən
dirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu
diplomatiyatürkdillixalqlararasın
da dostluq və qardaşlıq əlaqələrini
möhkəmləndirir.
Macarıstan parlamentinin Sədri

LaszloKöverbildiribki,ölkəsixarici
siyasətində türkdilli xalqlarla dost
luq və əməkdaşlığa xüsusi diqqət
yetirir.Macarlarıntürkdillixalqların
ənənələrinəönəmverməsitəkcəmə
dənivətarixiyaxınlıqladeyil,həm
çinin mənəvi, geosiyasi və iqtisadi
maraqlarlabağlıdır.
TürkPAnın plenar iclasında qo

naqstatusuiləiştirakedənÖzbəkis
tanınQanunvericilikPalatasıSədri
nin müavini Hatamjon Ketmonov
ötən dövrdə TürkPAnın mühüm
inkişaf yolu keçərək üzv ölkələrə
faydagətirdiyinidiqqətəçatdıraraq,
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çirklənməsi,qaçqınvəməcburiköç
künlərməsələsinəbiganəqalmama
lıdır. Terrorçuluğun və onun dəs
təklənməsinin yaratdığı təhlükələr
dənbəhsedənBinaliYıldırımdeyib
ki,Türkiyəbundansonrada terro
runbütünformavəmetodlarına,o
cümlədənPKK,FETÖvədigərter
ror təşkilatlarına qarşı mübarizəni
davametdirəcək.
Koreya Respublikası Milli As

sambleyasının Sədri Mun Hisanq
Avrasiyaməkanındasülhün,sabitli
yinvəinkişafınqorunmasıiləbağlı
ölkəsinin mövqeyindən bəhs edib.
İnkişaf və rifaha nail olmaq üçün
dünyadakıproblemlərindialoqva
sitəsiiləçözülməsininəhəmiyyətin
dəndanışanSədrqeydedibki, bu
prosesdəparlamentlərarasıəlaqələr
mühümgücəmalikdir.Koreyayarı
madasındakı mövcud problemin

sülhyoluilətənzimlənməsininəhə
miyyətiböyükdür.
RusiyaFederasiyasıFederalMəc

lisiDövlətDumasınınSədriVyaçes
lav Volodin çıxışında dünyadakı
mövcudproblemlərinqarşılıqlı an
laşmaşəraitindəhəllininəhəmiyyə
tinə toxunub.Qeyd olunub ki, Xə
zər dənizinin hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməsi,həmçininSu
riyaproblemininhəlliüçünbuölkə
ninbəzibölgələrindəatəşkəsinəldə
olunması kimi nailiyyətlərmaraqlı
ölkələr arasında aparılan səmərəli
dialoq nəticəsində qazanılıb. Vya
çeslavVolodinvurğulayıbki,bütün
problemlərin həllinə və iqtisadi
əməkdaşlığa yalnız sülh çağırışları
sayəsindənailolmaqmümkündür.
Çıxışında yüksək təşkilatçılığa

görəTürkiyəBöyükMillətMəclisi
nin Sədri Binali Yıldırıma səmimi
təşəkkürünüifadəedənMilliMəcli
sinSədriOqtayƏsədovbildiribki,
hazırda bütün dünya miqyasında
getdikcədahadakəskinləşənqlobal
problemlərin həllində parlamentlə
rinhəmikitərəfli,həmdəçoxtərəfli
formatda əməkdaşlığı mühüm rol
oynayır.İnanıramki,bugünkümü
şavirədə aparılan fikir mübadiləsi
birbiri ilə sıx bağlı olan iqtisadi
əməkdaşlıq,ətrafmühitvədavamlı
inkişafməsələlərindəparlamentləri
mizinortaqmövqelərininmüəyyən
edilməsinəköməkgöstərəcək.
Milli Məclisin Sədri qeyd edib

ki,bugünbəşəriyyətözününartan
tələbatıiləbutələbatınyerinəyeti
rilməsi imkanları arasında kəskin
ziddiyyətlərlə qarşılaşıb. Həmin
ziddiyyətlərin həll edilməsi üçün
işlənib hazırlanan davamlı inkişaf
modeli dünyanın təhlükəsiz gələ
cəyinaminəbütündövlətlərinsəy
lərininbirləşdirilməsiüzərindəqu
rulub. Oqtay Əsədov bildirib ki,

əgərAvrasiyaməkanınanəzərsal
saq, əminliklə söyləyə bilərik ki,
buradaiqtisadiinteqrasiyanıngüc
lənməsidavamlı inkişafsahəsində
məqsədlərə nail olunmasına töhfə
verə bilər: “Avrasiya ölkələrində
dünyaenerjiistehsalınınondadoq
quz hissəsi, dünya ümumi daxili
məhsulunundörddəüçhissəsi və
dünyaəhalisininbeşdədördhissə
si cəmləşib. Məmnunluqla qeyd
etməkistəyirəmki,bugünAvrasi
yaməkanındabirsıra ikitərəflivə
çoxtərəfli əməkdaşlıq formatları
təşəkkültapıb”.
BakıTbilisiCeyhan neft kəməri,

BakıTbilisiƏrzurum və TANAP
qazkəmərləri,eləcədədigərenerji
nəqliyyat layihələrininAvrasiyaqi
təsininyeni iqtisadixəritəsinin for
malaşmasındamühüm rol oynadı
ğınıdeyənMilliMəclisinSədriqeyd
edibki,AzərbaycanXXIəsrinqlobal
geosiyasivəgeoiqtisadilayihələrin
dən biri olan Böyük İpək Yolunun
bərpasında yaxından iştirak edir.
ÖtənilİpəkYolununfəaliyyətiüçün
böyükönəmiolanBakıTbilisiQars
dəmiryoluistifadəyəverilib.
Sədr Oqtay Əsədov bildirib ki,

Azərbaycanınfəaliştirakıiləhəyata
keçirilən ŞimalCənub Nəqliyyat
Dəhlizi layihəsi Hindistanı, İranı,
Rusiyanı,ŞimaliAvropanıvəYaxın
Şərqibirləşdirəcək:“Artıqlayihənin
bizə aid olan hissəsi tamamlanıb.
YaxıngələcəkdəbulayihəİpəkYo
luna inteqrasiya olunaraq, yeni bir
nəqliyyat marşrutunun açılmasına
imkanverəcək”.
OqtayƏsədovqeydedibki,Av

rasiya qitəsində yaşayan xalqların
firavangələcəyiyalnızqarşılıqlısu
rətdə faydalı iqtisadi əməkdaşlıq,
mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hör
mət, humanizm və tolerantlıq əsa
sındaqurulabilər:“Təəssüflərolsun

ƏMƏKDAŞLIQ

Avrasiya ölkələri parlament  
sədrlərinin üçüncü görüşü

TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
təşkilatçılığı ilə oktyabrın 8dəAn
talya şəhərində Avrasiya ölkələri
parlamentsədrlərininüçüncügörü
şü keçirilib. “Avrasiyada iqtisadi
əməkdaşlıq,ətrafmühitvədavamlı
inkişaf”devizialtındakeçiriləngö
rüşdə Azərbaycanı Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovunbaşçılıqetdi
yi nümayəndə heyəti təmsil edib.
NümayəndəheyətinəMilliMəclisin
komitəsədriƏliHüseynli,deputat
lar Xanlar Fətiyev,Ağalar Vəliyev,

parlament Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyevvədigərrəsmişəxslərda
xilidi.
Görüşün rəsmi açılışında çıxış

edənTürkiyəBöyükMillətMəclisi
nin Sədri Binali Yıldırım Avrasiya
ölkələriparlament sədrlərininartıq
ənənəhalınıalangörüşlərininməq
sədvəvəzifələrindəndanışıb.Dün
yanın ayrıayrı bölgələrində möv
cudmünaqişələrin əməkdaşlığa və
inkişafa ən böyük əngəl olduğunu
diqqətə çatdıran və bu kontekstdə

Dağlıq Qarabağ probleminə də to
xunan TBMMin Sədri bildirib ki,
TürkiyəAvrasiyaməkanında ölkə
lərin, xalqların sülh və bərabərlik,
inkişafvərifahşəraitindəyaşaması
natərəfdarolmaqla,buistiqamətdə
önəmliaddımlaratmaqdadır.Qeyd
edilib ki, Yaxın Şərqdə, həmçinin
Suriyada sülh və əminamanlığın
təminiüçünediləncəhdlərbunanü
munədir.
ParlamentSədriqeydedibki,heç

kimiqlimdəyişikliyi,ətrafmühitin
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şında bu görüşə ev sahibliyi edən
Türkiyənin adını çəkməməsi onun
siyasi mədəniyyətinin səviyyəsini
göstərir.Türkiyənidaimqondarma
“ermənisoyqırımı”törətməkdəgü
nahlandıranErmənistanözüXXəs
rin sonunda Azərbaycanın Xocalı
şəhərindəsoyqırımtörədib.Birçox
ölkələr,ocümlədənABŞın18ştatı
Xocalı soyqırımı iləbağlı qətnamə
lər qəbul edib. Xüsusi olaraq qeyd
etmək istəyirəmki, beynəlxalq təş
kilatlar,BMT,AvropaŞurası,Avro
pa Parlamenti Ermənistanı işğalçı
ölkə kimi tanıyır. Ermənistandan
başqabütündünyadövlətləriAzər
baycanın Dağlıq Qarabağ da daxil
olmaqla ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Budaonusübutedirki,münaqişə
tərəfiDağlıqQarabağyox,məhzEr
mənistandır”.
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin

Sədri Binali Yıldırım bu məsələyə
münasibət bildirərək deyib: “Dün
yadasülhəvəsabitliyədəyərverən
bu toplantımızda həqiqəti sarsıdan
fikirləri qəbul etməyimizmümkün
deyil. Ermənistan, həqiqətən də,
Türkiyə ilə əlaqələrini istəyirsə, o,
saxta “erməni soyqırımı” iddiasın
danəl çəkməli, tarixi hadisələri ta
rixçilərin araşdırmasına buraxmalı
dır.ParlamentSədriOqtayƏsədov
ErmənistanAzərbaycan,DağlıqQa

rabağproblemiiləbağlıətraflıbəhs
etdi.Ermənistanbumövqeyiiləəs
lindəözüözünü təcridvəziyyətinə
salıb. Ermənistan anlamalıdır ki,
qonşularıiləəlaqələrinormallaşdır
malı,CənubiQafqazdasülh,sabitlik
vərifahyolututmalıdır.Yalnızbelə
olarsa, mövcud problemlər aradan
qalxabilər”.
DahasonraAvrasiyaölkələripar

lament sədrlərinin üçüncü görüşü
işinipaneliclaslarladavametdirib.
SondaBəyannaməqəbulolunub.

* * *
Azərbaycan Respublikası
MilliMəclisininSədriOqtay
Əsədov Türkiyənin Antalya
şəhərində Koreya Respubli
kası Milli Assambleyasının
SədriMunHisanqvəRusiya
Federasiyası FederalMəclisi
DövlətDumasınınSədriVya
çeslav Volodin ilə də görü
şüb.Keçiriləngörüşlərdədöv
lətlərarasıəlaqələrgenişmü
zakirəedilib.

ƏMƏKDAŞLIQ

ki, Avrasiya məkanında alovlan
maqdaolanmüharibəvəmünaqişə
ocaqları,ocümlədənölkəmizinzor
la cəlb edildiyi ErmənistanAzər
baycan,DağlıqQarabağmünaqişəsi
genişbirbölgənininkişafimkanları
nı əhəmiyyətli dərəcədə məhdud
laşdırmaqda davam edir. Ermənis
tansilahlıqüvvələri25ildənçoxdur
ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik
tərəfindən tanınmış ərazisinin 20
faizini, yəni Dağlıq Qarabağ re
gionunuvəonunətrafındakı7rayo
nu işğal edib. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının,AvropaParlamentininvə
AvropaŞurasıParlamentAssamble
yasınınmüxtəlifillərdəqəbuletdik
ləriqətnamələrdədəErmənistansi
lahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
bütün ərazilərdən çıxarılması tələb
olunub,yurdlarındandidərgindüş
müş şəxslərin öz torpaqlarına geri
dönməsihüququtəsdiqedilib.Təəs
süf ki, münaqişənin həll edilməsi
üçünbugünədəkgöstərilənbeynəl
xalq səylər Ermənistanın qeyri

konstruktiv və pozucu mövqeyi
üzündənheçbir səmərəverməyib.
Hərkəsəaydınolmalıdırki,vəziy
yətin bu cürqalması,münaqişənin
nizamasalınmamasınəinkiCənubi
Qafqazregionunda,həmdəAvrasi
yaqitəsindəvəbütündünyadasülh
vəsabitliküçündaimtəhlükəmən
bəyidir. Əminəm ki, bu məsələdə
beynəlxalq birlik, nəhayət, öz qəti
sözünüdeməlivəmünaqişəbeynəl
xalq hüququn hamılıqla tanınmış
prinsipvənormaları,xüsusəndöv
lətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi
əsasındahəllinitapmalıdır”.
Plenar iclasda çıxış edən Ermə

nistanparlamentiSədrininmüavini
Eduard Şarmazanov işğalçı dövlə
tin ənənələrinə uyğun olaraq uy
durma“ermənisoyqırımı”vəDağ
lıqQarabağproblemiiləbağlıhəqi
qətəuyğunolmayan,böhtanxarak
terli və məntiqsiz fikirlər səsləndi
rib.
AzərbaycanMilliMəclisininSəd

riOqtayƏsədovtəcavüzkardövlə

tinnümayəndəsinətutarlıcavabve
rərəkdeyib:“Ermənistannümayən
dəsinin bu mötəbər tədbiri çaşdır
maq üçün söylədiyi fikirlər məni
yenidənçıxışetməyəvadaretdi.Əs
lindəbizimbugünkütoplantıbölgə
dəsülhü,dialoquvəinkişafıtəşviq
etməkməqsədi daşıyır.Məlum ol
duğu kimi, Dağlıq Qarabağ xalqı
deyilənbirxalqyoxdur.DağlıqQa
rabağdaAzərbaycan və erməni ic
maları yaşayıblar. Bildiyiniz kimi,
DağlıqQarabağınAzərbaycanəha
lisi etnik təmizləmə nəticəsində öz
doğmatorpaqlarındandidərgindü
şüb. Ermənistan nümayəndəsinin
hazırdaoradayaşayanQarabağer
mənilərinəözmüqəddəratlarını tə
yinetmə hüququnun verilməsi ilə
bağlıfikritamyanlışvəhüquqazid
dir.Ozamanbeləbirmaraqlı fikir
meydana gəlir: deməli, ermənilər
harada toplumşəklindəyaşayırlar
sa,oradaonlaraözmüqəddəratları
nı təyinetmə hüququ verilməlidir?
Ermənistan nümayəndəsinin çıxı

TədbirçərçivəsindəTürkPA-yaüzvdövlətlərin 
parlamentsədrləriningörüşükeçirilib
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şında bu görüşə ev sahibliyi edən
Türkiyənin adını çəkməməsi onun
siyasi mədəniyyətinin səviyyəsini
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TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
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rixçilərin araşdırmasına buraxmalı
dır.ParlamentSədriOqtayƏsədov
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lament sədrlərinin üçüncü görüşü
işinipaneliclaslarladavametdirib.
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* * *
Azərbaycan Respublikası
MilliMəclisininSədriOqtay
Əsədov Türkiyənin Antalya
şəhərində Koreya Respubli
kası Milli Assambleyasının
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ƏMƏKDAŞLIQ
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etməkməqsədi daşıyır.Məlum ol
duğu kimi, Dağlıq Qarabağ xalqı
deyilənbirxalqyoxdur.DağlıqQa
rabağdaAzərbaycan və erməni ic
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vəqayğısısayəsindəsonillər1400
dəkhərbiqulluqçuBakı,Gəncəvə
Naxçıvanşəhərlərindədaimimən
zillə təmin edilib, ölkənin digər
bölgələrində isə 2000dək hərbi
qulluqçuyaxidmətimənzillərveri
lib.Buistiqamətdəişlərbugündə
davametdirilir.AliBaşKomanda
nın tapşırığına əsasən yaxın vaxt
larda 500dək hərbi qulluqçunun
daimimənzillətəminedilməsinə
zərdətutulub.
Ölkərəhbərliyininhəyatakeçir

diyiiqtisadiislahatlarAzərbaycan
dabütünsahələrininkişafınagüc
lü təkan verdi və hərbi xərcləri
ciddişəkildəartıranPrezidentimiz
dərhalordununənmüasirsilahvə
texnikanümunələri ilə təchizatına
istiqamətgötürdü.Bu istiqamətdə
artımgələnildədəgözlənilir.2019
cuildəölkəninmüdafiəqabiliyyə
tinin vəmilli təhlükəsizliyinin tə

min edilməsinə 3milyard 37mil
yonmanatınayrılmasınəzərdətu
tulubki,budacariilləmüqayisədə
4,6faizçoxdur.
Hərbi qulluqçuların sırf döyüş

hazırlığı iləməşğulolmalarıüçün
dövlət tərəfindənbütünlazımişə
rait yaradılır.Ordumuzunmüasir
silah və hərbi texnika ilə təchiz
edilməsi, həmçinin onun yüksək
döyüşruhubugüntəcavüzkarer
məni işğalçıları üzərində böyük
üstünlüyənailolduğumuzudemə
yəimkanverir.
Ölkədə vətənpərvərlik görün

məmiş həddədir. Biz ona nail ol
duq ki,Azərbaycan Respublikası
nınhərbirvətəndaşıhərbixidmət
dən keçir, o cümlədən qadınlar
həvəslə hərbi xidmətə qoşulurlar,
orduda müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət edən vətəndaşların
sayıisə21minnəfərəçatıb.

Bu il Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin yaradılması
nın100illikyubileyi,habeləBakı
nın işğaldanazadedilməsinin100
illiyi münasibəti ilə keçirilən pa
radlar ordumuzun bütün gücünü
vəqüdrətinibirdahanümayişet
dirdi.Həminparadlardatərəfimiz
dən240ədəddənartıqhərbitexni
ka,gəmi,70dənçoxuçuşvasitəsi,
ənmüasir zirehli texnika, ən yeni
raketvəartilleriyaqurğuları,hava
hücumundan müdafiə sistemləri,
helikopterlərvəpilotsuzuçuşapa
ratlarınümayişetdirildi.
 Silahlı Qüvvələrimizin müasir

standartlara cavab verən peşəkar
orduya çevrilməsində ölkəmizin
iqtisadiinkişaftempiböyükroloy
nadı.Dinamikiqtisadiinkişaflaya
naşı, güclü ordunun yaradılması
müasir Azərbaycanı xarakterizə
edənəsasamillərdəndir.

-AzərbaycanOrdusuözgücü-
nü döyüşmeydanında göstə-
rib.ApreldöyüşlərivəNaxçı-
van əməliyyatı Azərbaycan
Ordusununişğalaltındaolan
torpaqlarımızıazadetməkgü-
cündə olduğunu nümayiş et-
dirdi. Bununla bağlı nə deyə
bilərsiniz?
2016cıilinaprelindəbütünbu

deyilənlər sözdə deyil, döyüşdə
nümayişetdirildi.Apreləkshəmlə
əməliyyatıSilahlıQüvvələrdəkeçi
rilən islahatların nə qədər uğurlu
olduğununövbətidəfəsübutetdi.
Bu əməliyyatda ordumuzun əsas
məqsədiqoşunlarıntəmasxəttinin
bilavasitə yaxınlığında yerləşən,
Azərbaycanınyaşayışməntəqələri
ni məqsədyönlü şəkildə atəşə tu
tan erməni silahlı birləşmələrinin
atəş mövqeləri və nöqtələrinin
məhvedilməsi idi.Bizdinc əhali
nin təhlükəsizliyinin təmin edil

ORDU

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.
Ötəndövrərzindəhəyatake-
çirilən səmərəli və məqsəd-
yönlü tədbirlərin nəticəsi ki-
mi, Azərbaycan Silahlı Qüv-
vələri dünyanın ən yaxşı təc-
hizedilmişvədöyüşqabiliy-
yətli ilk 50 ordusu sırasına
daxil olub. Ordu quruculuğu
sahəsindəgörülənişlərvəəl-
də edilən nəticələr haqqında
nəsöyləməkolar?

 Beş il əvvəl Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti, Silahlı
QüvvələrinAliBaşKomandanıcə
nab İlham Əliyev ordunun əsaslı
şəkildə yenilənməsi kursunu tut
maqla müdrik qərar qəbul etdi.
Ölkə başçımız  bu çətin vəzifəni
yüksək hazırlıqlı, bilikli və tələb
karrəhbərolangeneralpolkovnik
ZakirHəsənovatapşırdı.Respubli
kadabugünhərkəs,həttaskeptik
köklənmiş müxalifətçilər belə or
dumuzunqısamüddətərzindəbö
yük nəticələr qazandığını etiraf
edir.Bütünbirləşməvəhərbihis

sələrin döyüş hazırlığı və döyüş
qabiliyyəti ən yüksək səviyyəyə
qaldırılıb.Birləşmə,hərbihissəvə
əlahiddə bölmələrin dislokasiya
yerlərinin infrastrukturu inşa edi
lib və ya 80 faiz yenilənib. Şəxsi
heyətinməişət şəraiti, qidalanma
sı,geyimformasıilətəminedilmə
si və digər bütün təminat növləri
ilə bağlı problemlər tam həcmdə
həllinitapıb.
Hərbi qulluqçuların sosial

məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
prioritet istiqamətlərdən biri kimi
müəyyən olunub.Dövlətin diqqət

Azərbaycan
Respublikası
müdafiənazirinin
birincimüavini
SilahlıQüvvələrin
BaşQərargahrəisi
generalpolkovnik
Nəcməddin
Sadıkov
“MilliMəclis”
jurnalının
suallarına
cavabverir
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Azərbaycan
Respublikası
müdafiənazirinin
birincimüavini
SilahlıQüvvələrin
BaşQərargahrəisi
generalpolkovnik
Nəcməddin
Sadıkov
“MilliMəclis”
jurnalının
suallarına
cavabverir
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-Azərbaycangüclümüdafiəsə-
nayesi yaradıb. Bu gün ölkə-
mizmüasirvəkeyfiyyətlihər-
bitəyinatlıməhsullarınisteh-
salçısı kimi dünyada tanınır.
İstehsal edilən rəqabətə da-
vamlıməhsullarSilahlıQüv-

vələrimizləyanaşı,birsıraxa-
rici ölkələrin ordularının da
silahlanmasına qəbul edilir.
Bununla  bağlı fikirlərinizi
bilməkmaraqlıolardı.
Uzaqgörən və hörmətli Prezi

dentimizinqayğısı iləmüdafiə tə
yinatlı hərbi sənayenin ənmüasir
infrastrukturu yaradılır. Biz hərbi
təyinatlıməhsullarıntamamiləxa
ricdən alınmasından asılı ola bil
mərik.  Qısamüddət 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”pilotsuzuçuş aparatı özü
nün ən yüksək texnoloji səviyyəsi
və imkanları ilə böyük heyranlıq
doğurur.
Mən başqa ölkələrdə rəsmi sə

fərlərdə oluram. Orada qoşunları
vəhərbizavodlarıziyarətedərkən
müdafiə təyinatlıməhsullarımızın
xarici analoqlarından nəinki geri
qalmadığının, hətta onları üstələ
diyinin şahidi oluram. Təsadüfi
deyilki,CənubiKoreya,İraq,Afri
ka ölkələri də  Azərbaycan silah

ORDU

məsinə çalışırdıq və bu məqsədə
nailolduq.Dincəhaliniatəşətutan
düşmənnəinkiməhvedildi,hətta
üstünlük təşkil edənyüksəklik 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

döyüşləri dövlətimizin və ordu
muzungücünü,xalqımızınbirliyi
ni, həmrəyliyini və vətənpərvərli
yininümayişetdirdi”deyərəksəs
ləndirdiyi fikirlər sizin sualınıza
tamcavabverir.
Təəssüflər olsunki,Ermənistan

rəhbərliyinövbətidəfə idrakınsə
sinə qulaq asmadı, münaqişənin
sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün
onaverilmiş fürsətdən istifadə et
mədivədanışıqlardayenidənqar
şıdurmayolunuseçdi.
2018ci ildə rəşadətli ordumuz

ermənilərtərəfindənzəbtolunmuş
11minhektarNaxçıvan 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
vələriAliBaşKomandanın istəni
lən əmrini yüksək peşəkarlıq sə
viyyəsindəyerinəyetirməyəhazır
dır və işğal edilmiş əraziləri azad
etməyəqadirdir.Ermənistandaelə
zənnetməsinlərki,vaxtıuzatmaq
ladanışıqlardakıstatuskvonuqo
ruyubsaxlayabiləcəklər.
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 Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
BaşKomandanıcənabİlhamƏliye
vin diqqət və qayğısı nəticəsində
müasirvəgüclüsilahvəhərbitexni
kailətəchizolunanAzərbaycanOr
dusununşəxsiheyətinindöyüş ru
hu, hərbivətənpərvərlik tərbiyəsi,
mənəvipsixoloji hazırlığı, psixoloji
dayanaqlığıvəintizamıbugün,hə
qiqətəndə,yüksəksəviyyədədir.
Müdafiə nazirinin tapşırığına

əsasən,AzərbaycanOrdusunundö
yüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi
məqsədi ilə bütün birlik, birləşmə,
hərbihissəvəbölmələrdəşəxsihe
yətinhərbivətənpərvərliktərbiyəsi
vəmənəvipsixolojihazırlığıistiqa
mətindəməqsədyönlüişaparılır.
Azərbaycan Ordusunun şəxsi

heyətininhərbivətənpərvərlik tər
biyəsinin əsas keyfiyyətləri Azər
baycanRespublikasınınPrezidenti
və Silahlı QüvvələrinAli Baş Ko

mandanına,Konstitusiyayavəhər
biborcasədaqət;nümunəvidavra
nışvəxidmətyoldaşlarıilədostluq
münasibətlərininqurulması;özünə
qarşı tələbkarlıq vəqarşıya qoyul
muş tapşırıqların vaxtında, dəqiq
yerinəyetirilməsi kimiyüksəkqa
biliyyətlərinformalaşdırılmasıdır.
BugünAzərbaycanOrdusunda,

ocümlədənmüdafiəninönxəttində
hərbixidmətkeçməküçünoptimal
şəraityaradılıb.Gənclərinhərbivə
tənpərvərliktərbiyəsiistiqamətində
səmərəli iş aparılır.Hərbi hissə və
xüsusitəyinatlıhərbitəhsilmüəssi
sələrində hərbi xidmətin nüfuzu,
ölkə və xalq qarşısında öz borcu
nunyerinə yetirilməsi tələbatı təb
liğolunur,müxtəlifmədənikütləvi
tədbirlərkeçirilir,orduiləcəmiyyət
arasında əlaqələrin genişləndiril
məsinəyönəldilən“Açıqqapı”gün
lərivəbirsıradigərtədbirlərhəyata

keçirilir.BugünAzərbaycanOrdu
sunundövlətvəqeyrihökuməttəş
kilatları, ictimaiyyət və media nü
mayəndələri iləəməkdaşlığının in
kişafınaböyükəhəmiyyətverilir.
Bizcəmiyyətüçünaçığıq.Buba

xımdan Azərbaycan Ordusunun
fəaliyyəti, ordu quruculuğunda
aparılanislahatlar,şəxsiheyətinmə
nəvipsixolojihazırlığı,habeləhərbi
qulluqçuların sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılmasıvəgənclərinhərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində
tərəfimizdən görülən işlər barəsin
də ictimaiyyətin məlumatlandırıl
masınaxüsusidiqqətyetirilir.

-Maraqlı vəməzmunlumüsa-
hibəyəgörəçoxsağolun.Sizə
minnətdarlığımızıbildiririk.
Buyurun.Sizsağolun.

VəfadarƏliyev
“MilliMəclis”jurnalı

ORDU

alıcılarısırasındadırlar.Bu,birda
ha onu göstərir ki, Azərbaycanın
istehsal etdiyi hərbi məhsullar
dünyanınənyüksəkstandartlarına
cavabverir.
2014cü ildən Azərbaycanda

“ADEX”Beynəlxalqmüdafiəsərgisi
keçirilir.Regiondatəşkilolunanbö
yük, genişmiqyaslı bu tədbirAzər
baycanın müdafiə sənayesi komp
leksinin, müasir silah və avadanlı
ğın gücünü, qüdrətini nümayiş et
dirməküçüngenişimkanlaraçır.
“ADEX”dünyabazarlarınaixrac

üçün təklif edilən hərbisənaye
kompleksininmüxtəlifsahələriüz
rəhərbitexnikanınənyeninümu
nələri, müasir müdafiə texnologi
yalarıilətanışolmaqimkanıyara
dır.Artıqbusərgisilahlarınənson
nümunələrinin nümayişi və bey
nəlxalq hərbitexniki əməkdaşlıq
sahəsində sazişlərin imzalanması
üçün gözəl platformaya çevrilib.
Son “ADEX2018” sərgisi cari ilin
sentyabr ayında Bakıda keçirilmiş
və xeyli sayda xarici ölkələrdən
olanmüdafiəsənayesişirkətlərivə
müəssisələrinicəlbetmişdir.

-Respublikamız bir çox ölkə-
lərlə hərbi-texniki sahədə
əməkdaşlığıuğurladavamet-
dirir.  Bu əməkdaşlığın əhə-
miyyətinədənibarətdir?
Regionunxüsusiyyətləri,siyasi

durumvəcəbhəboyuzonadakıvə
ziyyətnəzərəalınmaqla,həmçinin
düşmən üzərində daim hərbi üs
tünlüyü saxlamaq məqsədi ilə
Azərbaycan Ordusunun silahlan
masınainkişafetmişmüxtəlifölkə
lərdə istehsal olunanyeni,müasir
vəkeyfiyyətlidöyüştexnikası,elə
cədədigərhərbitəyinatlıməhsul
lardaxiledilir.
Prezidentimizinqərarı iləAzər

baycan bu gün Rusiya, Belarus,

Ukrayna, Çin kimi ənənəvi tərəf
daşları ilə yanaşı, NATOya üzv
ölkələr Türkiyə, İspaniya,Böyük
Britaniya,habeləİran,Pakistan,İs
rail,CənubiAfrikaRespublikasıvə
digər inkişaf etmiş dövlətlərlə ən
fəalşəkildəəməkdaşlıqedir.Bizim
hərbitexniki əlaqələrimiz ən yük
sək səviyyədə, strateji maraqlara
cavab verən istiqamətdə inkişaf
edir.Hərbitexnikiəməkdaşlıqüz
rəfəaliyyətgöstərəndaimikomis
siyalarfəalişləyir.
Bundan əlavə, Azərbaycan Or

dusununhərbçilərixaricialihərbi
məktəblərdə və kurslarda təhsil
alır, müxtəlif mütəxəssislərin və
xüsusitəyinatlıqüvvələrinyarışla
rında, eləcə də sərgilərdə və fo
rumlarda, sülhyaratma əməliyyat
larında, nazirlər və baş qərargah
səviyyəsində keçirilən iclas və
konfranslardafəaliştirakedirlər.
Bu, bizim yüksək nüfuzumuz

dan,dünyadakımürəkkəbhərbisi
yasivəziyyətinistənilənçağırışları
nacavabverməkvəənçətinməsə
lələri həll etmək bacarığımızdan
xəbərverir.Beynəlxalqəməkdaşlıq
çərçivəsindəkeçirilənbütüntədbir
lərdə biz lazımi təcrübə toplayır,
vərdişvəpeşəkarlığımızıartırırıq.
BuyaxınlardamənABŞNəqliy

yat Komandanlığının komandanı
general Stefen Lyons ilə görüşər
kəno,bizimƏfqanıstandakısülh
məramlıqüvvələrimizəənyüksək
qiymətverərəkvurğuladıki,Azər
baycan hərbçiləri nümunəvi xid
mətləriiləbuölkədəhəyatakeçiri
lənmissiyadafərqlənirlər.

-AzərbaycanOrdusununsəciy-
yəvi xüsusiyyətlərindən biri
də yüksək vətənpərvərlik ru-
hudur.Məhzbumühümkey-
fiyyətordunundöyüşqabiliy-
yətindəözəksininecətapır?
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vin diqqət və qayğısı nəticəsində
müasirvəgüclüsilahvəhərbitexni
kailətəchizolunanAzərbaycanOr
dusununşəxsiheyətinindöyüş ru
hu, hərbivətənpərvərlik tərbiyəsi,
mənəvipsixoloji hazırlığı, psixoloji
dayanaqlığıvəintizamıbugün,hə
qiqətəndə,yüksəksəviyyədədir.
Müdafiə nazirinin tapşırığına

əsasən,AzərbaycanOrdusunundö
yüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi
məqsədi ilə bütün birlik, birləşmə,
hərbihissəvəbölmələrdəşəxsihe
yətinhərbivətənpərvərliktərbiyəsi
vəmənəvipsixolojihazırlığıistiqa
mətindəməqsədyönlüişaparılır.
Azərbaycan Ordusunun şəxsi

heyətininhərbivətənpərvərlik tər
biyəsinin əsas keyfiyyətləri Azər
baycanRespublikasınınPrezidenti
və Silahlı QüvvələrinAli Baş Ko

mandanına,Konstitusiyayavəhər
biborcasədaqət;nümunəvidavra
nışvəxidmətyoldaşlarıilədostluq
münasibətlərininqurulması;özünə
qarşı tələbkarlıq vəqarşıya qoyul
muş tapşırıqların vaxtında, dəqiq
yerinəyetirilməsi kimiyüksəkqa
biliyyətlərinformalaşdırılmasıdır.
BugünAzərbaycanOrdusunda,

ocümlədənmüdafiəninönxəttində
hərbixidmətkeçməküçünoptimal
şəraityaradılıb.Gənclərinhərbivə
tənpərvərliktərbiyəsiistiqamətində
səmərəli iş aparılır.Hərbi hissə və
xüsusitəyinatlıhərbitəhsilmüəssi
sələrində hərbi xidmətin nüfuzu,
ölkə və xalq qarşısında öz borcu
nunyerinə yetirilməsi tələbatı təb
liğolunur,müxtəlifmədənikütləvi
tədbirlərkeçirilir,orduiləcəmiyyət
arasında əlaqələrin genişləndiril
məsinəyönəldilən“Açıqqapı”gün
lərivəbirsıradigərtədbirlərhəyata

keçirilir.BugünAzərbaycanOrdu
sunundövlətvəqeyrihökuməttəş
kilatları, ictimaiyyət və media nü
mayəndələri iləəməkdaşlığının in
kişafınaböyükəhəmiyyətverilir.
Bizcəmiyyətüçünaçığıq.Buba

xımdan Azərbaycan Ordusunun
fəaliyyəti, ordu quruculuğunda
aparılanislahatlar,şəxsiheyətinmə
nəvipsixolojihazırlığı,habeləhərbi
qulluqçuların sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılmasıvəgənclərinhərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində
tərəfimizdən görülən işlər barəsin
də ictimaiyyətin məlumatlandırıl
masınaxüsusidiqqətyetirilir.

-Maraqlı vəməzmunlumüsa-
hibəyəgörəçoxsağolun.Sizə
minnətdarlığımızıbildiririk.
Buyurun.Sizsağolun.

VəfadarƏliyev
“MilliMəclis”jurnalı

ORDU

alıcılarısırasındadırlar.Bu,birda
ha onu göstərir ki, Azərbaycanın
istehsal etdiyi hərbi məhsullar
dünyanınənyüksəkstandartlarına
cavabverir.
2014cü ildən Azərbaycanda

“ADEX”Beynəlxalqmüdafiəsərgisi
keçirilir.Regiondatəşkilolunanbö
yük, genişmiqyaslı bu tədbirAzər
baycanın müdafiə sənayesi komp
leksinin, müasir silah və avadanlı
ğın gücünü, qüdrətini nümayiş et
dirməküçüngenişimkanlaraçır.
“ADEX”dünyabazarlarınaixrac

üçün təklif edilən hərbisənaye
kompleksininmüxtəlifsahələriüz
rəhərbitexnikanınənyeninümu
nələri, müasir müdafiə texnologi
yalarıilətanışolmaqimkanıyara
dır.Artıqbusərgisilahlarınənson
nümunələrinin nümayişi və bey
nəlxalq hərbitexniki əməkdaşlıq
sahəsində sazişlərin imzalanması
üçün gözəl platformaya çevrilib.
Son “ADEX2018” sərgisi cari ilin
sentyabr ayında Bakıda keçirilmiş
və xeyli sayda xarici ölkələrdən
olanmüdafiəsənayesişirkətlərivə
müəssisələrinicəlbetmişdir.

-Respublikamız bir çox ölkə-
lərlə hərbi-texniki sahədə
əməkdaşlığıuğurladavamet-
dirir.  Bu əməkdaşlığın əhə-
miyyətinədənibarətdir?
Regionunxüsusiyyətləri,siyasi

durumvəcəbhəboyuzonadakıvə
ziyyətnəzərəalınmaqla,həmçinin
düşmən üzərində daim hərbi üs
tünlüyü saxlamaq məqsədi ilə
Azərbaycan Ordusunun silahlan
masınainkişafetmişmüxtəlifölkə
lərdə istehsal olunanyeni,müasir
vəkeyfiyyətlidöyüştexnikası,elə
cədədigərhərbitəyinatlıməhsul
lardaxiledilir.
Prezidentimizinqərarı iləAzər

baycan bu gün Rusiya, Belarus,

Ukrayna, Çin kimi ənənəvi tərəf
daşları ilə yanaşı, NATOya üzv
ölkələr Türkiyə, İspaniya,Böyük
Britaniya,habeləİran,Pakistan,İs
rail,CənubiAfrikaRespublikasıvə
digər inkişaf etmiş dövlətlərlə ən
fəalşəkildəəməkdaşlıqedir.Bizim
hərbitexniki əlaqələrimiz ən yük
sək səviyyədə, strateji maraqlara
cavab verən istiqamətdə inkişaf
edir.Hərbitexnikiəməkdaşlıqüz
rəfəaliyyətgöstərəndaimikomis
siyalarfəalişləyir.
Bundan əlavə, Azərbaycan Or

dusununhərbçilərixaricialihərbi
məktəblərdə və kurslarda təhsil
alır, müxtəlif mütəxəssislərin və
xüsusitəyinatlıqüvvələrinyarışla
rında, eləcə də sərgilərdə və fo
rumlarda, sülhyaratma əməliyyat
larında, nazirlər və baş qərargah
səviyyəsində keçirilən iclas və
konfranslardafəaliştirakedirlər.
Bu, bizim yüksək nüfuzumuz

dan,dünyadakımürəkkəbhərbisi
yasivəziyyətinistənilənçağırışları
nacavabverməkvəənçətinməsə
lələri həll etmək bacarığımızdan
xəbərverir.Beynəlxalqəməkdaşlıq
çərçivəsindəkeçirilənbütüntədbir
lərdə biz lazımi təcrübə toplayır,
vərdişvəpeşəkarlığımızıartırırıq.
BuyaxınlardamənABŞNəqliy

yat Komandanlığının komandanı
general Stefen Lyons ilə görüşər
kəno,bizimƏfqanıstandakısülh
məramlıqüvvələrimizəənyüksək
qiymətverərəkvurğuladıki,Azər
baycan hərbçiləri nümunəvi xid
mətləriiləbuölkədəhəyatakeçiri
lənmissiyadafərqlənirlər.

-AzərbaycanOrdusununsəciy-
yəvi xüsusiyyətlərindən biri
də yüksək vətənpərvərlik ru-
hudur.Məhzbumühümkey-
fiyyətordunundöyüşqabiliy-
yətindəözəksininecətapır?
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lənişləriölkəninfundamentalstrateji
əhəmiyyətkəsbedənməsələlərindən
birihesabedirlər.Azərbaycanenerge
tikasıdövlətinmüstəqilliyinindayaq
larından biridir və 90cı illərdə, XXI
əsrin əvvəllərində Azərbaycan ener
getikasistemindəçoxağırbirvəziyyət
yaranmışdı. Son 15 ildə bu sahənin
inkişafı üçün böyük işlər görüldü.
“Azərişıq”ASCyədövlətdəstəyinəti
cəsində Azərbaycan energetikasına
yeniabhavagəldi.Görülmüştədbir
lərbəhrəsiniverdi.Yığımınsəviyyəsi
98%əyüksəldi.Onunhəcmisistemin
inkişafınaayrılmışvəsaitlərixeyliöt
dü,əhalininfasiləsizenerjiilətəmina
tı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı.
Heçşübhəsizki,busahədövlətnəza
rətində olmasaydı, belə nailiyyətlər
əldəetməkmümkündeyildi.
Dövlət büdcəsinin komitələrdə

müzakirəsi prosesində ölkəmizin ya
nacaq kompleksinin səmərəli fəaliy
yətiiləbağlıməsələlərdədiqqətmər
kəzində oldu. Razılıq hissi ilə qeyd
edilməlidirki,müstəqilliyinilkillərin
dəciddimaliyyətexnikiçətinliklərilə
üzləşən, fədakar neftçilərimizin belə
adisosialproblemlərinihəlletməkiq
tidarındaolmayanDövlətNeftŞirkəti
bugündünyanınnüfuzluşirkətlərin
dənbirinəçevrilmişdir.
Ölkəniniqtisadigücü,artanmaliy

yə imkanları hesabınaAzərbaycanın
nəqliyyatkompleksisürətləyenilənir,
AzərbaycanDəmirYolları,XəzərDə
nizGəmiçiliyi,BakıƏlətDənizLima
nı respublikamızın qlobal nəqliyyat
dəhlizində aktiv iştirakını təmin et
mək üçün bir sıra mühüm layihələr
həyata keçirirlər. Bu layihələrin ma
liyyələşməsi dövlət büdcəsinə Neft
Fondundanediləntransfertlərhesabı
nahəyatakeçirilir.
“Neft Fondundan daha az vəsait

götürülməlidir”kimifikirlər, təbiiki,
başadüşülənbirniyyətdir.Onunbir
hissəsini gələcək nəsillərə saxlamaq
lazımdır.Heçşübhəsizki,belədəola
caq.Ammagələcəknəsillərüçüniqti
sadiyyatımızın, iqtisadi müstəqilliyi
mizinfundamentaləsaslarıdahagüc

lüolmalı,dinamikvəkeyfiyyətliinki
şafüçünhələçoxişlərgörülməlidir.
NeftFondundandövlətbüdcəsinə

son 3 ildə (20172019) 16,7 milyard
dollar transfer edilmişdir. Halbuki
20142016cı illərdə bu rəqəm 27,3
milyard dollara bərabər olmuşdur.
Göründüyü kimi, bəzilərinin “Neft
Fondundan götürülən vəsaitlər art
mışdır”fikrireallığıəksetdirmir.
Büdcə xərclərinin 50,3%ini cari

xərclər,40,4%iniəsaslıxərclər,9,3%
ini isədövlətborcunaxidmətləbağlı
xərclərtəşkiledir.
Bizimfikrimizcə,dövlətbüdcəsin

də cari xərclərin yaxın illərdə ən azı
45%yüksəlməsivəbumeyilin,yəni
carixərclərinxüsusiçəkisininartması
realsektorundahakeyfiyyətliinkişa
fı,xariciborclanmanınoptimalsəviy
yədə saxlanılması istiqamətində hö
kumətinhazırladığıstrategiyanınhə
yata keçirilməsi, bir sıra irimiqyaslı
maliyyətutumlulayihələrinbaşaçat
ması,dövlətözəlsektorəməkdaşlığı
nıngenişlənməsihökumətin,Maliyyə
Nazirliyinin sosial tərəqqiyə xidmət
edənbüdcəmanevrlərietməkimkan
larınıartıracaqdır.
2019cuildəəsaskapitalayönəldi

ləcək investisiyaların ümumi həcmi
17,9milyardmanat proqnozlaşdırılır
ki, bununda 58,1%idaxili investisi
yaların,41,9%ixarici investisiyaların
payınadüşür.2019cuildəqeyridöv
lət investisiyalarının həcmi 8,9 mil
yardmanatolmaqla,ümumiinvestisi
yaların50%initəşkiledəcəkdir.
Büdcə xərclərində proqram və

məqsədli tədbirlər üçün (əsaslı və
saitqoyuluşuxərcləridənəzərəalın
maqla) 10 milyard manat nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2018ci illə
müqayisədə25,2%çoxdur.Buxərc
lərümumibüdcəxərclərinin41,6%
ni təşkil edəcəkdirki,budacari ilə
nisbətən14,3%çoxdur.
Respublikada kifayət qədər pub

likhüquqişəxskimifəaliyyətgöstə
rəntəşkilatlarvar.Bunlarınbirhissə
sinə2019cuilbüdcəsindən400mil
yon manata qədər vəsait ayrılması

nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyət
lə, bu kimi təşkilatların idarəetmə,
icra strukturu sistemində rolu necə
olacaq,onlarınəhaliyəpulluxidmət
lərgöstərməsininmaksimalvəmini
mal həddi necə olacaq kimi suallar
meydana çıxır ki, onlara da reallıq
nəzərə alınmaqla, əhaliyə pullu və
pulsuz xidmətin dinamikasındakı
meyillər, qiymətləndirmələr əsasın
dacavabverilməlidir.
Ölkələr üzrə büdcə xərclərinin

ÜDMdərolumüxtəlifdir.Ammabu
radabircəhətidənəzərəalmaqlazım
dır. İnkişaf səviyyəsiyüksəkolanöl
kələrdə dövlət büdcəsi xərclərinin
ÜDMdə xüsusi çəkisinin yüksək ol
masıiləyanaşı,özəlsektorelmin,təh
silin, səhiyyənin inkişafında əhəmiy
yətliroloynayır.
Dövlət büdcəsindən subsidiyalar

vətransferlərüçün1,5milyardmanat
və ya büdcənin 5,9%i həcmində və
saitnəzərdətutulmuşdur.
2019cu il dövlət büdcəsindən ər

zaq təhlükəsizliyi proqramı çərçivə
sində1haəkinsahəsinəmineralgüb
rələrəgörəverilənsubsidiyanınyuxa
rıhəddinin100manatdan150manata,
pestisidlərəgörəverilənsubsidiyanın
yuxarı həddinin isə 10manatdan 50
manatadəkartırılmasınəticəsindəəla
və123milyonmanatayrılacaqdır.
Müzakirələrdə elmin inkişafı ilə

bağlı maraqlı fikirlər səsləndi. Qeyd
edildiki,ElmlərAkademiyasındacid
dielmitədqiqatlaraparılır.Onunres
publikanın ictimaimədəni həyatında
roluartır.Əldəedilənbunailiyyətləri
daha da gücləndirmək, ölkənin real
iqtisadiyyatını, həmçinin innovasiya
ilə bağlı tədqiqatları genişləndirmək
məqsədi iləMilliElmlərAkademiya
sınamaliyyədəstəyininartmasıvacib
məsələlərdənbiridir.
Əməkbazarındaşəffaflığınartırıl

ması ölkənin perspektiv inkişaf pa
rametrlərinindüzgünproqnozlaşdı
rılmasıüçünçoxvacibşərtlərdənbi
ridir.
Azərbaycandövlətisosialyönümlü

bazariqtisadiyyatıqurur.Bu,ilknöv

İQTİSADİYYAT

Davamlı və keyfiyyətli inkişafa 
xidmət edən büdcə siyasəti

Azərbaycan dövləti qloballaşan
dünyaiqtisadiyyatındabaşverənpro
sesləri, onların Azərbaycana təsirini
obyektiv qiymətləndirir, dövlət və
özəlsektormünasibətlərininəslpartn
yor,əməkdaşlıqmünasibətlərinəçev
rilməsiüçünsistemlitədbirlərhəyata
keçirir,ölkədəmüəyyənedilmişstra
teji kursun reallaşması məqsədi ilə
səmərəli icramexanizmiyaradır,hö
kumətstrukturları,ocümlədəniqtisa
di strukturlar arasında koordinasiya
işinin səviyyəsinin xeyli yüksəlməsi
nənailolur.
İqtisadi, siyasi,hüquqi islahatların

əlaqəli şəkildəhəyata keçirilməsi, öl
kənin iqtisadi qüdrətinin artırılması,

millimaraqlarınqorunmasıistiqamə
tindəatılanuğurluaddımlarınnəticə
sində beynəlxalq maliyyə qurumları
ilə əməkdaşlığın yeni keyfiyyətmər
hələsinə keçilməsi təmin edilmişdir.
Dövlət başçısının apardığı siyasət ilk
növbədə ona görə uğurla nəticələnir
ki,busiyasətölkəninmillimaraqları
nınqorunmasınaxidmətedir.Son15
ildəAzərbaycan iqtisadiyyatı 3dəfə
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
liklərnəzərdə tutulmuşdur.Beləki,
növbəti ildənqeyrirəsmiməşğullu
ğunsəviyyəsiniəhəmiyyətlidərəcə
dəazaltmaqvəəməkhaqlarınıleqal
laşdırmaqməqsədiiləneftqazsahə
sində fəaliyyət göstərməyən özəl
sektorda 7 il müddətinə güzəştlər
tətbiq ediləcək. Vergi Məcəlləsinə
edilən dəyişikliklər vergilərdən ya
yınmanınmiqyasının 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
düşməsinəəhəmiyyətlidərəcədə tə
siredəcəkdir.
Millətvəkilləri haqlı olaraq iqtisa

diyyatın, xüsusilə də real sektorun
maliyyəresurslarınaçıxışınınasanlaş
dırılması, devalvasiyanın təsirlərinin
azaldılması istiqamətində görülən
tədbirlərindaha intensiv xarakter al
masınıbildirdilər.
2019cu il üçünGömrükKomitəsi

xəttiilədaxilolmalar3,45mlrd.manat
proqnozlaşdırılırki,buda2018ciilin
proqnozunanisbətən8,2%çoxdur.
Gömrükqanunvericiliyinintəkmil

ləşdirilməsi, səmərəli və şəffaf göm
rük idarəçiliyinin həyata keçirilməsi
vəonun strukturunun təkmilləşdiril
məsi, sistemin peşəkar kadrlarla tə
minedilməsi,gömrüknəzarətivə ti
carətinasanlaşdırılmasıgömrüksiste
mində İKTnin tətbiqinin genişləndi
rilməsi tapşırıqlarının yerinə yetiril
məsiüçünmöhkəməsasyaradır.
Millət vəkilləri haqlı olaraqAzər

baycanın enerji təhlükəsizliyinin tə
minedilməsivəbuistiqamətdəgörü

Ziyad Səmədzadə 
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sahibkarlıq və sənaye komitəsinin 
sədri,  akademik
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lənişləriölkəninfundamentalstrateji
əhəmiyyətkəsbedənməsələlərindən
birihesabedirlər.Azərbaycanenerge
tikasıdövlətinmüstəqilliyinindayaq
larından biridir və 90cı illərdə, XXI
əsrin əvvəllərində Azərbaycan ener
getikasistemindəçoxağırbirvəziyyət
yaranmışdı. Son 15 ildə bu sahənin
inkişafı üçün böyük işlər görüldü.
“Azərişıq”ASCyədövlətdəstəyinəti
cəsində Azərbaycan energetikasına
yeniabhavagəldi.Görülmüştədbir
lərbəhrəsiniverdi.Yığımınsəviyyəsi
98%əyüksəldi.Onunhəcmisistemin
inkişafınaayrılmışvəsaitlərixeyliöt
dü,əhalininfasiləsizenerjiilətəmina
tı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı.
Heçşübhəsizki,busahədövlətnəza
rətində olmasaydı, belə nailiyyətlər
əldəetməkmümkündeyildi.
Dövlət büdcəsinin komitələrdə

müzakirəsi prosesində ölkəmizin ya
nacaq kompleksinin səmərəli fəaliy
yətiiləbağlıməsələlərdədiqqətmər
kəzində oldu. Razılıq hissi ilə qeyd
edilməlidirki,müstəqilliyinilkillərin
dəciddimaliyyətexnikiçətinliklərilə
üzləşən, fədakar neftçilərimizin belə
adisosialproblemlərinihəlletməkiq
tidarındaolmayanDövlətNeftŞirkəti
bugündünyanınnüfuzluşirkətlərin
dənbirinəçevrilmişdir.
Ölkəniniqtisadigücü,artanmaliy

yə imkanları hesabınaAzərbaycanın
nəqliyyatkompleksisürətləyenilənir,
AzərbaycanDəmirYolları,XəzərDə
nizGəmiçiliyi,BakıƏlətDənizLima
nı respublikamızın qlobal nəqliyyat
dəhlizində aktiv iştirakını təmin et
mək üçün bir sıra mühüm layihələr
həyata keçirirlər. Bu layihələrin ma
liyyələşməsi dövlət büdcəsinə Neft
Fondundanediləntransfertlərhesabı
nahəyatakeçirilir.
“Neft Fondundan daha az vəsait

götürülməlidir”kimifikirlər, təbiiki,
başadüşülənbirniyyətdir.Onunbir
hissəsini gələcək nəsillərə saxlamaq
lazımdır.Heçşübhəsizki,belədəola
caq.Ammagələcəknəsillərüçüniqti
sadiyyatımızın, iqtisadi müstəqilliyi
mizinfundamentaləsaslarıdahagüc

lüolmalı,dinamikvəkeyfiyyətliinki
şafüçünhələçoxişlərgörülməlidir.
NeftFondundandövlətbüdcəsinə

son 3 ildə (20172019) 16,7 milyard
dollar transfer edilmişdir. Halbuki
20142016cı illərdə bu rəqəm 27,3
milyard dollara bərabər olmuşdur.
Göründüyü kimi, bəzilərinin “Neft
Fondundan götürülən vəsaitlər art
mışdır”fikrireallığıəksetdirmir.
Büdcə xərclərinin 50,3%ini cari

xərclər,40,4%iniəsaslıxərclər,9,3%
ini isədövlətborcunaxidmətləbağlı
xərclərtəşkiledir.
Bizimfikrimizcə,dövlətbüdcəsin

də cari xərclərin yaxın illərdə ən azı
45%yüksəlməsivəbumeyilin,yəni
carixərclərinxüsusiçəkisininartması
realsektorundahakeyfiyyətliinkişa
fı,xariciborclanmanınoptimalsəviy
yədə saxlanılması istiqamətində hö
kumətinhazırladığıstrategiyanınhə
yata keçirilməsi, bir sıra irimiqyaslı
maliyyətutumlulayihələrinbaşaçat
ması,dövlətözəlsektorəməkdaşlığı
nıngenişlənməsihökumətin,Maliyyə
Nazirliyinin sosial tərəqqiyə xidmət
edənbüdcəmanevrlərietməkimkan
larınıartıracaqdır.
2019cuildəəsaskapitalayönəldi

ləcək investisiyaların ümumi həcmi
17,9milyardmanat proqnozlaşdırılır
ki, bununda58,1%idaxili investisi
yaların,41,9%ixarici investisiyaların
payınadüşür.2019cuildəqeyridöv
lət investisiyalarının həcmi 8,9 mil
yardmanatolmaqla,ümumiinvestisi
yaların50%initəşkiledəcəkdir.
Büdcə xərclərində proqram və

məqsədli tədbirlər üçün (əsaslı və
saitqoyuluşuxərcləridənəzərəalın
maqla) 10 milyard manat nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2018ci illə
müqayisədə25,2%çoxdur.Buxərc
lərümumibüdcəxərclərinin41,6%
ni təşkil edəcəkdirki,budacari ilə
nisbətən14,3%çoxdur.
Respublikada kifayət qədər pub

likhüquqişəxskimifəaliyyətgöstə
rəntəşkilatlarvar.Bunlarınbirhissə
sinə2019cuilbüdcəsindən400mil
yon manata qədər vəsait ayrılması

nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyət
lə, bu kimi təşkilatların idarəetmə,
icra strukturu sistemində rolu necə
olacaq,onlarınəhaliyəpulluxidmət
lərgöstərməsininmaksimalvəmini
mal həddi necə olacaq kimi suallar
meydana çıxır ki, onlara da reallıq
nəzərə alınmaqla, əhaliyə pullu və
pulsuz xidmətin dinamikasındakı
meyillər, qiymətləndirmələr əsasın
dacavabverilməlidir.
Ölkələr üzrə büdcə xərclərinin

ÜDMdərolumüxtəlifdir.Ammabu
radabircəhətidənəzərəalmaqlazım
dır. İnkişaf səviyyəsiyüksəkolanöl
kələrdə dövlət büdcəsi xərclərinin
ÜDMdə xüsusi çəkisinin yüksək ol
masıiləyanaşı,özəlsektorelmin,təh
silin, səhiyyənin inkişafında əhəmiy
yətliroloynayır.
Dövlət büdcəsindən subsidiyalar

vətransferlərüçün1,5milyardmanat
və ya büdcənin 5,9%i həcmində və
saitnəzərdətutulmuşdur.
2019cu il dövlət büdcəsindən ər

zaq təhlükəsizliyi proqramı çərçivə
sində1haəkinsahəsinəmineralgüb
rələrəgörəverilənsubsidiyanınyuxa
rıhəddinin100manatdan150manata,
pestisidlərəgörəverilənsubsidiyanın
yuxarı həddinin isə 10manatdan 50
manatadəkartırılmasınəticəsindəəla
və123milyonmanatayrılacaqdır.
Müzakirələrdə elmin inkişafı ilə

bağlı maraqlı fikirlər səsləndi. Qeyd
edildiki,ElmlərAkademiyasındacid
dielmitədqiqatlaraparılır.Onunres
publikanın ictimaimədəni həyatında
roluartır.Əldəedilənbunailiyyətləri
daha da gücləndirmək, ölkənin real
iqtisadiyyatını, həmçinin innovasiya
ilə bağlı tədqiqatları genişləndirmək
məqsədi iləMilliElmlərAkademiya
sınamaliyyədəstəyininartmasıvacib
məsələlərdənbiridir.
Əməkbazarındaşəffaflığınartırıl

ması ölkənin perspektiv inkişaf pa
rametrlərinindüzgünproqnozlaşdı
rılmasıüçünçoxvacibşərtlərdənbi
ridir.
Azərbaycandövlətisosialyönümlü

bazariqtisadiyyatıqurur.Bu,ilknöv

İQTİSADİYYAT

Davamlı və keyfiyyətli inkişafa  
xidmət edən büdcə siyasəti

Azərbaycan dövləti qloballaşan
dünyaiqtisadiyyatındabaşverənpro
sesləri, onların Azərbaycana təsirini
obyektiv qiymətləndirir, dövlət və
özəlsektormünasibətlərininəslpartn
yor,əməkdaşlıqmünasibətlərinəçev
rilməsiüçünsistemlitədbirlərhəyata
keçirir,ölkədəmüəyyənedilmişstra
teji kursun reallaşması məqsədi ilə
səmərəli icramexanizmiyaradır,hö
kumətstrukturları,ocümlədəniqtisa
di strukturlar arasında koordinasiya
işinin səviyyəsinin xeyli yüksəlməsi
nənailolur.
İqtisadi, siyasi,hüquqi islahatların

əlaqəli şəkildəhəyata keçirilməsi, öl
kənin iqtisadi qüdrətinin artırılması,

millimaraqlarınqorunmasıistiqamə
tindəatılanuğurluaddımlarınnəticə
sində beynəlxalq maliyyə qurumları
ilə əməkdaşlığın yeni keyfiyyətmər
hələsinə keçilməsi təmin edilmişdir.
Dövlət başçısının apardığı siyasət ilk
növbədə ona görə uğurla nəticələnir
ki,busiyasətölkəninmillimaraqları
nınqorunmasınaxidmətedir.Son15
ildəAzərbaycan iqtisadiyyatı 3dəfə
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
liklərnəzərdə tutulmuşdur.Beləki,
növbəti ildənqeyrirəsmiməşğullu
ğunsəviyyəsiniəhəmiyyətlidərəcə
dəazaltmaqvəəməkhaqlarınıleqal
laşdırmaqməqsədiiləneftqazsahə
sində fəaliyyət göstərməyən özəl
sektorda 7 il müddətinə güzəştlər
tətbiq ediləcək. Vergi Məcəlləsinə
edilən dəyişikliklər vergilərdən ya
yınmanınmiqyasının 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
düşməsinəəhəmiyyətlidərəcədə tə
siredəcəkdir.
Millətvəkillərihaqlı olaraq iqtisa

diyyatın, xüsusilə də real sektorun
maliyyəresurslarınaçıxışınınasanlaş
dırılması, devalvasiyanın təsirlərinin
azaldılması istiqamətində görülən
tədbirlərindaha intensiv xarakter al
masınıbildirdilər.
2019cu il üçünGömrükKomitəsi

xəttiilədaxilolmalar3,45mlrd.manat
proqnozlaşdırılırki,buda2018ciilin
proqnozunanisbətən8,2%çoxdur.
Gömrükqanunvericiliyinintəkmil

ləşdirilməsi, səmərəli və şəffaf göm
rük idarəçiliyinin həyata keçirilməsi
vəonun strukturunun təkmilləşdiril
məsi, sistemin peşəkar kadrlarla tə
minedilməsi,gömrüknəzarətivə ti
carətinasanlaşdırılmasıgömrüksiste
mində İKTnin tətbiqinin genişləndi
rilməsi tapşırıqlarının yerinə yetiril
məsiüçünmöhkəməsasyaradır.
Millət vəkilləri haqlı olaraqAzər
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xili tələbatın stimullaşdırılması hesa
bına özlərini qlobal risklərdən qoru
yur, iqtisadi inkişafı təmin edirlər.
Banksektorununbukimimüsbəttəc
rübələrindən istifadə etməsi məqsə
dəuyğunolardı.Mikro,kiçik,ortasa
hibkarlığınmaliyyə resurslarına çıxı
şının yaxşılaşdırılması istiqamətində
işlərin canlandırılmasının qarşıdakı
illərdə, bizim fikrimizcə, daha geniş
vüsətalmasıölkə iqtisadiyyatınındi
namik və sürətli inkişafı üçünmöh
kəmbazayaradardı.
2019cuilüçündədövlətvəicmal

büdcənin kəsirinin idarə olunan sə
viyyədəsaxlanılmasınanailolunması
istiqamətindəatılanaddımlartəqdirə
layiqdir. Dövlət büdcəsinin kəsirinin
yuxarıhəddi2,5%təşkiledəcəkdir.Bu
hədd, hesab edirik ki, iqtisadiyyatın
stimullaşdırılması həddi çərçivəsin
dədir.Sonillərintəcrübəsigöstərirki,
respublikada büdcə kəsirinin həddi
ciddiəsaslaramalikdirvəo,inflyasiya
yaratmayan amillər hesabına müəy
yənləşdirilir.Qabaqcıldünyatəcrübə
sinə əsaslanaraq tam məsuliyyətlə
qeydedəbilərikki,məsələyəbu cür
sistemli yanaşma, büdcə kəsirinin
22,5%çərçivəsindəmüəyyənləşdiril

məsi,gələcəkdədəmaliyyə resursla
rındansəmərəliistifadəetməkəsasın
daiqtisadivəsosialinkişafısürətlən
dirməkmümkündür.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin

müzakirəsiprosesindəbirməqamda
diqqəticəlbedirdi.Birtərəfdənbüdcə
sisteminin təkmilləşməsi, orta müd
dətli büdcə tərtibinəkeçilməsi, iqtisa
di,sosialinkişafproqnozlarınınreallı
ğınınartırılması,vergisistemindəşəf
faflığa, vergi mədəniyyətinin yüksəl
məsinə xidmət edən dəyişikliklərin
davametdirilməsi,digərtərəfdəndöv
lətbüdcəsiningeniş,ətraflımüzakirə
si,büdcəzərfinədaxilolanqanunlayi
hələrinin vaxtında Milli Məclisə təq
dimedilməsibeləbirfikriqeydetməyə
əsasverirki,ölkədəictimaiyyətindaha
genişməlumatlandırılmasıprosesiin
kişafedir,keyfiyyətli iqtisadiyüksəli
şintəminedilməsindədövlətbüdcəsi
ninroluəhəmiyyətlidərəcədəartır.
Bütövlükdə komitələr 2019cu ilin

dövlət büdcəsinin əsas hədəflərinin
ölkəniniqtisadiqüdrətininartmasına,
müdafiə qabiliyyətinin möhkəmlən
məsinə, sosial sahələrin, elm, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyətin inkişafına il
dənilə artan dəstəyini müsbət qiy

mətləndirərək,eynizamanda,birsıra
maraqlıtəkliflərləçıxışetdilər.Razılıq
hissiiləqeydedilməlidirki,butəklif
lərinxeylihissəsiqəbuledildi.2019cu
ilin dövlət büdcəsi bir daha onu de
məyə əsas verir ki, qarşıdakı illərdə
ölkəniniqtisadisosial inkişafgöstəri
ciləridahadayaxşılaşacaq,Azərbay
canıninkişafetmişölkələrsəviyyəsinə
çatması istiqamətində yeni imkanlar
uğurlareallaşacaqdır.
Dövlətimizinkişafetdikcəonuniq

tisadisiyasəti,busiyasətintərkibhis
səsi olandövlət büdcəsininhazırlan
ması, təqdim edilməsi və müzakirə
prosesidətəkmilləşir,yeniinkişaf,ye
ni maliyyə mənbələrinin müəyyən
edilməsiistiqamətindəhökumət,Ma
liyyəNazirliyi,İqtisadiyyatNazirliyi,
Vergilər Nazirliyi və digər müvafiq
iqtisadistrukturlardahafəallıq,peşə
karlıqnümayişetdirirlər.
Azərbaycanındüşünülmüş inkişaf

modelivarvəbumodelinbünövrəsi
UluöndərHeydərƏliyev tərəfindən
qoyulmuşdur.PrezidentİlhamƏliyev
dəfələrləbildirmişdirki,mənbusiya
sətəsadiqqalacağam.Çünkibusiya
sət Azərbaycan dövlətinin, xalqının
maraqlarınacavabverir.

İQTİSADİYYAT

bədə, həm də o deməkdir ki, dövlət
sərt bazar iqtisadiyyatının tələblərini,
qanunlarını,sosialşəraitinəzərəalma
lıdır.Bufundamentalprinsipəsastu
tularaqrespublikadairimiqyaslıquru
culuqişləriaparılır.Buhəmdəode
məkdir ki, əhalinin həyat səviyyəsi,
pulgəlirlərivəxərclərinindinamikası,
strukturu,başverənmeyillər,iqtisadi
inkişaf, müdafiə olunan xərclərin di
namikası,əhaliyəpulluvəpulsuzxid
mətlərinarasındaoptimalnisbətintə
min edilməsi kimi məsələlər daim
diqqətmərkəzindəsaxlanılmalıdır.
Dövlət başçısı İlhamƏliyevinbir

prinsipialmövqeyinixatırlatmaqye
rinə düşərdi: “Bizim büdcəmiz və
siyasətimiz sosial yönümlüdür.
Azərbaycanda həm bazar iqtisadiy
yatıprinsipinəsadiqliközünügöstə
rir,eynizamanda,sosialməsələlərin
həllinədəböyükdiqqətyetirilir.Bi
zimölkəmizinsiyasətinisəciyyələn
dirən də məhz bu amillərdir. Əgər
Azərbaycandasırfbazariqtisadiyya
tı prinsipi tətbiq olunarsa, əhalinin
birhissəsiböyükçətinliklərləüzləşə
bilər.Onagörəiqtisadiyönümlü,in
vestisiya yönümlü, bazar iqtisadiy
yatıprinsiplərinəsadiqolansiyasəti
miz,eynizamanda,sosialproqram
larilədətamamlanmalıdır.Buməq
sədlədəböyükişlərgörülürvəgörü
ləcəkdir. Əhalinin sosial müdafiəsi
məsələləriönplandaolmalıdır.Müx
təlifsosialproqramlarınhəyatakeçi
rilməsi, müxtəlif təşəbbüslərin baş
lanmasıbuməqsədidaşıyır”.
Dinamik və keyfiyyətli inkişafa

nail olmaq istəyən hər bir ölkə özü
nün düzgün borclanma siyasətini
müəyyənedir.İndidünyadaeləölkə
lərvarki,onlardaadambaşınadüşən
xarici borcun həcmi ümumi daxili
məhsulun adambaşına düşən  həc
mindənxeyliçoxdur.Bumeylinuzun
dövrmövcudolması,ölkənitamamilə
xaricikapitaldanasılıedəbilər,onun

müstəqilliyininitirilməsiüçünkatali
zatorrolunuoynayabilər.
RespublikadaxariciborcunÜDMə

nisbəti21,9%təşkiledir.2019cuildə
dövlətborcunaxidmətləbağlıxərclər
cəmibüdcəxərclərinin9,3%ni təşkil
edəcəkdir(ÜDMdə2,8%).
Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır

ki,ölkəPrezidentinin2018ciil24av
qusttarixliSərəncamıilə“Azərbaycan
Respublikasında dövlət borcunun
idarə edilməsinə dair orta və uzun
müddətüçün”Strategiyatəsdiqedil
mişdir.Onudaqeydedəkki,2019cu
il dövlət büdcəsində borclanmanın
nəzərdətutulmuşyuxarıhədləriməhz
bustrategiyayamüvafiqolaraqtərtib
edilmişdir.Strategiyadaborcuntədri
cən azaldılması, növbəti ildən başla
yaraq dövlətin birbaşa və dövlət zə
manəti əsasında dövlətmüəssisələri
ninxaricikreditalmalarınınsərtçərçi
vələrininmüəyyənolunmasıvəyalnız
ölkəninprioritethesabedilən layihə
lərininmaliyyələşdirilməsiüçünborc
vəsaitlərinincəlbedilməsinəzərdətu
tulmuşdur.
Dövlət büdcəsinin ÜDMdə payı

daim diqqət mərkəzində olan vacib
göstəricilərdən biridir. Son 10 ildə

Azərbaycandabugöstəricininxüsusi
çəkisi2833%arasındadəyişmişdirvə
hesabedirikki,busəviyyəninXXIəs
rin əvvəllərindəki 1314%dən
3033%əqədəryüksəlməsiAzərbay
candaölkəniniqtisadiinkişafı,xalqın
həyat səviyyəsinin yaxşılaşması isti
qamətindəgörülən irimiqyaslı işlərin
məntiqinəticəsidir.2019cuilüzrəbu
göstəricireallığavəqarşıyaqoyulmuş
sosial və iqtisadi hədəflərə çatmağa
xidmətedir.Eynizamanda,qarşıdakı
illərdə onun dinamikasında müsbət
meyillərisaxlamaqkeyfiyyətliinkişaf,
bir sıra sosialproblemlərihəlletmək
baxımındanməqsədəuyğunolardı.
Müstəqil Azərbaycanın düşünül

müş pulkredit siyasətinin ağır çətin
illərdəölkəiqtisadiyyatınındirçəlmə
sində, 4 rəqəmli inflyasiyanın cilov
lanmasında böyük rolu olmuşdur.
Son vaxtlar bank sektorunda yaran
mış problemlər iqtisadi fəaliyyəti
məhdudlaşdırır. Bu sektordakı prob
lemləriniqtisadiyyatımızatəsiribarə
də cənab Prezidentin tapşırıqlarının
yerinəyetirilməsiiləbağlıgörüləniş
lərin səmərəsinin artmasına ehtiyac
vardır. Kredit faizləri yüksəkdir. Bir
çoxdövlətlərartıqneçəillərdirki,da
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xili tələbatın stimullaşdırılması hesa
bına özlərini qlobal risklərdən qoru
yur, iqtisadi inkişafı təmin edirlər.
Banksektorununbukimimüsbəttəc
rübələrindən istifadə etməsi məqsə
dəuyğunolardı.Mikro,kiçik,ortasa
hibkarlığınmaliyyə resurslarına çıxı
şının yaxşılaşdırılması istiqamətində
işlərin canlandırılmasının qarşıdakı
illərdə, bizim fikrimizcə, daha geniş
vüsətalmasıölkə iqtisadiyyatınındi
namik və sürətli inkişafı üçünmöh
kəmbazayaradardı.
2019cuilüçündədövlətvəicmal

büdcənin kəsirinin idarə olunan sə
viyyədəsaxlanılmasınanailolunması
istiqamətindəatılanaddımlartəqdirə
layiqdir. Dövlət büdcəsinin kəsirinin
yuxarıhəddi2,5%təşkiledəcəkdir.Bu
hədd, hesab edirik ki, iqtisadiyyatın
stimullaşdırılması həddi çərçivəsin
dədir.Sonillərintəcrübəsigöstərirki,
respublikada büdcə kəsirinin həddi
ciddiəsaslaramalikdirvəo,inflyasiya
yaratmayan amillər hesabına müəy
yənləşdirilir.Qabaqcıldünyatəcrübə
sinə əsaslanaraq tam məsuliyyətlə
qeydedəbilərikki,məsələyəbu cür
sistemli yanaşma, büdcə kəsirinin
22,5%çərçivəsindəmüəyyənləşdiril

məsi,gələcəkdədəmaliyyə resursla
rındansəmərəliistifadəetməkəsasın
daiqtisadivəsosialinkişafısürətlən
dirməkmümkündür.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin

müzakirəsiprosesindəbirməqamda
diqqəticəlbedirdi.Birtərəfdənbüdcə
sisteminin təkmilləşməsi, orta müd
dətli büdcə tərtibinəkeçilməsi, iqtisa
di,sosialinkişafproqnozlarınınreallı
ğınınartırılması,vergisistemindəşəf
faflığa, vergi mədəniyyətinin yüksəl
məsinə xidmət edən dəyişikliklərin
davametdirilməsi,digərtərəfdəndöv
lətbüdcəsiningeniş,ətraflımüzakirə
si,büdcəzərfinədaxilolanqanunlayi
hələrinin vaxtında Milli Məclisə təq
dimedilməsibeləbirfikriqeydetməyə
əsasverirki,ölkədəictimaiyyətindaha
genişməlumatlandırılmasıprosesiin
kişafedir,keyfiyyətli iqtisadiyüksəli
şintəminedilməsindədövlətbüdcəsi
ninroluəhəmiyyətlidərəcədəartır.
Bütövlükdə komitələr 2019cu ilin

dövlət büdcəsinin əsas hədəflərinin
ölkəniniqtisadiqüdrətininartmasına,
müdafiə qabiliyyətinin möhkəmlən
məsinə, sosial sahələrin, elm, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyətin inkişafına il
dənilə artan dəstəyini müsbət qiy

mətləndirərək,eynizamanda,birsıra
maraqlıtəkliflərləçıxışetdilər.Razılıq
hissiiləqeydedilməlidirki,butəklif
lərinxeylihissəsiqəbuledildi.2019cu
ilin dövlət büdcəsi bir daha onu de
məyə əsas verir ki, qarşıdakı illərdə
ölkəniniqtisadisosial inkişafgöstəri
ciləridahadayaxşılaşacaq,Azərbay
canıninkişafetmişölkələrsəviyyəsinə
çatması istiqamətində yeni imkanlar
uğurlareallaşacaqdır.
Dövlətimizinkişafetdikcəonuniq

tisadisiyasəti,busiyasətintərkibhis
səsi olandövlət büdcəsininhazırlan
ması, təqdim edilməsi və müzakirə
prosesidətəkmilləşir,yeniinkişaf,ye
ni maliyyə mənbələrinin müəyyən
edilməsiistiqamətindəhökumət,Ma
liyyəNazirliyi,İqtisadiyyatNazirliyi,
Vergilər Nazirliyi və digər müvafiq
iqtisadistrukturlardahafəallıq,peşə
karlıqnümayişetdirirlər.
Azərbaycanındüşünülmüş inkişaf

modelivarvəbumodelinbünövrəsi
UluöndərHeydərƏliyev tərəfindən
qoyulmuşdur.PrezidentİlhamƏliyev
dəfələrləbildirmişdirki,mənbusiya
sətəsadiqqalacağam.Çünkibusiya
sət Azərbaycan dövlətinin, xalqının
maraqlarınacavabverir.

İQTİSADİYYAT

bədə, həm də o deməkdir ki, dövlət
sərt bazar iqtisadiyyatının tələblərini,
qanunlarını,sosialşəraitinəzərəalma
lıdır.Bufundamentalprinsipəsastu
tularaqrespublikadairimiqyaslıquru
culuqişləriaparılır.Buhəmdəode
məkdir ki, əhalinin həyat səviyyəsi,
pulgəlirlərivəxərclərinindinamikası,
strukturu,başverənmeyillər,iqtisadi
inkişaf, müdafiə olunan xərclərin di
namikası,əhaliyəpulluvəpulsuzxid
mətlərinarasındaoptimalnisbətintə
min edilməsi kimi məsələlər daim
diqqətmərkəzindəsaxlanılmalıdır.
Dövlət başçısı İlhamƏliyevinbir

prinsipialmövqeyinixatırlatmaqye
rinə düşərdi: “Bizim büdcəmiz və
siyasətimiz sosial yönümlüdür.
Azərbaycanda həm bazar iqtisadiy
yatıprinsipinəsadiqliközünügöstə
rir,eynizamanda,sosialməsələlərin
həllinədəböyükdiqqətyetirilir.Bi
zimölkəmizinsiyasətinisəciyyələn
dirən də məhz bu amillərdir. Əgər
Azərbaycandasırfbazariqtisadiyya
tı prinsipi tətbiq olunarsa, əhalinin
birhissəsiböyükçətinliklərləüzləşə
bilər.Onagörəiqtisadiyönümlü,in
vestisiya yönümlü, bazar iqtisadiy
yatıprinsiplərinəsadiqolansiyasəti
miz,eynizamanda,sosialproqram
larilədətamamlanmalıdır.Buməq
sədlədəböyükişlərgörülürvəgörü
ləcəkdir. Əhalinin sosial müdafiəsi
məsələləriönplandaolmalıdır.Müx
təlifsosialproqramlarınhəyatakeçi
rilməsi, müxtəlif təşəbbüslərin baş
lanmasıbuməqsədidaşıyır”.
Dinamik və keyfiyyətli inkişafa

nail olmaq istəyən hər bir ölkə özü
nün düzgün borclanma siyasətini
müəyyənedir.İndidünyadaeləölkə
lərvarki,onlardaadambaşınadüşən
xarici borcun həcmi ümumi daxili
məhsulun adambaşına düşən  həc
mindənxeyliçoxdur.Bumeylinuzun
dövrmövcudolması,ölkənitamamilə
xaricikapitaldanasılıedəbilər,onun

müstəqilliyininitirilməsiüçünkatali
zatorrolunuoynayabilər.
RespublikadaxariciborcunÜDMə

nisbəti21,9%təşkiledir.2019cuildə
dövlətborcunaxidmətləbağlıxərclər
cəmibüdcəxərclərinin9,3%ni təşkil
edəcəkdir(ÜDMdə2,8%).
Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır

ki,ölkəPrezidentinin2018ciil24av
qusttarixliSərəncamıilə“Azərbaycan
Respublikasında dövlət borcunun
idarə edilməsinə dair orta və uzun
müddətüçün”Strategiyatəsdiqedil
mişdir.Onudaqeydedəkki,2019cu
il dövlət büdcəsində borclanmanın
nəzərdətutulmuşyuxarıhədləriməhz
bustrategiyayamüvafiqolaraqtərtib
edilmişdir.Strategiyadaborcuntədri
cən azaldılması, növbəti ildən başla
yaraq dövlətin birbaşa və dövlət zə
manəti əsasında dövlətmüəssisələri
ninxaricikreditalmalarınınsərtçərçi
vələrininmüəyyənolunmasıvəyalnız
ölkəninprioritethesabedilən layihə
lərininmaliyyələşdirilməsiüçünborc
vəsaitlərinincəlbedilməsinəzərdətu
tulmuşdur.
Dövlət büdcəsinin ÜDMdə payı

daim diqqət mərkəzində olan vacib
göstəricilərdən biridir. Son 10 ildə

Azərbaycandabugöstəricininxüsusi
çəkisi2833%arasındadəyişmişdirvə
hesabedirikki,busəviyyəninXXIəs
rin əvvəllərindəki 1314%dən
3033%əqədəryüksəlməsiAzərbay
candaölkəniniqtisadiinkişafı,xalqın
həyat səviyyəsinin yaxşılaşması isti
qamətindəgörülən irimiqyaslı işlərin
məntiqinəticəsidir.2019cuilüzrəbu
göstəricireallığavəqarşıyaqoyulmuş
sosial və iqtisadi hədəflərə çatmağa
xidmətedir.Eynizamanda,qarşıdakı
illərdə onun dinamikasında müsbət
meyillərisaxlamaqkeyfiyyətliinkişaf,
bir sıra sosialproblemlərihəlletmək
baxımındanməqsədəuyğunolardı.
Müstəqil Azərbaycanın düşünül

müş pulkredit siyasətinin ağır çətin
illərdəölkəiqtisadiyyatınındirçəlmə
sində, 4 rəqəmli inflyasiyanın cilov
lanmasında böyük rolu olmuşdur.
Son vaxtlar bank sektorunda yaran
mış problemlər iqtisadi fəaliyyəti
məhdudlaşdırır. Bu sektordakı prob
lemləriniqtisadiyyatımızatəsiribarə
də cənab Prezidentin tapşırıqlarının
yerinəyetirilməsiiləbağlıgörüləniş
lərin səmərəsinin artmasına ehtiyac
vardır. Kredit faizləri yüksəkdir. Bir
çoxdövlətlərartıqneçəillərdirki,da
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münasibətlərin dərinləşməsinə öz
töhfəsini verir ki, bu daAzərbay
canlaRusiyaarasındadövlətlərara
sı münasibətlərin inkişafının ma
hiyyətindəmüsbətəksolunur.Ha
zırda əlaqələrimizi dahada geniş
ləndirmək üçün bütün parlament
lərarasıimkanlardanistifadəedilir.
Keçirilən hər bir görüşməhsuldar
vəsəmərəlidir.
Əlbəttə,ölkələrimizinqarşılıqlı

faydalı əlaqələrinin perspektivli
sahələrindən biri regionlararası
əməkdaşlıqdır. Buna misal kimi,
müntəzəm keçirilən Azərbaycan
vəRusiyaregionlararasıforumunu
göstərməkolar.Belə ki, bu forum
hökumətorqanlarını,biznesstruk
turlarını,vətəndaşcəmiyyətiinsti
tutlarını, ekspert dairələrinin nü
mayəndələrini birləşdirir; Rusiya
iləAzərbaycanarasındastratejitə
rəfdaşlığıninkişafındamühümrol
oynayır, eləcə də ölkələrimiz ara
sında əməkdaşlığın ciddi poten
sialının effektiv reallaşdırılmasına
öz töhfəsini verir.Hər iki ölkənin
parlamentarilərininbucürregion
lararası forumlarda iştirakı çox
faydalıdır. Məhz bu forumlarda

parlamentarilərin səsləndirdikləri
fikirvətəkliflərqanunvericidəstək
əldəedərəkhəyatakeçiriləbilər.
AzərbaycanlaRusiyaFederasiya

sısubyektlərininqanunvericiorqan
ları arasında parlamentlərarası əla
qələrininkişafınınbariznümunələ
rindənbiriSanktPeterburqQanun
vericilik Məclisi ilə əməkdaşlıqdır.
MilliMəclisləQanunvericilikMəcli
si2017ciilsentyabrın22dəikiqa
nunvericilik orqanı arasındakımü
nasibətlərindayanıqlığınıifadəedən
protokol imzaladı. Eyni zamanda,
2016cıildəMilliMəclisvəDağıstan
Respublikası XalqMəclisi arasında
əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Mən
qanunvericilik orqanlarının əmək
daşlığının daha da dərinləşməsini
və bu istiqamətdə görülən işləri
məqsədəuyğunhesabedirəm.

-Ermənistan-Azərbaycan,Dağ-
lıqQarabağproblemininhəl-
lindəMinskQrupununhəm-
sədrləri olan ABŞ və Fransa-
nın, ümumiyyətlə, Qərbin
münaqişəyə yanaşmasında
həssaslıqmüşahidə olunmur.
Rusiyanınbuməsələyəmüna-

sibətdə həmişə diqqətli dav-
ranmağa çalışmasımünaqişə-
ninhəllindəonunfaydalılığı-
nı önə çıxarır və son dövrlər
Rusiyanındahaciddiaktivliyi
müşahidə olunmaqdadır. Bəs
ErmənistanlamüttəfiqlikRu-
siyanın konfliktin həllində
daha ədalətli rol oynamasına
nədərəcədəmaneolabilər?
 Sözsüz ki, DağlıqQarabağ və

ətrafındakı hazırkı vəziyyət nə
Azərbaycanüçün,nədədünyaicti
maiyyətiüçünməqbuldeyil.Minsk
Qrupunun həmsədrləri  Rusiya,
FransavəABŞdəfələrlədövlətbaş
çıları səviyyəsində elan ediblər ki,
statuskvoqəbuledilməzdir vədə
yişdirilməlidir. Biz bu mövqe ilə
tamamilə razıyıq və bu cür bəya
natlarıdüzgünhesabedirik.Məsə
lənihəlletməküçünbütünhüquqi
mexanizmlərmövcuddur.Onildən
artıqdır ki,BMTTəhlükəsizlik Şu
rasıerməniqoşunlarınınişğalolun
muş ərazilərdən dərhal və qeyd
şərtsiz çıxarılmasını tələb edən
dörd qətnamə qəbul edib. Bu qət
namələrhələdəqüvvədədirvəhə
yatakeçirilməlidir.

MÜSAHİBƏ

Əli Hüseynli:

“Azərbaycanın KTMT-yə daxil olma  
fikrinə diqqətlə yanaşmaq lazımdır”
- Əli müəllim, Milli Məclisin
Azərbaycan-Rusiya parla-
mentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbərisiniz.Ölkə-
lərimizin parlamentləri ara-
sında əlaqələr yüksək səviy-
yədədir vəMilliMəclis rusi-
yalıhəmkarlarıiləyaxındost-
luqmünasibətlərinəmalikdir.
Eynizamanda,Rusiyaregion-
ları iləbirbaşaəlaqələrinqu-
rulması Rusiyanın regional
qanunverici orqanları ilə
əməkdaşlığıaktuallaşdırır.Bu
istiqamətdəhansıperspektiv-
lərmövcuddur?

Bildiyinizkimi,ölkələrimizara
sında siyasi əməkdaşlıq ildənilə
nəzərəçarpacaqdərəcədəfəallaşır.
Hər ikidövlətinprezidentlərinin 
İlham Əliyev və Vladimir Putinin
rəhbərliyi altında Azərbaycan və
Rusiya strateji əməkdaşlığın yeni
səviyyəsinəyüksəliblər.Qeydedim
ki,ölkələrimizarasındadövlətləri
mizinsuverenliyinəvəərazibütöv
lüyünəolanqarşılıqlıhörmətəəsas
lanandostluqvəmehribanqonşu
luq münasibətləri dinamik inkişaf
edən ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələrin
sabitliyini və davamlılığını təmin
edir. Həmin mehriban ənənələrə

əsaslanaraq, AzərbaycanRusiya
parlamentlərarasımünasibətləridə
yeni məzmunla zənginləşərək di
namik şəkildə inkişafdadır. Parla
mentlərimizinənvacibvəzifələrin
dənbiribuəlaqələrinqanunverici
lik səviyyəsində dəstəklənməsi və
möhkəmləndirilməsidir. Ölkələri
mizin parlament nümayəndə he
yətlərimüasir dövrün çətin geosi
yasi şəraitindəbeynəlxalq təşkilat
lardabirbirinidəstəkləyirlər.Söz
süzki, parlament rəhbərlərininvə
deputatların müxtəlif forum və
konfranslarda müntəzəm görüşlə
rinin xarakteri parlamentlərarası

SonillərdəAzərbaycanla
Rusiyanınmünasibətləri
yenihərbisiyasimüttə
fiqliksəviyyəsinəyüksə
lib.BumənadaAzərbay
canRusiyaparlamentlər
arasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəri,Milli
MəclisinHüquqsiyasəti
vədövlətquruculuğu
komitəsininsədriƏli
Hüseynlinidinləmək
maraqlıolardı.
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münasibətlərin dərinləşməsinə öz
töhfəsini verir ki, bu daAzərbay
canlaRusiyaarasındadövlətlərara
sı münasibətlərin inkişafının ma
hiyyətindəmüsbətəksolunur.Ha
zırda əlaqələrimizi dahada geniş
ləndirmək üçün bütün parlament
lərarasıimkanlardanistifadəedilir.
Keçirilən hər bir görüşməhsuldar
vəsəmərəlidir.
Əlbəttə,ölkələrimizinqarşılıqlı

faydalı əlaqələrinin perspektivli
sahələrindən biri regionlararası
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-Ermənistan-Azərbaycan,Dağ-
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MÜSAHİBƏ

Əli Hüseynli:
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SonillərdəAzərbaycanla
Rusiyanınmünasibətləri
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MəclisinHüquqsiyasəti
vədövlətquruculuğu
komitəsininsədriƏli
Hüseynlinidinləmək
maraqlıolardı.
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dahadasərtləşdirilənsanksi-
yalar bölgədə maraqları olan
bütündövlətlərlə,habeləqon-
şularlabərabərhüquqlutərəf-
daşlıqmünasibətlərisaxlama-
ğa çalışanAzərbaycanahansı
çətinlikləryaradabilər?
 Azərbaycan beynəlxalq arena

daböyüketibaramalikölkədir.Bi
zəhörmətedirvəgüvənirlər.Milli
maraqlarımızbütünölkələrləyaxşı
əlaqələrqurmaqdanibarətdir,lakin
bu,hərhansıbirtərəfligüzəştlərhe
sabınadeyil,məhzeffektivşəkildə
qurulmuş və konkret bir nəticəyə
yönəldilmişəməkdaşlıqsiyasətinə
ticəsindəəldəedilir.Düşünürəmki,
AzərbaycanınhəmQərbdə,həmdə
müsəlman dünyasında çox güclü
mövqeyinin olması,Avropa struk
turlarındafəaliştirakıvəözmaraq
larınımüdafiəetməsidəeləhəmin
siyasətinnəticəsidir.
Ermənistanistisnaolmaqla,qon

şuölkələrləçoxyaxınvəmehriban
münasibətlərimizvarvəbu,qarşı

lıqlıdır.Əsasvəzifəinkişafınmüs
bət dinamikasını qorumaqdır. Bu,
regional sabitliyin güclənməsinə
kömək edəcəkdir. Azərbaycanın
əsas istiqamətlərindən biri siyasi
müstəqilliyintəməliolantamiqti
sadimüstəqilliyin təminedilməsi
dir.Əgərbirölkəniniqtisadicəhət
dən asılılığı varsa, o, öz müstəqil
siyasətini həyata keçirməkdə çox
çətinlikçəkirvəbuhaltezteztək
rarlanır. Ölkəmiz böyük neft və
qaz layihələrini həyata keçirib.
Azərbaycanelektrikenerjisivəqaz
ixracedənbirölkəyəçevrilib.
Son illərdə Rusiyanın dünya

arenasındakı rolu əhəmiyyətli də
rəcədə artmışdır. Azərbaycan da
CənubiQafqazdaregionalliderki
mi öz mövqeyini gücləndirib. Bir
neçə il bundan əvvəl bizQərböl
kələrinin Rusiyaya qarşı qərəzli
mövqeyinin şahidolduq,buölkə
yə iqtisadi sanksiyalar da tətbiq
olundu. O zamanAzərbaycan bu
sanksiyalaranəinkiqoşulmadı,ək

sinəRusiya ilə iqtisadiəməkdaşlı
ğın dərinləşməsinə yeni bir təkan
verdi. Beləliklə, münasibətlərimi
zinmöhkəmliyibaxımından“yox
lamanı”keçdik.Deməkolarki,bu
gün əlaqələrimiz olduqca yüksək
səviyyədədir.
Hazırda RusiyaAzərbaycan

münasibətləriregionumuzdakıbü
tünbeynəlxalqəlaqələrəcidditəsir
göstərir. RusiyaAzərbaycanTür
kiyə və RusiyaAzərbaycanİran
kimi yeni əməkdaşlıq formatları
yaranır.Biziməlaqələrimizstrateji
xarakterəmalikdir.Məncə,mahiy
yətinə görə bu münasibətlər hər
hansı formal müttəfiqlik əlaqələ
rindəndahaüstündür.Onunəsası
nı isə ölkə prezidentlərinin qarşı
lıqlı etimadaəsaslananşəxsidost
luq münasibətləri təşkil edir. Cə
nab Prezident İlhamƏliyev çıxış
larından birində deyib ki, Rusiya
ilə münasibətlərimiz qonşular və
dostlararasındaolduğukimidir.

MübarizƏsgərov

MÜSAHİBƏ

ATƏT, İslamƏməkdaşlıqTəşki
latı,AvropaParlamenti,AvropaŞu
rasıParlamentAssambleyasıvədi
gər təşkilatlar buna bənzər qətna
mələrqəbulediblər, lakintəcavüz
karölkəErmənistanonlarıyerinə
yetirmir.Bəli,sonvaxtlarbizhəm
sədrkimiRusiyanınxüsusifəallığı
nı müşahidə edirik. Bəlkə də bu,
Azərbaycanın, ümumiyyətlə, mü
naqişəzonasınınRusiyasərhədləri
nəyaxınolmasıiləbağlıdır.Rusiya
Azərbaycantorpaqlarınıişğaledən
Ermənistanatəzyiqgöstərməküçün
böyük imkanlara malikdir. Rusiya
və Ermənistan bir sıra beynəlxalq
strukturlarda bir araya gəlir. Bun
danəlavə,Ermənistaniqtisadiyyatı
Rusiya ilə sıx bağlıdır. Hesab edi
rəm ki, RusiyaAzərbaycanı yalnız
stratejitərəfdaşkimideyil,eyniza
manda, Cənubi Qafqazın aparıcı
ölkəsikimiqiymətləndirməlidir.Bu
baxımdanmünaqişəninhəlliistiqa
mətindədahaçoxsəygöstərilməli
dir.Əlbəttəki,müəyyənişlərgörü
lür, bəyanatlar, fikirlər səslənir.
AzərbaycandayaxıngələcəkdəRu
siyanınbuməsələdəədalətli,daha
möhkəm mövqe tutacağına ümid
edir.

-Müsahibələrinizin birində
Azərbaycanın Kollektiv Təh-
lükəsizlik Müqaviləsi Təşki-
latına (KTMT-yə) üzvlüyü
haqqında söylədiklərinizbir-
mənalı qarşılanmadı, hətta
bədxah qonşularımızda elə
birtəşvişyaratdıki,Ermənis-
tan rəhbərliyi səviyyəsində
kəskin münasibət bildirildi.
Azərbaycanın KTMT-yə üzv-
lüyününehtimalıbeləböyük
rezonans yaradırsa, reallığı
barədənədeməkolar?
Düzqeydetdinizki,bizErmə

nistanın hakim dairələrinin ciddi

narahatlıqlarının şahidi olduq və
Ermənistanın əsl işğalçılıqmahiy
yətininüzə çıxdığınıgördük.Təş
kilatınNizamnaməsinin4cümad
dəsinə görə, üzv olmayan digər
dövlətlərlə dostluq əlaqələrinin
qurulması və inkişaf etdirilməsi
KTMTnin qarşısında duran əsas
prioritet məqsədlərdən biridir.
Bundan əlavə, KTMTnin beynəl
xalq hüquqi bazasını təsbit edən
2010cuil10dekabrtarixliKollek
tiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin
1ci maddəsinə görə, “iştirakçı
dövlətlər dövlətlərarası münasi
bətlərdəgüctətbiqetməməkvəya
müdaxilə etməmək barədə bağlı
lıqlarını bir daha təsdiq etdilər”.
Buna əsasən, Azərbaycana qarşı
güc tətbiq etmiş təcavüzkar ölkə
kimiErmənistanKTMTçərçivəsin
dəözöhdəlikləriniartıqkobudca
sına pozmuşdur. Kollektiv Təhlü
kəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı tək
Ermənistandanibarətdeyil,butəş
kilatınüzvləriolanRusiyaFedera
siyası,Qazaxıstan,Belarus,Tacikis
tan,Qırğızıstankimiölkələrinara

sındagüclüdostluqvə tərəfdaşlıq
münasibətləri mövcuddur. Təşki
lataüzvdövlətlərKTMTiləetibar
lıvədosttərəfdaşölkəolanAzər
baycan arasında əməkdaşlığın in
kişafında maraqlıdırlar. Mövcud
reallıqları,yenigeosiyasivəziyyəti
vəAzərbaycanınCənubiQafqazda
aparıcı mövqeyini nəzərə alaraq,
Azərbaycanın KTMTyə daxil ol
ma fikrinə diqqətlə yanaşmaq la
zımdır. Ümumiyyətlə, Azərbay
canla KTMT arasında əməkdaşlıq
ideyası ekspert dairələrində geniş
müzakirə olunmuşdur. Mənfi və
müsbətarqumentlərdənasılıolma
yaraq,müzakirələrçoxkonstruktiv
idi və bu da siyasi mədəniyyətin
yüksəksəviyyədəolmasınıngöstə
ricisidir.

-Əlimüəllim,AzərbaycanBir-
ləşmiş Ştatlara, Avropa Birli-
yinə strateji müttəfiqlik mü-
nasibətibəsləyir.Eynizaman-
da, Rusiya bizim bir nömrəli
ticarət-iqtisadi tərəfdaşımız-
dır.Rusiyayaqarşısonvaxtlar
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-Əlimüəllim,AzərbaycanBir-
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HörmətliTahirmüəllim!
Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış ic ti mai xa di mi ana dan ol ma ğı nı zın 70 il lik 

yu bi le yi mü na si bə ti ilə  sə mi mi qəlb dən  təb rik edi rəm.
Si zin bü tün şə rəf li hə ya tı nız do ğu lub bo ya-ba şa çat dı ğı nız Şab ran  ra yo nu ilə bağ lı olub.  

Bu ra da  müəl lim ailə sin də dün ya ya göz  aç mış,  1966-cı il də  hə min ra yo nun Pi rə bə dil  kənd  
or ta  mək tə bi ni bi tir mi si niz.  Ba kı Ti ca rət Tex ni ki mu nu  bi ti rən dən son ra Şab ran da  və Si yə-
zən də  ti ca rət  sa hə sin də müx tə lif  iş lər də ça lış mış, sa tı cı, ma ğa za mü di ri ki mi fəaliy yət gös tər-
mi si niz.  Son ra lar bu  sa hə də  iş  təc rü bə ni zi  nə zə riy yə ilə bir ləş dir mək is tə yi ilə Mosk va 
Ümu mit ti faq Ye yin ti Sə na ye İns ti tu tu nu iq ti sad çı-mü hən dis  ix ti sa sı  üz rə  ba şa  vur mu su nuz.  

Uzun il lər Siz “Azə rit ti faq”ın Də və çi Ra yon  İda rə si nin di rek to ru, “Azər xal ça” “Pi rə bə-
dil” xal ça fab rik lə ri nin iq ti sad çı sı, di rek to ru ol muş,  son ra lar Xaç maz və  Də və çi  ra yon la rın-
da müx tə lif mə sul və zi fə lər də ça lış mı sı nız. Ha ra da iş lə mə yi niz dən ası lı ol ma ya raq, hər za man 
işi ni zə vic dan la və mə su liy yət his si ilə ya naş mış, əmək se vər lik, in san pər vər lik ki mi nə cib key-
fiy yət lə ri niz Si zə kol lek ti vin də rin rəğ bə ti ni qa zan dı rıb. 

Siz  həm də Şab ran-Si yə zən böl gə sin də xal qı mı zın zən gin mil li-mə nə vi, əx la qi də yər lə ri nə 
ya xın dan bə ləd olan, bu ənə nə lə rə sa diq qa lan xey riy yə çi ki mi ta nı nır sı nız. Haq qı nız da el-oba 
ara sın da hər za man hör mət və eh ti ram la söh bət  açı lır. Si zin  hu ma nizm prin sip lə ri nə söy kə nən 

əməl lə ri niz, yük sək mə nə vi key fiy yət lə ri niz diq qət dən kə nar da  qal ma mış, 2008-ci il də müs tə qil 
Azər bay ca nın “Şöh rət” or de ni ki mi ali mü ka fat la  təl tif edil mi si niz. 

Siz Ulu ön də ri miz Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı olan Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
ya ran dı ğı ilk gün lər dən onun sı ra la rın da ol muş, öl kə nin ic ti mai-si ya si  hə ya tın da  fəal iş ti rak  
et mi si niz. 

Heç də tə sa dü fi de yil dir ki, həm yer li lə ri ni zin  bö yük dəs tə yi ni qa za na raq dal ba dal dör dün-
cü də fə dir ki, öl kə par la men ti nə de pu tat se çi lir si niz. Bu gün V ça ğı rış Mil li Məc li sin de pu ta-
tı, par la men tin Aq rar  si ya sət ko mi tə si nin üz vü ki mi qa nun ve ri ci lik ba za sı nın tək mil ləş di ril-
mə sin də təq di rə la yiq fəaliy yət gös tə rir si niz. Se çi ci lə ri niz lə mü tə ma di gö rü şür, on la rın qay ğı 
və prob lem lə ri nin həl lin də səy lə ri ni zi əsir gə mir si niz. 

Siz ey ni za man da Mil li Məc li sin Tür ki yə, Ni der land, Vyet nam ki mi öl kə lər lə par la ment-
lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qrup la rı nın üz vü ola raq ali  qa nun ve ri ci  or qa nın  bey nəl xalq  əla-
qə lə ri nin in ki şa fı na  öz  töh fə ni zi ve rir si niz. 

Hör mət li Ta hir müəl lim!
Si zi yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, ya şı nı zın bu müd rik lik ça ğın-

da Si zə uzun ömür, can sağ lı ğı və ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm.

Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,24sentyabr2018ciil

TAHİRSÜLEYMANOV-70

T.S.Süleymanovun2cidərəcəli“Vətənəxidmətəgörə”
ordeniilətəltifedilməsihaqqında

AzərbaycanRespublikasıPrezidentininSərəncamı
Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109-cu mad də si nin 23-cü bən di ni rəh bər 

tu ta raq qə ra ra alı ram:
Azər bay can Res pub li ka sı nın ic ti mai-si ya si hə ya tın da uzun müd dət li sə mə rə li fəaliy yə-

ti nə gö rə Ta hir Sü ley man oğ lu Sü ley ma nov 2-ci də rə cə li “Və tə nə xid mə tə gö rə” or de ni ilə 
təl tif edil sin.

İlhamƏliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2018-ci il
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-Tahirmüəllim,builsizin70
yaşınıztamamoldu.Bumüna-
sibətlə“MilliMəclis”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
birnəzərsalaq.
 Bu yaş mənə imkan verir ki,

geridönübyaşadığımillərə,həya
tımabirnövqiymətverim:övlad
larım,ailəüzvlərimbiryana,əsas,
Tahirolaraqvətənim,respublikam,
kəndim, rayonum üçün, dövlətçi
liküçünnəişgörmüşəm?70yaşım
da dönüb arxaya baxıram və bir
növözümözüməhesabatverirəm.
Səhvlər hər kəsdə olub və olacaq;
bundan heç kim sığortalanmayıb.
Ammaçalışaramki,bundansonra
Allahmənəömürversə,busəhvlə
ridəaradanqaldırım.

- Gəlin, lap başdan başlayaq.
Tahir müəllim ictimai-siyasi

fəaliyyətinənədənbaşladı?
 Sizmənə elə sual verdiniz ki,

5055ilgeriyədöndüm.Mənziya
lı ailəsindəböyümüşəm, ataməlli
il məktəb direktoru, arada on il
kolxozsədriolub.O,Dəvəçirayo
nunun ən fəal adamlarından idi.
İnanınsəmimiyyətimə,hələ1415
yaşlarımdaikənsovetlərdövrün
də,həttamüəllimlərbirdəgörür
dün məndən soruşurdular ki,
Özbəkistanınbirincikatibikimdir?
Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının
hamısını adbaad bilirdim. Hətta
respublikaların rəhbərlərini soru
şandamənonlarıadıvəsoyadıilə
deyirdim. Siyasətə maraq məndə
lap gənc yaşlarından olub. Ən
böyük arzum hüquqşünas olmaq
idi. Lakin bu arzumu müəyyən
səbəblər üzündən həyata keçirə
bilmədim.Tale eləgətirdiki, tica
rət sahəsində fəaliyyətə başladım.
Millətvəkiliolaraqxalqımaxidmət
etmək də arzularımdan biri idi.
Mən ticarət sahəsindəuğurla çalı

şırdım.OvaxtlarSSRİticarətnaziri
tərəfindənfəxrimedallatəltifolun
dum. Bu sahədə tanınan bir neçə
nəfər var idisə, onlardan biri də
mən olmuşam. Bir sıra böyük
müəssisələrin rəhbəri kimi çalış
dım.2930yaşında15001600işçisi
olanənböyükxalçafabrikinərəh
bərlik edirdim. Həmin vaxtlarda
respublikanın keçici bayrağını
almışam.
“Azərxalça”ozamanyerliSəna

ye Nazirliyinə baxırdı. O vaxt
istehsal etdiyimiz xalçalar ancaq
xaricəsatılırdı.Hazırdadabusahə
yüksək inkişaf edir. 19801990cı
illərdə  ən çətin zamanlarda o
vaxtkı Rayon Partiya Komitəsinin
birinci katibi və taxıl nazirimənə
təklifetdilərki,SiyəzəndəvəDəvə
çidə çörək zavodlarına rəhbərlik
edim.
1993cü ildə Ulu öndərimiz

Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti seçildi və qərara alındı ki,
məni uzun illərdir tikintisi başa
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çatmayanDəvəçiTaxılKombinatı
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. 1994cü il dekabrın
27də nəinki  respublikanın, hətta
Qafqazbölgəsininənböyükkom
binatı fəaliyyətəbaşladı.Bu,ölkə
də böyük əkssəda doğurdu. O
zaman Azərbaycanda cəmi altı
kombinatvar idivəbizimkisayca
yeddinci oldu. Çox çətin dövrlər
idi.
1998ci illərdəUluöndəringös

tərişiilətaxılməhsullarıkombinat
larıözəlləşdirilməyəbaşladı.1999
cu ildən mən oranın sahibiyəm.
2000ciildəUluöndərHeydərƏli
yevin tövsiyəsi ilə Yeni Azərbay
canPartiyasındanovaxtkı93saylı
XaçmazDəvəçi seçki dairəsindən
namizədliyimirəlisürüldüvəsəs
vermə nəticəsində seçicilər mənə
etimadgöstərdilər.Təbiiki,depu
tatseçildikdənsonrakombinatdan
işdən çıxdım və artıq on səkkiz
ildirorada işləmirəm.Birincidəfə
Ulu öndərin tövsiyəsi ilə, daha

sonra isəAzərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin
tövsiyəsiilə2005ciildəDəvəçiSi
yəzən dairəsindən deputat seçil
dim.2010cuildə,dahasonra2015
ci ildə seçicilər etimad göstərərək
mənəyenidənsəsverdilər.Bunun
la da iyirmi ilə yaxındır ki, Milli
Məclisindeputatıyam.

-Artıq dördüncü çağırışdır ki,
MilliMəclisədeputatseçilmi-
siniz. Bu etimad nədən qay-
naqlanır?
Mən seçicilərimlə sıx təmasda

oluram, cənab Prezident onların
mənə olanmünasibətini görüb və
düşünürəm bunun nəticəsi olaraq
namizədliyimidəstəkləyib.Mənim

MÜSAHİBƏ

Tahir Süleymanov: 

“Az danışıb, çox iş  
görməyi sevirəm”

Millətvəkili,elinin,obasınınağsaqqalıolmaq,illərboyuseçicilərinetimadınıqoruyub
saxlamaqböyükbacarıqvəinsanlaraqayğıtələbedir.Müsahibimizməhzoşəxslərdəndir
ki,bumünasibətləriözününhəyatamalıseçib.Buyaxınlardayubileyiniqeydetdiyi-
miz,MilliMəclisindördçağırışınındeputatıTahirSüleymanovrespublikanınictimai-
siyasihəyatındauzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörədövlətbaşçımızcənabİlham
Əliyevtərəfindən“Şöhrət”və2-cidərəcəli“Vətənəxidmətəgörə”ordenləriilətəltif
olunub.Tahirmüəllimləgörüşübbirçoxməsələlərbarədəsöhbətetdik.
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Ömrün ən müdrik çağı olan
70 yaş sizin üçün nə demək-
dir? Ötən illərə qısa da olsa
birnəzərsalaq.
 Bu yaş mənə imkan verir ki,

geridönübyaşadığımillərə,həya
tımabirnövqiymətverim:övlad
larım,ailəüzvlərimbiryana,əsas,
Tahirolaraqvətənim,respublikam,
kəndim, rayonum üçün, dövlətçi
liküçünnəişgörmüşəm?70yaşım
da dönüb arxaya baxıram və bir
növözümözüməhesabatverirəm.
Səhvlər hər kəsdə olub və olacaq;
bundan heç kim sığortalanmayıb.
Ammaçalışaramki,bundansonra
Allahmənəömürversə,busəhvlə
ridəaradanqaldırım.

- Gəlin, lap başdan başlayaq.
Tahir müəllim ictimai-siyasi

fəaliyyətinənədənbaşladı?
 Sizmənə elə sual verdiniz ki,

5055ilgeriyədöndüm.Mənziya
lı ailəsindəböyümüşəm, ataməlli
il məktəb direktoru, arada on il
kolxozsədriolub.O,Dəvəçirayo
nunun ən fəal adamlarından idi.
İnanınsəmimiyyətimə,hələ1415
yaşlarımdaikənsovetlərdövrün
də,həttamüəllimlərbirdəgörür
dün məndən soruşurdular ki,
Özbəkistanınbirincikatibikimdir?
Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının
hamısını adbaad bilirdim. Hətta
respublikaların rəhbərlərini soru
şandamənonlarıadıvəsoyadıilə
deyirdim. Siyasətə maraq məndə
lap gənc yaşlarından olub. Ən
böyük arzum hüquqşünas olmaq
idi. Lakin bu arzumu müəyyən
səbəblər üzündən həyata keçirə
bilmədim.Tale eləgətirdiki, tica
rət sahəsində fəaliyyətə başladım.
Millətvəkiliolaraqxalqımaxidmət
etmək də arzularımdan biri idi.
Mən ticarət sahəsindəuğurla çalı

şırdım.OvaxtlarSSRİticarətnaziri
tərəfindənfəxrimedallatəltifolun
dum. Bu sahədə tanınan bir neçə
nəfər var idisə, onlardan biri də
mən olmuşam. Bir sıra böyük
müəssisələrin rəhbəri kimi çalış
dım.2930yaşında15001600işçisi
olanənböyükxalçafabrikinərəh
bərlik edirdim. Həmin vaxtlarda
respublikanın keçici bayrağını
almışam.
“Azərxalça”ozamanyerliSəna

ye Nazirliyinə baxırdı. O vaxt
istehsal etdiyimiz xalçalar ancaq
xaricəsatılırdı.Hazırdadabusahə
yüksək inkişaf edir. 19801990cı
illərdə  ən çətin zamanlarda o
vaxtkı Rayon Partiya Komitəsinin
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təklifetdilərki,SiyəzəndəvəDəvə
çidə çörək zavodlarına rəhbərlik
edim.
1993cü ildə Ulu öndərimiz

Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti seçildi və qərara alındı ki,
məni uzun illərdir tikintisi başa
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çatmayanDəvəçiTaxılKombinatı
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. 1994cü il dekabrın
27də nəinki  respublikanın, hətta
Qafqazbölgəsininənböyükkom
binatı fəaliyyətəbaşladı.Bu,ölkə
də böyük əkssəda doğurdu. O
zaman Azərbaycanda cəmi altı
kombinatvar idivəbizimkisayca
yeddinci oldu. Çox çətin dövrlər
idi.
1998ci illərdəUluöndəringös

tərişiilətaxılməhsullarıkombinat
larıözəlləşdirilməyəbaşladı.1999
cu ildən mən oranın sahibiyəm.
2000ciildəUluöndərHeydərƏli
yevin tövsiyəsi ilə Yeni Azərbay
canPartiyasındanovaxtkı93saylı
XaçmazDəvəçi seçki dairəsindən
namizədliyimirəlisürüldüvəsəs
vermə nəticəsində seçicilər mənə
etimadgöstərdilər.Təbiiki,depu
tatseçildikdənsonrakombinatdan
işdən çıxdım və artıq on səkkiz
ildirorada işləmirəm.Birincidəfə
Ulu öndərin tövsiyəsi ilə, daha

sonra isəAzərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin
tövsiyəsiilə2005ciildəDəvəçiSi
yəzən dairəsindən deputat seçil
dim.2010cuildə,dahasonra2015
ci ildə seçicilər etimad göstərərək
mənəyenidənsəsverdilər.Bunun
la da iyirmi ilə yaxındır ki, Milli
Məclisindeputatıyam.

-Artıq dördüncü çağırışdır ki,
MilliMəclisədeputatseçilmi-
siniz. Bu etimad nədən qay-
naqlanır?
Mən seçicilərimlə sıx təmasda

oluram, cənab Prezident onların
mənə olanmünasibətini görüb və
düşünürəm bunun nəticəsi olaraq
namizədliyimidəstəkləyib.Mənim

MÜSAHİBƏ

Tahir Süleymanov: 

“Az danışıb, çox iş  
görməyi sevirəm”

Millətvəkili,elinin,obasınınağsaqqalıolmaq,illərboyuseçicilərinetimadınıqoruyub
saxlamaqböyükbacarıqvəinsanlaraqayğıtələbedir.Müsahibimizməhzoşəxslərdəndir
ki,bumünasibətləriözününhəyatamalıseçib.Buyaxınlardayubileyiniqeydetdiyi-
miz,MilliMəclisindördçağırışınındeputatıTahirSüleymanovrespublikanınictimai-
siyasihəyatındauzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörədövlətbaşçımızcənabİlham
Əliyevtərəfindən“Şöhrət”və2-cidərəcəli“Vətənəxidmətəgörə”ordenləriilətəltif
olunub.Tahirmüəllimləgörüşübbirçoxməsələlərbarədəsöhbətetdik.
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publikasınınPrezidenti İlhamƏli
yevin aqrar sahənin inkişafı üçün
həyatakeçirdiyisiyasətözbəhrəsi
niverməkdədir.Hazırdaölkəiqti
sadiyyatının prioritet qanadların
danbirini təşkiledənaqrarsektor
xüsusidiqqətmərkəzindədirvəbu
sahənininkişafıüçünkomitəmizdə
çoxsaylıqanunlayihələrimüzakirə
edilərək plenar iclaslarda qəbul
olunur.
Dövlət başçımız ərzaq təhlükə

sizliyinə xüsusi diqqət yetirir.
Məsələ burasındadır ki, ölkəmiz
özünün taxılaolan tələbatınınheç
50 faizini təmin edə bilmir. Buna
dairstatistikməlumatlarmövcud
dur, yerdə qalan tələbatı qonşu
Rusiyadan,Qazaxıstandanvədigər
dövlətlərdən ixrac edirik.Hazırda
bölgələrdə 50 sot, 1 hektar yarım
pay torpaqları paylanıb. Təbii ki,
biradamtexnikibaxımdanbuboy
da ərazini becərmək iqtidarında
deyil. Ona görə hesab edirəm ki,
torpaq sahibləri birləşib fermer
təsərrüfatları yaratmalıdırlar. Belə
olanhaldaonlarsəmərəlifəaliyyət
göstərərlər. Deyə bilmərəm ki,
Azərbaycanın bəzi əraziləri Stav
ropolda və yaxud Krasnodarda,
Rusiyadaolduğukimiməhsuldar
dır, amma bizdə də kifayət qədər
torpaqlarvarki,onlaraminerallar,
üzvigübrələrverilərsə,taxılisteh
salını artırabilərik.Çoxdemirəm,
hərhektardan3tontaxılalabilsək,
bu,birilə3milyontontaxıldemək
dir.Bu,əhalimizə,quşçuluqtəsər
rüfatına,maldarlığavədigərsahə
lərədəöztəsirinigöstərmişolardı.
Prezidentimizin arzuladığı kimi
ərzaqbolluğuyaradabilərik.
Hamımızşahidiolduqki,dövlət

başçısının şəxsən müdaxiləsindən
sonrapambıqçılıq təsərrüfatı necə
inkişaf etdi. Aparılan islahatların
nəticələrigözqabağındadır.Ölkə
mizin kənd təsərrüfatının inkişafı
əhalinin sosial rifahının yüksək
olmasıdeməkdirvəbu,mənimən
böyükarzumdur.

-İnsanlardahansıkeyfiyyətlər
sizinüçündəyərlidir?
 Açığını deyim, səmimi olma

yaninsanlarlaünsiyyətqurabilmi
rəm.Ammasəmimiinsanacanımı
da verərəm. Çox həssas insanam
və saxta münasibəti dərhal hiss
edirəm.

-Birqədərdəailəniz,övladları-
nız, nəvələriniz haqqında
məlumat verərdiniz. Ailədə
davamçınızvarmı?
Bildiyinizkimi,mənimbirövla

dım, dörd nəvəm var.  Onlardan
ikisievlidirvəartıqnəticələrimdə
dünyayagəlib.  Şükürlər olsunki,
Allahonlarıbizəqismətedib.Radi

kal insan deyiləm, cəmiyyətdə
necəyəmsə,ailədədəeləyəmailə
mə, övladıma, nəvələrimə bağlı
insanam. Deputat həmkarlarım
bilirlər, hara səfər etsəm, gəzinti
zamanıhamıböyüklərüçüngeyim
mağazalarınabaşçəkəndəmənilk
növbədə uşaq mağazalarına gedi
rəm.
Ailədədavamçımolaraqböyük

nəvəm Mahiri görürəm. İxtisasca
hüquqşünas olan Mahir siyasətə

böyükmaraq göstərir vədüşünü
rəm ki, o, mənim yolumu davam
etdirəbilər.

- Bir siyasətçi kimi ən böyük
arzunuznədir?
Həyatdaənböyükarzumtor

paqlarımızın işğaldan azad olun
masıdır. Nə qədər ki, torpaqları
mız düşmən tapdağı altındadır,
bizimxoşgünümüzyoxdur.Bizim
əsirlərimizvar.Övladlarımızıhər
bi xidmətə yola salanda da dua
edirikki,düşməngülləsinətuşgəl
məsinlər.
DigərarzumisəqüdrətliAzər

baycanın əkssədasının ən güclü
dövlətlər sırasından gəlməsidir.

Dövlət başçımız durmadan bu
yöndə çox uğurla çalışır.  Mən
əminəm ki, dünyanın ən güclü
prezidentlərindən olan Azərbay
canPrezidenticənabİlhamƏliyev
torpaqlarımızı düşmən tapdağın
danazadedəcək.Onadaəminəm
ki,dövlətbaşçımızınuğurlusiya
səti nəticəsində Azərbaycanımız
bundansonradahadainkişafedə
cəkvə ənöndəgedənölkələrdən
biriolacaq.

MÜSAHİBƏ

Bakıda yaşamağa evim olsa da,
Şabranda  öz elobamda, seçildi
yim ərazidə yaşayıram. Xeyirdə,
şərdəseçicilərimləbirlikdəoluram.
Bakıdakı evimdəbarmaqla sayıla
caqqədərqalmışam.Mənrayon
daözümüdaharahathissedirəm.

-Ulu öndərlə necə, görüşünüz
olubmu?
OvaxtlarUluöndərmütəmadi

olaraq XaçmazDəvəçi bölgəsinə
səfəredirdi.EləcədəGülüstansara
yındakeçirilənçoxsaylıtədbirlərdə
görüşlərimiz olub. Yaddaşımdan
silinməyən və həyatımın ən əhə
miyyətlianlarındanolanbugörüş
lərdənfotoşəkilləritezteznəzərdən
keçiriboanlarıehtiramlaxatırlayı
ram.Hamıbilirki,Uluöndərinsan
laraxüsusidiqqətvəqayğıiləyana
şırdı. Qeyd etdiyim görüşlərdə
daimbununşahidiolurdum.

- Soruşanda deyirlər ki, Tahir
müəllim az danışıb, çox iş
görəndeputatlardandır...
Hərkəsinözünəməxsusxarak

terivar.Mənhəmkarlarımdanheç
kimin xətrinə dəymək istəmirəm,
ammabizimMilliMəclisdəkifayət
qədər az danışıb, çox iş görən
adamlar var. Bu xarakterdən irəli
gələnxüsusiyyətdir.Mənöz fikir
lərimi komitə iclaslarında daim
bildirirəm, mətbuatda çıxışlarım
olur. Yerliyersiz danışmaqdansa,
seçicilərin problemləri ilə məşğul
olmağa daha çox üstünlük veri
rəm. Bir sözlə, çıxış naminə söz
deməyi xoşlamıram; az danışıb,
çoxişgörməyisevirəm.
Hazırda bizim parlamentdə

demokratik bir mühit var və hər
kəsözfikrinisərbəstşəkildəifadə
edəbilir.Düşünürəmki,müstəqil
liyimizin nailiyyətlərindən biri də

budur. Bu günAzərbaycan parla
mentində ictimaisiyasi həyatda,
eləcə də seçicilərimiz üçün vacib
olan məsələlər gündəmə gətirilir,
müasirdünyanıntələblərinəuyğun
qanunlarqəbulolunur.Prezidenti
mizcənabİlhamƏliyevinölkəmi
zinqüdrətlənməsi,xalqımızınrifa
hının yüksəlməsi üçün həyata
keçirdiyi siyasətə Milli Məclis də
qanunvericiorqanolaraqöztöhfə
siniverməkdədir.

- Yeni iqtisadi şəraitdə Azər-
baycanın inkişafında ən
mühümsahələrdənbiriaqrar
sektordur. Bu barədə Milli
MəclisinAqrar siyasət komi-
təsininüzvüolanTahirmüəl-
limin fikirlərini bilmək
maraqlıolardı.
Aqrar komitənin üzvü olaraq

deyə bilərəm ki,Azərbaycan Res
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HörmətliCavidmüəllim!
Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, “Azər bay can Də mir Yol la rı” Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə ti nin 

səd ri ni, tex ni ka üz rə fəl sə fə dok to ru nu, Bey nəl xalq Nəq liy yat Aka de mi ya sı nın hə qi qi üz vü nü 
ana dan ol ma ğı nı zın 60 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm. 

Siz və tə ni mi zin dil bər gu şə lə rin dən olan Kəl bə cər ra yo nun dan, saz-söz us tad la rı nın məs kə ni 
Ağ da ban kən din dən pər vaz la na raq 1977-ci il də Azər bay can İn şaat Mü hən dis lə ri İns ti tu tu na da xil 
ol mu su nuz. Ali mək tə bi ba şa vu ra na dək “Azər nəq liy yat” Ti kin ti Tres ti nin av to ba za sın da baş me xa-
nik, rəis müavi ni və zi fə lərinə dək irə li lə mi si niz. 

Ha ra da ça lış ma ğı nız dan ası lı ol ma ya raq, hər za man işə mə su liy yət lə ya naş ma ğı nız, ida rə çi lik 
qa bi liy yə ti niz, kol lek tiv üzv lə ri nə qay ğı keş mü na si bə ti niz lə fərq lən mi si niz. Şəx si mə ziy yət lə ri niz 
sa yə sin də gənc yaş la rı nız dan Si zə müx tə lif ida rə lər də rəh bər post lar eti bar edi lib. 1987-ci il dən beş il 
“Elekt ro me xa nik ləş dir mə” Tres ti nin 4 say lı Av to nəq liy yat Kon to run da di rek tor, 1992-1993-cü il lər də 
Azər bay can Kənd Tə sər rü fa tı və Ər zaq Na zir li yi nin Res pub li ka İx ti sas laş dı rıl mış İs teh sa lat Av to mo-
bil Nəq liy yat Bir li yin də baş di rek tor, 1993-1994-cü il lər də “Azə rav to yol” Döv lət Şir kə tin də pre zi dent, 
da ha son ra “Azə rav to yol” Bir li yi nin baş di rek to ru ki mi mü hüm post lar da lə ya qət lə ça lış mı sı nız. 

Ca vid müəl lim, 1997-ci il dən ta le Si zi Azər bay can Döv lət Də mir Yo lu İda rə si nə gə ti rib. 
Uzun il lər ça lış dı ğı nız bu ida rə də müx tə lif mə sul və zi fə lər də iş lə mi si niz. Tut du ğu nuz və zi fə lər 
də mir yo lu ilə sıx bağ lı ol du ğun dan bu sa hə də el mi-nə zə ri bi lik lə ri ni zi də rin ləş dir mə yi prak tik 
fəaliy yət lə pa ra lel da vam et dir mi si niz. 2005-ci il də Tu la Döv lət Uni ver si te tin də dis ser ta si ya 
mü da fiə edə rək tex ni ka üz rə fəl sə fə dok to ru alim lik də rə cə si nə la yiq gö rül mü sü nüz. 

2003-cü il dən Nəq liy yat Na zir li yi nin “Yol nəq liy yat ser vis” De par ta men tin də rəh bər və zi fə lər-
də, həm çi nin sək kiz il səd ri ol du ğu nuz “Azər yol ser vis” ASC-də nə zə ri və prak tik bi lik lə ri ni zi uğur-
la tət biq et mi si niz. 2015-ci il də “Azər bay can Də mir Yol la rı” QSC-nin səd ri tə yin olun mu su nuz. 
Siz bu və zi fə də də öl kə mi zin mə na fe yi və xal qı mı zın ri fa hı na mi nə sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir si niz.

2016-cı il dən baş çı lıq et di yi niz Azər bay can Vo ley bol Fe de ra si ya sı nın uğur la rı da nıl maz dır. 
Son üç ça ğı rış Mil li Məc li sə seç ki lər də 123 say lı Kəl bə cər seç ki dairə sin dən de pu tat man da tı 

qa zan ma ğı nız ha zır da məc bu ri köç kün ta le yi ya şa yan kəl bə cər li lə rin Si zə olan eti ma dı nın gös tə-
ri ci si dir. Ha zır da par la men tin İq ti sa di si ya sət, sə na ye və sa hib kar lıq ko mi tə si nin üz vü ki mi 
qa nun ya ra dı cı lı ğı na töh fə ve rir si niz. Mil li Məc li sin bey nəl xalq əla qə lə ri nin ge niş lən mə si sa hə-
sin də Avst ri ya ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, Mi sir, Slo va ki ya və 
Uk ray na ilə ana lo ji qrup la rın üz vü ola raq fəaliy yə ti niz təq di rə la yiq dir. 

Siz həm də Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın sı ra la rın da öl kə mi zin ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
ya xın dan iş ti rak edir si niz. 

Hör mət li Ca vid müəl lim!
Si zi 60 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, ya şı nı zın bu ka mil lik 

ça ğın da  Si zə uzun ömür, can sağ lı ğı ar zu la yır,  ailə niz də xoş bəxt lik, çox şa xə li fəaliy yə ti niz də 
ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm. 

Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,19sentyabr2018ciil

CAVİDQURBANOV-60

C.Q.Qurbanovun“Şöhrət”ordeniilətəltifedilməsihaqqında
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininSərəncamı

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109-cu mad də si nin 23-cü bən di ni rəh bər 
tu ta raq qə ra ra alı ram:

Azər bay can Res pub li ka sı nın ic ti mai-si ya si hə ya tın da fəal iş ti ra kı na gö rə Ca vid Qən bər 
oğ lu Qur ba nov “Şöh rət” or de ni ilə təl tif edil sin.

İlhamƏliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2018-ci il
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yihələr, gördüyümüz işlər uğurla
nəticələnməzdi.İndidəcənabPre
zidentimizindəstəyihərzamanbi
zimlədir.Çoxxoşbəxtəmki,onun
kimi ali insan tərəfindən“Şöhrət”
ordeninəlayiqgörülmüşəm.

-Ömür yolunuzun bu dövrü-
nün özəlliklərini necə dəyər-
ləndirirsiniz, dönüb geri ba-
xarkən dünəndən bu günə
keçdiyiniz yol sizdə hansı
hisslər yaradır? Başqa sözlə,
60illikyubileyinizihansıəh-
val-ruhiyyədəqarşıladınız?
 Ümumiyyətlə,  insanın istəyi

iləgözləntiləriüstüstədüşməyən
də, bir azümidsizliyəqapılır.Əs
lindəinsanınhəyatdangözləntiləri
nəqədər az olursa, o, bir o qədər
azad və xoşbəxt hiss edir özünü.
Sadəcə,buhəyatdahər şeyioldu
ğukimiqəbuledib,sahibolduqla
rına  qiymət verərək yaşamaq la

zımdır.Hərkəshəyatda səhvedə
bilər; səhv etmək insana məxsus
dur. Etdiyin səhvlərə tövbə edib
arxayabaxandautanmırsansa, bu
özüböyükqənimətdir. SənəRəb
bimtərəfindənverilmişömrümə
nalı yaşamalısan. Mənə gəldikdə
isəatalarınbirmisalıvar:elingö
zü tərəzidir. Ona görə də mənə
başqalarının verdiyi qiymət daha
obyektivolar.

Ar  xa  da da  nı  şan  
elə ar  xa  da qa  lır

-Tərcümeyi-halınızanəzərsal-
dıqda təxminən 45 ilə yaxın
bu dövrü əhatə edən əmək
fəaliyyətinizin olduğunu gö-
rürük. Bu kəmiyyət etibarilə
çoxböyükbirzamanmüddə-
tidir. Bəs bu illəri keyfiyyət
etibarilə necə qiymətləndirir-
siniz?Sizinüçün45 iləyaxın

əməkfəaliyyətininəhəmiyyə-
ti və əsas məqamları nədən
ibarətdir?
Bu60illikömrüəgərdəyərlərə

və keyfiyyətə görə hissələrə böl
sək,görərikki,ömrümüzünyalnız
müəyyən bir hissəsi mənalı yaşa
masərfedilir.İlk20ilgənclikdöv
rünətəsadüfedirvəqalan40ilin
dəçoxhissəsiniişhəyatına,dincəl
məyə, ailənə sərf edirsən.Əslində
həmişəçalışmışamki,çoxişləyim,
az dincəlim. Elə olub ki, sutkanın
20saatınıişləmişəm.Bunapeşman
dadeyiləm.Çünkiçəkdiyinhərbir
zəhmətözbəhrəsinimütləqverir.
Birçoxinsanlarçalışırlarki,hərşe
yədərhalnailolsunlar.Ammabu,
düzgün seçim deyil. Əgər insan
nəyisəəziyyətsizəldəedərsə,onun
heçbirləzzətiolmazvənəticədə
uzunömürlüolmaz.
Rəbbiməhərzamanşüküretmi

şəm: səhər oyananda da, gecə ya

HƏMSÖHBƏT

Cavid Qurbanov:  

“Dövlətimizin 
sükanı əmin 
əllərdədir”

Mən cənab 
Prezidentimizin  

xalqımıza göstərdiyi 
qayğının hər zaman 

şahidi olmuşam
-Cavidmüəllim,deyirlərinsan
ömrününhərdövrününözgö-
zəlliyi var. İnsan yaşadıqca,
yaşadolduqcabunudahayax-
şıhissedir,anlayır.Buyaxın-
larda 60 yaşınız tamam oldu.
Bu münasibətlə sizi təbrik

edir, həyat və fəaliyyətinizdə
yeniuğurlararzulayırıq.2018-
ci il sentyabrın 18-də  Azər-
baycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlhamƏliyevin
sərəncamıilə“Şöhrət”ordeni
ilətəltifedilmisiniz.Fəaliyyə-
tinizə belə yüksək qiymətin
verilməsi sizdə hansı duyğu
vədüşüncələryaradır?
 Əlbəttə ki, möhtərəm Prezi

dentimizinmənəgöstərdiyibueti
madındəyərivəmükafatınqiymə
timənimüçünölçülməzdir.Əslin

də gözlənilməz bir sürpriz oldu.
Xəbərieşidəndəçoxsevindim.Hər
insanarəhbəritərəfindənbeləyük
sək qiymətləndirilmək qismət ol
mur. Mən cənab Prezidentimizin
xalqımızagöstərdiyiqayğınınhər
zaman şahidi olmuşam. Həyatım
boyumüxtəlif təşkilatlarda çalışa
raq vətənə layiq bir insan olmaq
üçün bir sıramühüməhəmiyyətli
layihələrin icrasında iştirak etmi
şəm.LakinvaxtiləUluöndərin,bu
günisəcənabPrezidentindəstəyi
olmasaydı,məlumdurki,buirila

BuyaxınlardaMilliMəclisindeputatı,“AzərbaycanDəmirYolları”QapalıSəhmdar
CəmiyyətininsədriCavidQurbanovun60yaşıtamamoldu.“MilliMəclis”jurnalıbu
əlamətdaryubileyləbağlıhörmətlimillətvəkilinindünəndənbugünəkeçdiyiyolun
bəziməqamlarınaişıqtutmaqüçünonunlagörüşübsöhbətetdi.
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HƏMSÖHBƏT
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BuyaxınlardaMilliMəclisindeputatı,“AzərbaycanDəmirYolları”QapalıSəhmdar
CəmiyyətininsədriCavidQurbanovun60yaşıtamamoldu.“MilliMəclis”jurnalıbu
əlamətdaryubileyləbağlıhörmətlimillətvəkilinindünəndənbugünəkeçdiyiyolun
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sinizvəictimai-siyasifəaliyyət-
ləyanaşı,ədəbiyaradıcılıqlada
məşğulsunuz.  Dədə Şəmşir
poeziyası sizin yaradıcılığınıza
nəkimitəsirgöstərir?
Bilirsinizki,şeiryazmaq,poezi

yahissiinsanageniləötürülməlidir.
Bizimailədəatamdaşeiryazır,mə
nim də şeirlərim var. Bizə babam
danqalanbirmirasdırpoeziya.
MənimuşaqlığımbabamDədə

Şəmşirin yanında keçib. O,  çox
mehriban,humanistadamidi.Ba
bamı itirəndə uşaq idim, amma
mənəçoxpis təsir etmişdi.Uşaq
lıqdan onunla aramızda özünə
məxsusbirməhəbbət,bağvaridi.
Mənondanimrənərəkşeiryazma
ğabaşladım.Həmdəşeiryazmaq
eləbirhissdirki,misralarinsanın
beyninə gəlir, sən də onu kağıza
köçürürsənvəbuqabiliyyətinsa
na böyüklərindən ötürülür. Şeir
yazmaqmənimüçünxoşistirahət
dir,duyğularımınifadəsidir.

-Azərbaycandövlətitərəfindən
qaçqınvəməcburiköçkünvə-
ziyyətinə düşmüş soydaşları-
mıza,ocümlədənsizinmillət
vəkili kimi təmsil etdiyiniz
Kəlbəcərrayonundanolanbu
kateqoriyalı insanlara diqqət
və qayğı, bu istiqamətdə gö-
rülənişlərbarədənədeyəbi-
lərsiniz?
 Şükürlər olsun ki, dövlətimi

zinsükanıəminəllərdədir.Cənab
Prezidentimiz öz dövlətinin və
xalqının mənafeyi üçün çox işlər
görür və xalqımız da bunu bilir.
Bayaqdadediyimkimi:elingözü
tərəzidir. Xalq öz gələcəyini Ulu
öndərə,dahasonradaonunkimi
dahi insanın övladına həvalə et
miş və bunda da yanılmamışdır.
Xüsusilə də məcburi köçkünlərə
olan diqqət və qayğı, soydaşları
mızayaradılanşəraitbirdahaonu
göstərirki,bizimölkəmizdədöv
lətvəxalqarasındabirlikvar,dəs

tək var.Neçə illərdir ki,məcburi
köçkünlərüçün şəhərçiklər,mək
təblər,xəstəxanalartikilir,onların
sosial rifah halının yaxşılaşdırıl
masıməqsədiiləmüntəzəmşəkil
də tədbirlərgörülür.Ocümlədən
mənimseçicilərimə,yəniKəlbəcər
rayonundanməcburiköçkündüş
müşyurddaşlarımadövlətimiztə
rəfindən böyük qayğı və diqqət
göstərilir.Məndəmillətvəkiliki
mi həmyerlilərimin problemləri
ninhəllindəazdaolsaiştirakedir,
onlarınçətinliklərininaradanqal
dırılması üçün əlimdən gələni
əsirgəmirəm.
Bizinanırıqki,birgünbütüniş

ğal edilmiş ərazilərdən didərgin
düşmüşsoydaşlarımızözyurdları
naqayıdacaqlar.MöhtərəmPrezi
dentimizcənabİlhamƏliyevmüd
riksiyasikursuiləbusevinchisslə
rini xalqımıza mütləq yaşadacaq
dır.

HƏMSÖHBƏT

tandada.Onagörəki,göydəRəb
bim,yerdərəhbərlərimhərzaman
mənə dayaq olublar. Çalışmışam
ki, vətənə xeyirli övlad, xalqıma
yararlı insan, rəhbərimə sədaqətli
əsgər olum. Bununda hər zaman
bəhrəsini görmüşəm.  Və həmişə
dəhəyatprinsiplərimbundaniba
rətolub.Heçkiminarxasındada
nışmamışam, çünki arxada danı
şaneləarxadaqalır.
Mənkeçdiyimbuömüryolunu

mənalıhesabedirəm.Həmişəxal
qım üçün, dövlətim üçün nə isə
etməyə çalışmışam və bundan da
daimfəxrhissikeçirmişəm.

-Sizhəmdəparlamentdəxalqın
təmsilçilərindənsiniz. Bu sta-
tusu daşıyan bir şəxs olaraq

Milli Məclisin deputatı kimi
fəaliyyətgöstərməyinməsuliy-
yətibarədədüşüncələriniznə-
dir?Yerigəlmişkən,millətvə-
kilikimifəaliyyətdövrünüzün
ənyaddaqalananlarınıbizimlə
bölüşməyiniziistərdik.
Ümumiyyətlə,birxalqınmillət

vəkiliolmaqçoxböyükməsuliyyət
tələb edir.Mənimüçünbu işhəm
şərəfli,həmdəməsuliyyətlidir.Xal
qımısevənbirşəxskimi,həmdəbir
millətvəkilikimiözüzərimədüşən
vəzifəninöhdəsindənlayiqincəgəl
məyə çalışıram.Bəzənkimi isə se
vindirirəm,bununözüdəmənəse
vincbəxşedir.Bəzənkiminsəprob
lemiobyektivvəya  subyektiv sə
bəblərdənhəllolunmur.Buzaman
üzülürəm. Lakin  mümkün qədər

seçiciləriməqayğıiləyanaşaraq,on
larındərdlərinəşərikolmağa,prob
lemlərininhəlliüçünəlimdəngələ
niəsirgəməməyəsəygöstərirəm.
Milli Məclisdəki fəaliyyət döv

rümdəmənimüçünənfəxarətveri
ci və unudulmaz anlarım cənab
Prezidentimizininaqurasiyatədbi
rində iştirakım oldu. Bir də Milli
Məclisə seçildiyim ilk il məclisin
birinci iclasında keçirdiyim xoş
hissləridəheçvaxtunutmuram.

Şeir yaz  maq, poezi  ya 
his  si in  sa  na gen ilə 

ötü  rül  mə  li  dir
-Cavidmüəllim,sizhəmdəAşıq
Şəmşir nəslinin nümayəndəsi-
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STRATEGİYA

Könlüm
Düzülübhəryanagözəldigüllər,
Gəlmədiilhama,gəlmədikönlüm,
Tapmadımgülümügülləriçində,
Şadlanıbsevinibgülmədikönlüm.

Vətənləbağlıdırşöhrətimşanım,
Vətənəbağlıdırürəyim,canım,
DünyanıngözəliAzərbaycanım,
Səndənayrıgözəlsevmədikönlüm.

Əsditorpağımazəhərliyellər,
Uzandıeliməqəsbkarəllər,
Talandıobalar,köçetdiellər,
Qəmsirdaşımoldu,gülmədikönlüm.

Şəhidinməzarı,yuvasıdağlar,
Köçedənellərinobasıdağlar,
Cavidincəfası,səfasıdağlar,
Sızlayasızlayamələdikönlüm.

Dədəm
mənim

Səksənbeşihaqladın,
EyŞəmşirinnəroğlu.
Elinədayaqoldun,
SənsənKəlbəcəroğlu.
Dədəmmənim.

Gözümüzəişıqsan,
Nursan,həmyaraşıqsan,
Sənvətənəaşiqsən,
Elinhünərvəroğlu.
Dədəmmənim.

Saflığınmayadandı,
İlhamınXudadandı,
Sənətinatadandı,
Elinsənətkaroğlu.
Dədəmmənim.

Yaşa,yaratməğrurla,
Qocalıqdanyorulma,
Ümidlərdənqırılma,
CavidəmQənbəroğlu.
Dədəmmənim.

60-ıhaqladım
60ıhaqladım,sənəşükürlər,
Deyəsən,ömrümünçoxusugetdi.
Cavanlıqvaxtlarıatoynatdığım,
Çəmənçiçəklərinqoxusugetdi.

Qalıbdıarxadaxatirəgünlər,
Ömrümünsirləribakirəgünlər.
İndiçətinməniyatıragünlər,
Gözümünoşirinyuxusugetdi.

Zamansınaqverdi,dayandım,durdum,
Həyatyollarımdaköhlənləryordum.
HərzamaniçimdəAllahlıoldum,
Zamanın,həyatınyaxşısıgetdi.

Günkeçdi,arxadaqaldıgözəllər,
Qocalıbqarılaroldugözəllər.
Həyatdaindidəçoxdugözəllər,
Mənimgözləriminbaxışıgetdi.
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SənsənKəlbəcəroğlu.
Dədəmmənim.

Gözümüzəişıqsan,
Nursan,həmyaraşıqsan,
Sənvətənəaşiqsən,
Elinhünərvəroğlu.
Dədəmmənim.

Saflığınmayadandı,
İlhamınXudadandı,
Sənətinatadandı,
Elinsənətkaroğlu.
Dədəmmənim.

Yaşa,yaratməğrurla,
Qocalıqdanyorulma,
Ümidlərdənqırılma,
CavidəmQənbəroğlu.
Dədəmmənim.Dədəmmənim.

60-ıhaqladım
60ıhaqladım,sənəşükürlər,
Deyəsən,ömrümünçoxusugetdi.
Cavanlıqvaxtlarıatoynatdığım,
Çəmənçiçəklərinqoxusugetdi.

Qalıbdıarxadaxatirəgünlər,
Ömrümünsirləribakirəgünlər.
İndiçətinməniyatıragünlər,
Gözümünoşirinyuxusugetdi.

Zamansınaqverdi,dayandım,durdum,
Həyatyollarımdaköhlənləryordum.
HərzamaniçimdəAllahlıoldum,
Zamanın,həyatınyaxşısıgetdi.

Günkeçdi,arxadaqaldıgözəllər,
Qocalıbqarılaroldugözəllər.
Həyatdaindidəçoxdugözəllər,
Mənimgözləriminbaxışıgetdi.
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Azər  bay  can təh  si  li apa  rı  cı təh  sil  
sis  tem  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ri  lə  cək

-Cənabnazır,bugünlərdəAzər-
baycan Müəllimlərinin XV
Qurultayıkeçirildi.Builkiqu-
rultayınəsasmüzakirəmövzu-
sunəoldu?
AzərbaycanMüəllimlərininXV

Qurultayındason5ilərzindəölkə
mizin təhsil sistemindəaparılan iş
lərin hesabatı geniş ictimaiyyətə
açıqlandı.Məlumdurki,respublika
mızınsosialiqtisadiinkişafındatəh
sil sahəsində həyata keçirilən isla
hatların böyük əhəmiyyəti vardır.
QlobaldəyişikliklərdövrüolanXXI
əsrin mühüm çağırışlarından biri
cəmiyyətininkişafınıtəminedənin
san kapitalının formalaşdırılması
dır. BMTnin elan etdiyi dayanıqlı

inkişafməqsədlərinəmüvafiqmüa
sirtexnologiyalaravəinnovativdü
şüncəyəsahibinsanınyetişdirilməsi
zərurətibütündünyadamilli təhsil
sistemləri qarşısında duran başlıca
vəzifədir.Təsadüfideyilki,buzəru
rətdən irəli gələrək BMT XXI əsri
“Təhsil əsri” elan etmişdir. Bu ya
naşmabütünölkələrintəhsilsistem
lərində modernləşməni, innovativ
təfəkkürün möhkəmlənməsini, ye
nilikçitəhsilmühitininformalaşma
sınılabüdedib.
Bilikiqtisadiyyatıvəinnovasiya

lar dövründə təhsilin inkişafı ölkə
ninrəqabətqabiliyyətliliyininvacib
göstəricilərindən birinə çevrilir və
Azərbaycantəhsilindəciddiislahat

larınaparılmasızərurətidəbuamil
lərləbağlıdır.BuistiqamətdəAzər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr
2013cüiltarixlisərəncamıilətəsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublika
sında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”təhsilsistemimizintək
milləşdirilməsi, islahatların dərin
ləşdirilməsivəölkəninrəqabətqabi
liyyətliliyinin gücləndirilməsiməq
sədi iləbir sıramühümvəzifələrin
yerinə yetirilməsinə təkan vermiş
dir. Dövlət strategiyasının qəbul
olunmasındanvəAzərbaycanMüəl
limlərininXIVQurultayından ötən
dövrərzindəölkəmizdəmüasirtəh
silquruculuğu istiqamətindəuğur

“Nazir” rubrikasının 
budəfəki qonağı 

Azərbaycan 
Respublikasının  

təhsil naziri  
Ceyhun Bayramovdur
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luaddımlaratılmışvətəhsilinbey
nəlmiləlləşməsivədünyatəhsilsis
teminəinteqrasiyasısürətlənmişdir.
AzərbaycanMüəllimlərininXVQu
rultayınıniştirakçılarınagöndərdiyi
müraciətində ölkə başçısı cənab İl
hamƏliyevbirdahavurğulamışdır
ki,“sosialsiyasətimizinəsaspriori
tetlərindənbiriölkəmizdəzamanın
çağırışlarınacavabverənvəbeynəl
xalqstandartlarauyğunmillitəhsil
sistemininqurulmasıdır”.Qeyd et
mək lazımdır ki, bu, çox mühüm,
həmdəstratejihədəfdir.Ölkəmizin
təhsil sahəsində aparılan islahatla
rın ana xəttini də məhz dayanıqlı,
müasirdünyatrendlərinəcavabve
rən rəqabət qabiliyyətli milli təhsil
sisteminin formalaşdırılması təşkil
edir. Ümumi təhsilin bütün səviy
yələrini əhatə edən məqsədyönlü
layihələr təhsilimizin beynəlxalq
nüfuzunun möhkəmləndirilməsinə
xidmətgöstərir.
Qeydolunmalıdırki,təhsilsahə

sində son illərdə həyata keçirilmiş
uğurlulayihələrinnəticələriDünya

İqtisadi Forumunun 2018ci il üzrə
QlobalRəqabətlilikHesabatındada
öz əksini tapmışdır. Azərbaycan
QlobalRəqabətlilikHesabatında140
ölkəarasında69cuyerdəqərarlaş
mış, ölkəmizinmövqeyi 12 indika
tordan9uüzrəyaxşılaşmışdır.Tək
cə onu demək kifayətdir ki, Azər
baycanıngöstəriciləri dünyanınbir
sırainkişafetmişölkələriningöstəri
cilərindəndəyüksəkolmuşdur.Be
ləki,təhsilinkəmiyyətvəkeyfiyyət
parametrlərinə əsaslanan “Bacarıq
lar” indeksi üzrə respublikamız
ümumilikdə54cüyerə,bukateqo
riyanıntərkibhissəsiolanrəqəmsal
bacarıqlarüzrə15ci,tədrisdətənqi
didüşüncəüzrə27ci,bacarıqlıişçi
lər tapmaqasanlığıüzrə 31ci,mə
zunlarınbacarıqlarıüzrə32ci, ibti
dai təhsildəmüəllimşagird nisbəti
üzrə48ciyerəyüksəlmişdir.

-Uğurlu təhsil sistemindənda-
nışarkənilköncəonunəsasın-
daduransəriştəlimüəllimgöz
önünəgəlir.Dövlətstrategiya-

sınınicrasıvətəhsilsahəsində
son illərdə aparılan islahatlar
Azərbaycan müəlliminə necə
təsirgöstərmişdir?
  Qeyd etməliyəm ki, ölkənin

təhsilsistemindəaparılan islahatla
rın uğurlu göstəriciləri bilavasitə
müəllimfaktoruiləbağlıdır.Bizbu
nu hər zaman vurğulayırıq ki, heç
bir təhsil sisteminin potensialı hə
min sistemdə çalışan müəllimlərin
bacarıq səviyyəsindən yüksək ola
bilməz.Müəllimpeşəsininnüfuzu
nunartırılması sahəsində son illər
dəbirsıramühümtədbirlərhəyata
keçirilmişdir. Bu tədbirlərin nəticə
ləriniminlərləmüəllimözhəyatın
da hiss etmişdir. İlk növbədə, 142
mindən çox müəllimin diaqnostik
qiymətləndirilməsi təminolunmuş,
ölkə Prezidentinin “Dövlət ümumi
təhsilmüəssisələrindəçalışan,bilik
vəbacarıqlarınındiaqnostikqiymət
ləndirilməsi aparılan müəllimlərin
dərsyükününvəəməkhaqqınınar
tırılması haqqında” Sərəncamına
əsasən, onların həftəlik dərs yükü

HeydərƏliyevadınaMüasirTəhsilKompleksininyenibinasınınaçılışı
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1,5 dəfə, vəzifəmaaşları isə 2 dəfə
artırılmışdır. Müəllimin orta aylıq
əməkhaqqı500manatcivarındaol
maqla, ölkə üzrə orta aylıq əmək
haqqınayaxınlaşmışdır.
Həyatakeçiriləntədbirlərmüəl

limin nüfuzunu artırmaqla onlar
arasındasağlamrəqabətivəhəvəs
ləndirməni gücləndirmiş, təhsilin
keyfiyyət göstəricilərinin əhəmiy
yətli şəkildə yüksəlməsinə səbəb
olmuşdur.Ümumitəhsilmüəssisə
lərinə müəllimlərin işə qəbulu və
yerdəyişməsi üzrə mərkəzləşdiril
mişmüsabiqəmexanizmisonillər
dəşəffaflıqvəobyektivlikbaxımın
dan daha da təkmilləşdirilmişdir.
Cariildəişəqəbulüzrəmüsabiqədə
iştiraketməküçün51minmüəllim
elektronərizəiləmüraciətetmişdir
ki, bu da 2013cü illə müqayisədə
müəllim peşəsinə olan marağın 3
dəfə artımı deməkdir. Son 5 ildə
18136müəllim işə qəbul olunmuş,
onlardan kənd məktəblərində
fəaliyyətə başlayan 11600 nəfərə
(64%) hökumətin qərarı ilə həvəs
ləndirmə tədbirləri tətbiq edilmiş
dir.TəhsilNazirliyitərəfindən“Gə
ləcəyinmüəllimi” layihəsi çərçivə

sindədavamlıolaraqstimullaşdırıcı
tədbirlər həyata keçirilmiş, qəbul
imtahanlarında 500 və daha artıq
bal toplayan, müəllimlik ixtisasını
ilk sıralarda seçən tələbələr üçün
təqaüdmüəyyənləşdirilmişdir.Son
5ildəbutəqaüddən1500tələbəfay
dalanmışdır.Bütünbutədbirlərnə
ticəsində müəllim peşəsinə maraq
əhəmiyyətli şəkildə artmışdır. Bu
nunəyanisübutuolaraq2018ciil
də 500 və daha artıq bal toplayan
məzunlararasındamüəllimlik ixti
sasınıseçənlərinsayı2090nəfərol
muşdurki,buda2013cüilənisbə
tən 2,3 dəfə, ötən illə müqayisədə
isə53,6%artımdeməkdir.Ölkəbaş
çısıcənabİlhamƏliyevinAzərbay
can Müəllimlərinin XV Qurultayı
nın iştirakçılarına göndərdiyi mü
raciətdəqeydedildiyikimi:“Müəl
lim əməyinin stimullaşdırılması
tədbirləri nəticəsində cəmiyyəti
mizdə müəllimin nüfuzu yüksəl
miş, istedadlıgənclərinmüəllimlik
peşəsinəmarağı əhəmiyyətli dərə
cədə artmışdır. Qazanılan uğurlar
dövlətin təhsil sahəsinin davamlı
inkişafına diqqət və qayğısının tə
zahürü,eynizamanda,Azərbaycan

müəllimininfədakarəməyininbəh
rəsidir”.
Müəllimlərin peşəkarlığını artır

maq istiqamətində dəmühüm ad
dımlaratılmışdır.Onlarınixtisasar
tırmatəlimlərininsəmərəlivəpeşə
kar səviyyədə aparılmasını təmin
etməkməqsədiiləNazirlərKabine
tininqərarıilə2015ciildəTəhsilİş
çilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
yaradılmışdır. Beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla ümumi təhsil
müəssisələrinin pedaqoji heyəti
üçünmodulkreditvərəqabətəsaslı
təlimlər sistemi tətbiq olunmuş,
20152018ci illərdəümumilikdə 55
min nəfərə qədər müəllimmodul
kreditsisteminəəsaslanantəlimlərə
cəlbedilmişdir.

-Dövlət strategiyasının icrası
nəticəsində təhsilin təməlini
qoyanümumitəhsilpilləsində
hansı əsas nailiyyətlər əldə
olunmuşdur?
Məlumdurki,təhsilinməzmu

nunun,kadrhazırlığının,idarəetmə
sistemininvəinfrastrukturununqa
baqcıl beynəlxalq təcrübəyə və
Azərbaycanın inkişaf konsepsiyası
nauyğunyenidənqurulması,ölkə
nindavamlı inkişafının təmin edil
məsi məqsədi ilə qəbul olunmuş
dövlət strategiyasının5 strateji isti
qaməti vardır  təhsilinməzmunu,
peşəkar və nüfuzlu müəllimlərin
formalaşdırılması, yeni idarəetmə
sistemi, təhsilin infrastrukturu və
təhsildə yeni maliyyələşdirmə me
xanizmləri. Həqiqətən də, təhsilin
təməliməktəbəhazırlıqvəibtidaisi
niflərdə qoyulur və bumərhələnin
şəxsiyyətin formalaşmasında,onun
zərurihəyatibacarıqlarayiyələnmə
sində,müstəqil fəaliyyətəhazırlan
masındamüstəsnaroluvardır.Təd
qiqatlaronugöstərirki,dahaerkən
yaşdan təhsilə cəlb edilmişuşaqlarMüəllimlərinişəqəbuluüzrəmüsabiqə
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təhsilin növbəti pillələrində daha
yüksək akademik göstəricilər nü
mayişetdirirlər.Buistiqamətdətəh
siltariximizdəilkdəfəolaraqdövlət
büdcəsihesabınaümumtəhsilmək
təblərində 5 yaşlı uşaqlarınməktə
bəhazırlığınabaşlanılmışdır.2015ci
ildəhəminyaşdaolanuşaqlarıncə
mi24%i,2016cıildə55%i,2017ci
ildə 65%i, cari ildə isə artıq 75%i
məktəbəhazırlığa cəlb edilmişdir.
Məktəbəhazırlıq qruplarında işlə
yən10minədəkibtidaisinifmüəlli
mi təlimlərdə iştirak etmiş, yeni
məzmun və tədris materialları ha
zırlanaraq tətbiq olunmuşdur. Hə
yata keçirilən tədbirlər nəticəsində
tarixənməktəbəqədərtəhsilmüəssi
sələri olmayan yaşayış məntəqələ
rində,ucqarkəndlərdədəuşaqların
məktəbəhazırlığı təmin edilmişdir.
Növbəti illərdə hər bir uşaq üçün
belə imkanınyaradılması istiqamə
tindətədbirlərhəyatakeçirilir.Bun
danəlavə,“35yaşlıuşaqlarınicma

əsaslı məktəbəqədər təhsilə cəlb
olunması”layihəsinəstartverilmiş
dir.Bakışəhərindəvə10rayonda2
min uşağı əhatə etməklə 100 icma
qurulmuşdur.Məktəbəqədər təhsi
linəhatəsəviyyəsininyüksəldilməsi
məqsədiiləözəltəhsilmüəssisələri
ninfəaliyyətidaimtəşviqedilir.Bu
nunnəticəsidirki,son5ildəonların
sayı 3 dəfədən çox artaraq 41dən
132yəçatmışdır.
Eyni zamanda, ümumi təhsildə

keyfiyyətənailolmaqistiqamətində
dahayüksəkhədəflərəçatmaqməq
sədiilə2015ciildəntamortatəhsil
səviyyəsində təmayülləşmənin tət
biqinəbaşlanmışvəartıq2140sinif
də 47930 şagird təmayüllər üzrə
təhsilə cəlb edilmişdir.Hazırda tə
mayülləşmə XXI siniflərdə təhsil
alanların28%nitəşkiledir.Qarşıda
ölkə üzrə təmayülləşmənin tətbiqi
vəziyyətinintəhlili,əhatədairəsinin
genişləndirilməsi, təmayül sinifləri
üçün yeni proqram və dərsliklərin

hazırlanması, peşəkar və səriştəli
müəllimlərincəlbedilməsiiləbağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsi vəzi
fəsi dayanır. İlkin təhlillər göstərir
ki, təmayül siniflərini bitirən mə
zunlaraliməktəblərəqəbuldadaha
yüksəknəticələrnümayişetdirirlər.
Bununla bağlı mən son 5 ildə ali
məktəblərə qəbulda keyfiyyət gös
təricilərindədavamlıartımdinami
kasını xüsusilə vurğulamaq istər
dim.Beləki,budövrərzindəqəbul
imtahanlarında300baldançoxtop
layanların sayı 26,5%, 400 baldan
çox toplayanların sayı 35,1%, 500
baldançoxtoplayanlarınsayı51,5%,
600 baldan çox toplayanların sayı
isə81,3%artmışdır.Təkcəbuil3127
nəfərabituriyent600baldanyuxarı
nəticəgöstəribki,buda2013cüilə
nisbətəntəxminən2dəfəartımde
məkdir.Builkeçirilənqəbulimta
hanlarında41minnəfərtələbəadı
nıqazanıbki,budason5ilintəhli
linəgörə20,8%çoxdur.

Direktorlarınişəqəbuluüzrəmüsabiqə
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Bundanəlavə,istedadlıuşaqlar
la sistemli işin təşkili nəticəsində
ölkədə olimpiada hərəkatı geniş
lənmiş, buməqsədlə olimpiadaya
hazırlıq mərkəzləri yaradılmışdır.
Cari ildə respublika fənn olim
piadalarında33mindənçoxşagird
iştirak etmişdir ki, bu da 2013cü
ilənisbətən5dəfəçoxdur.Həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində
20132018ci illərdə məktəbliləri
miz beynəlxalq fənn olimpiadala
rında3qızıl,28gümüşvə100bü
rünc medal olmaqla, ümumilikdə
131 medal qazanmışdır. Qeyd et
mək lazımdır ki, Təhsil Nazirliyi
nin təşəbbüsü ilə “Təhsil haqqın
da”Qanuna2018ciiliniyunayın
da edilmiş dəyişikliklərə əsasən
beynəlxalq olimpiada qaliblərinə
istənilən ixtisas üzrə, respublika
fənn olimpiadaları qaliblərinə isə
müvafiqixtisasüzrəaliməktəblərə
müsabiqədənkənar qəbul hüququ
verilmişdir.

- Cənab nazir, hazırda ölkənin
alitəhsilpilləsindəaparılanis-
lahatlar vəqarşıdaduran əsas
vəzifələrhansıdır?
Məlumdur ki, istənilən ölkədə

iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı ali
təhsil sistemində həyata keçirilən
innovasiyalara əsaslanır.Dünya el
mindəvə təhsilindəmüşahidəedi
lən meyillər elm və təhsilin vahid
müstəvidə inkişafını zərurətə çevi
rir, müasir həyatda innovasiyaları
ön mövqeyə çıxarır. İnnovativ tə
şəbbüslərin ən çox cəmləşdiyi mə
kanisəuniversitetlərdir.Bumənada
son illərdəölkəmizin rəqabətqabi
liyyətliliyinin gücləndirilməsinin
mühüm aspektlərindən olan uni
versitettəhsilininmodernləşməsinə,
aliməktəblərinelmitədqiqat işləri
nin,kadrhazırlığınınkeyfiyyətinin
yaxşılaşdırılmasına, təhsiltədqiqat

innovasiya üçbucağının dərinləşdi
rilməsinəmühüməhəmiyyətverilir.
Buzərurətdənirəligələrəkuniver
sitetlərimizdə bir sıra beynəlxalq
tədrisproqramları,yenistandartlar
tətbiq olunur və yüksək intellektli,
səriştəli,mütəxəssishazırlığına,təd
qiqatçılar yetişdirilməsinə mühüm
diqqət ayrılır. Burada yüksək ali
təhsilstandartlarıçərçivəsindəkey
fiyyətlitəhsilvəikilidiplomalmaq
imkanı verən AzərbaycanFransız
Universitetinin (UFAZ) yaradılma
sınımisalgöstərməkolar.
 Ali təhsil sistemində mühüm

yeniliklərdənbiri2014cüildənali
təhsilsahəsindəilkdəfəolaraqye
niməzmunvə tədris texnologiya
ları əsasında həyata keçirilən SA
BAHlayihəsiniqeydetməklazım
dır.Artıq12alitəhsilmüəssisəsin
dəfəaliyyətgöstərməklə39ixtisas
və 2300dən çox tələbəni əhatə
edənSABAHqruplarının1572mə
zunuvar.Onların37%itəhsilləri
niölkədə,17%ixaricdəmagistra
tura səviyyəsində uğurla davam

etdirir, qalan hissəsi isə ixtisasları
üzrəəməkfəaliyyətinəbaşlayıb.
2007ci ildən etibarənAzərbay

can gənclərinin dünyanın ən qa
baqcıl universitetlərində yüksək
keyfiyyətliali təhsilalmaqimkanı
yaradılmışdır.Beləki,“20072015
ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xariciölkələrdətəhsiliüzrəDövlət
Proqramı”çərçivəsində3558nəfər
bu fürsətdən yararlanmışdır. Ha
zırda ayrıayrı ölkələrlə imzalan
mışhökumətlərarasısazişlərəəsa
sən,ayrılmışkvotayauyğunolaraq
ümumilikdə535nəfərazərbaycan
lıtələbəmüvafiqölkələrinbüdcəsi
hesabına mühəndislik, kompüter
elmləri,nanotexnologiya,kəndtə
sərrüfatı və digər ixtisaslar üzrə
təhsil alır. Sevindirici  haldır ki,
dünyanın ayrıayrı universitetlə
rində təhsilini başa vuraraqAzər
baycana qayıdan məzunlar əmək
fəaliyyətini davam etdirməklə ya
naşı,həmdəakademikfəaliyyətlə
dəməşğulolurlar.Hazırdadövlət
proqramı çərçivəsində təhsil alan
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yüzlərləAzərbaycan gənci öz pe
daqoji akademik fəaliyyəti ilə ali
təhsilətöhfəverir.
Təhsilsistemimizinrəqabətqabi

liyyətliliyinin mühüm göstəricilə
rindənbirikimionudaqeydetmək
olar ki,  keyfiyyətli təhsil almaq
üçünAzərbaycanaüz tutan əcnəbi
tələbələrindəsayıartıb.20172018
ci tədris ilində Azərbaycanda ali
təhsilinbütünsəviyyələriüzrə təh
silalanəcnəbilərinsayı76ölkədən
olmaqla 5871 nəfər təşkil edib. Bu
isəəvvəlkiilləmüqayisədə17%ar
tım deməkdir. Bu tendensiya həm
də çağdaşdünyadamilli təhsil sis
temlərinin cəlbediciliyini artıran
əhəmiyyətlifaktoraçevrilib.Bumə
nadaalitəhsilimizdəmüşahidəolu
nan beynəlmiləlləşmə proseslərini
təhsilsistemimizinbeynəlxalqrəqa
bətliliyinin  artması üzrə  mühüm
tərəqqikimiqiymətləndirəbilərik.
Digər mühüm istiqamətlərdən

biriuniversitetlərimizdəelmifəaliy
yətin stimullaşdırılması tədbirləri
iləbağlıdırki,butədbirlərdəartıq
müsbətnəticələrverməkdədir.2015
ciildədünyanıntanınmışelmiana
litik informasiya təminatçısı olan
“ClarivateAnalytics”şirkətivəTəh
sil Nazirliyi arasında bağlanmış
əməkdaşlıq sazişi əsasında ölkəmi
zin ali təhsilmüəssisələrinin “Web
of Science” elmi məlumat platfor
masınaçıxışıtəminedilib.Nəticədə,
qlobalelmibazadanistifadəaktivli
yinindinamikasında2017ciildəəv
vəlki illə müqayisədə 75% artım
müşahidə olunub. İmpakt faktorlu
jurnallardaçapedilmişməqalələrin
sayında isə son 4 ildə 68% artım
qeydəalınıb.Nəşraktivliyininson3
ildəartımdinamikasınagörəAzər
baycan regionda birinci yerə çıxıb.
2017ci ildə nəşrlərin sayı 1160 ol
maqlason25ilinənyüksəkgöstəri
cisi qeydə alınıb ki, onların təxmi
nən43faizialitəhsilmüəssisələrinin
payına düşüb. Hesab edirik ki, bu
sahədə mövcud olan imkanlardan
dahasəmərəliistifadəistiqamətində

səylərdahadagücləndirilməlidir.
Təhsil Nazirliyi sistemində olan

universitetlərin professormüəllim
heyəti tərəfindən ixtiralarınpatent
ləşdirilməsinədairson5ildə216si
farişverilib.İxtiralaraalınanpatent
lərinsayıisə164olub,onlardan98i
Azərbaycanda, 66sı isə ölkə hü
dudlarındankənardaalınıb.Hesab
edirəm ki, universitetlərinmövcud
elmi potensialı patentlərin sayının
əhəmiyyətli şəkildə artırılmasına
imkanverir.Bubaxımdanmövcud
elmi potensialdan səmərəli istifadə
edərəkelmi tədqiqatlarınkeyfiyyət
əmsalının artırılması, nüfuzlu bey
nəlxalq nəşrlərdə elmi məqalələrin
çapının genişləndirilməsi, tədqiqat
nəticələrinin daha geniş tətbiqinə
nailolunmasıalitəhsilvəelmitəd
qiqatmüəssisələriqarşısındaduran
əsasvəzifələrdəndir.
Son illərdə elmi kadr hazırlığını

təmin edən doktorantura təhsilinin
təkmilləşdirilməsiistiqamətindəatı
lanaddımlardaalitəhsilsistemində
müsbət tendensiyaların əsasını qo
yub. TəhsilNazirliyi,AMEA, ölkə
mizin 9 və Avropa Birliyinin 5 ali
təhsil müəssisəsi tərəfindən “Azər
baycanda doktorantura təhsilinin
təkmilləşdirilməsi vəvahidAvropa
təhsil məkanının tələblərinə uyğun
strukturlaşdırılması” NİZAMİ layi
həsinin icrası uğurla davam edir.
Artıq ali təhsilmüəssisələrinin təh
siltədqiqatinnovasiya mərkəzləri
nəçevrilməsinədəstəkverənvərə
qabətqabiliyyətlimütəxəssishazırlı
ğınıtəminedənalitəhsilstandartları
hazırlanmış,onlarıntəsdiqivətətbi
qiiləbağlıişlərdavametməkdədir.
Ali təhsil sahəsində fəaliyyətimi

zinənmühümistiqamətləriəhatəli
liyin və keyfiyyətin artırılmasıdır.
Bumənadaölkəbaşçısıtərəfindən
buyaxınlardatəsdiqolunmuş“2019
2023cü illərüçünAzərbaycanRes
publikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırıl
ması üzrə Dövlət Proqramı” qarşı
mızdamühümvəzifələrqoyur.Döv

lət proqramının birinci istiqaməti
çərçivəsində ali təhsil sisteminin
məzmun və keyfiyyət göstəriciləri
nin beynəlxalq ikili diplom proq
ramları və xarici mütəxəssislərin
cəlbolunmasıyoluilətəkmilləşdiril
məsi, yeni akademikmühitin yara
dılması nəzərdə tutulur. İkinci isti
qamətisəölkəmizinalitəhsilmüəs
sisələrinin akademik potensialının
gücləndirilməsi məqsədi ilə milli
kadrlarınhazırlanmasıüçünxaricdə
doktorantura səviyyəsində təhsilin
maliyyələşdirilməsini əhatə edir.
Proqramınnövbətiillərdəuğurluic
rasıali təhsilinkeyfiyyətininartırıl
masına və kadr potensialının güc
ləndirilməsinəəhəmiyyətlitöhfəve
rəcək.

- Təşəkkür edirik, cənab nazir.
Son olaraq, yaxın gələcəkdə
təhsil sistemimizin qarşısında
duranəsasprioritetlərinecəxa-
rakterizəedərdiniz?
Hesabedirəmki,təhsilinməz

mununundaimtəkmilləşdirilməsi,
beynəlxalq qiymətləndirmə tədqi
qatlarınınmeyarlarınavəəməkba
zarınıngələcək tələblərinəuyğun
laşdırılması,ocümlədəninnovasi
yaların tətbiqi qarşımızda duran
başlıcavəzifələrdəndir.Yaxınpers
pektivdəəməkbazarındayeniba
carıqlara, yeni ixtisaslara ehtiyac
yaranacaq,bunagörədətəmayül
ləşmənindahaerkənyaşlardantət
biqi,xüsusiləriyaziyyat,informati
ka, təbiət fənləri, mühəndislik, o
cümlədən robototexnika, süni in
tellekt, nanotexnologiyalar və bu
kimibirsırainnovativməzmunun
ümumi təhsildə tətbiqi zəruri ola
caq.Əminəmki,dövlətstrategiya
sının icrası və ölkəmizin inkişaf
konsepsiyasına uyğun olaraq hə
yata keçirilən məqsədyönlü isla
hatlarsayəsindəAzərbaycantəhsi
likeyfiyyətgöstəricilərinə,əhatəli
liyinəvə rəqabətqabiliyyətliliyinə
görə aparıcı təhsil sistemlərindən
birinəçevriləcək.
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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” de  dim, ürə  yi  mə ya  nar od  lar sa  çıl  dı,
“Ana” de  dim, bir ür  pə  riş ha  sil ol  du ca  nım  da,
“Ana” de  dim, qar  şım  da bir gö  zəl səh  nə açıl  dı,
“Ana” de  dim, fə  qət onu gör  məz ol  dum ya  nım  da.

…Nə doğ  ru söz ya  zıq  lar ki, gör  mə  mi  şəm onu mən,
De  yir  lər ki, Müş  fiq, xəs  tə bir ti  fil  din, ana  nı
Ba  ban ki  mi so  yuq əl  lər qu  ca  ğı  na çə  kər  kən,
Yal  nız acı fə  ğan  la  rın tit  rə  dir  di hər ya  nı.

İn  di mə  nə hər kəs: - Anan, ba  ban var  mı?  - söy  lə  sə,
Di  yo  rum ki, qa  pıl  ma  dan bir xül  ya  ya, bir his  sə,
Olan ol  muş, ke  çən keç  miş, in  di mə  ni ya  şa  dan
Bir mü  qəd  dəs, bir sə  mi  mi əmə  lim var tap  dı  ğım…

Göründüyü kimi, bu dərin (və yanğılı)  yetimlik
kompleksigəncşairdəikincikompleksana(himayə
çi!) axtarışı, ehtirası doğurmuş, onu da çox tezliklə
“yenidünya”(sovethakimiyyəti!)quruculuğununver
diyi  intəhasız(“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 co  cuq  dum, so  qaq  lar  dı məs  kə  nim,
Baş  dan-ba  şa hə  ya  tım bir si  lin  məz lə  kəy  di.
Kim  sə bil  məz  di so  num nə ola  caq  dı mə  nim,
Keç  di  yim yol  lar bü  tün qa  zıq  dı, təh  lü  kəy  di.

…Na  zı-ne  mət için  də bəs  lə  nən bəx  ti  yar  lar
San  ki di  yor  lar  dı ki, ya  zıq, nə  ha  yə  tin nə?
Qart daş  la  rı gül  dü  rən bu köh  nə zən  gin di  yar
Hər ba  xış  da ru  hu  ma sap  lı  yor  du bir iy  nə.

Fə  qət böy  lə qal  ma  dı, bir ana şəf  qə  tiy  lə
Sən bu ye  tim var  lı  ğı qu  caq  la  dın, bəs  lə  din,
Ye  ri-gö  yü tit  rə  dən bir şim  şək qüv  və  ti  lə
Mə  ni bir dağ ba  şın  dan ha  ray  la  dın, səs  lə  din.

Yetim (anasız!)uşağın“anaaxtarışları”gəncşairin
ilkqələmtəcrübələrininçapolunduğu“Gəncişçi”qə
zetinin onilliyinə  həsr edilmiş “Hörmətli qəzetimiz”
şeirindədəkifayətqədərgüclüdür:

…Mə  nə aç  dın qoy  nun  da yer,
Çıl  paq, ye  tim duy  ğu  la  rım,
Ümid  lə  rim, ar  zu  la  rım,
Sı  ğın  dı  lar dər  ga  hı  na,
Atıl  dı  lar pə  na  hı  na.
Tit  rə  yər  kən, üşü  yər  kən,
Çır  pı  na  raq töv  şü  yür  kən
Gənc  li  yi  min ge  niş qəl  bi,
Bir şəf  qət  li ana ki  bi
İşıq ver  din göz  lə  ri  mə,
Qüv  vət saç  dın diz  lə  ri  mə.
Uç  ma  ğa yox  kən uya  rı
Şeiri  min süs qa  nad  la  rı
Yal  nız sən  dən qüv  vət al  dı…

Müşfiq, həqiqətən, ciddi inqilabi  dəyişikliklərlə
zənginolan20ci,eləcədə30cuillərdəhəmişə“yeni

NAKAMÖMÜR

yaxud talesiz шаirin tale komplekslяri
Hərbir şairin  (ümumənsənət

karın)tərcümeyihalınaböyükicti
maimaraq ilknövbədə (və ümu
miyyətlə!) ondan irəli gəlir ki, ya
şairin yaradıcılığı tərcümeyihalı
nın,yadatərcümeyihalıyaradıcı
lığınınbirbaşadavamıolur.
Azərbaycanın talesiz  (nakam)

şairiMikayılMüşfiqin tərcümeyi
halının dərindən, bütün  təfsilatı
iləöyrənilməsinəənazıüçbaxım
danböyükmaraqvardır:
1)məlumsəbəblərəgörə,Müşfi

qintərcümeyihalıuzunilləröyrə
nilməmiş, şairin həyatının  faciəli
sonluğubarədəyasusulmuş,yada
deklorativ qənaətlərlə kifayətlənil
miş,onagörədəbufaciəyəgətirib

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  sənətkarmütəfəkkirqarşı
sındakı günahını müəyyən qədər

yuması(katarsisi!)deməkolardı;
3)dövrünyeniliyinibütünruhu

ilə qəbul (və tərənnüm) edən bir
gəncinhəmindövr  tərəfindənbu
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.

Ni  za  mi Cə  fə  rov
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, 

akademik

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 
1930-cu il  lə  rin mə  lum rep  res  si  ya  la -
rı  nın qur  ba  nı ol  muş bö  yük Azər  bay -
can şairi Mi  ka  yıl Müş  fi  qin mə  za  rı -
nın ta  pıl  ma  sı xə  bə  ri ya  yı  lan ki  mi 
dər  hal xü  su  si təd  bir  lər gö  rül  mə  si 
ba  rə  də gös  tə  riş ver  di. Və iş  çi qru  pu 
ya  ra  dıl  dı. Hə  min xə  bə  rin nə də  rə  cə  də 
doğ  ru olub-ol  ma  ma  sı  nı isə, əl  bət  tə, 
mü  tə  xəs  sis  lə  rin araş  dır  ma  la  rı 
müəy  yən edə  cək  dir.

Mikayıl Müşfiq, 
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NAKAMÖMÜR
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miş,onagörədəbufaciəyəgətirib

çıxaranhadisələrbarədəhəməsas
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Ni  za  mi Cə  fə  rov
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, 

akademik

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 
1930-cu il  lə  rin mə  lum rep  res  si  ya  la -
rı  nın qur  ba  nı ol  muş bö  yük Azər  bay -
can şairi Mi  ka  yıl Müş  fi  qin mə  za  rı -
nın ta  pıl  ma  sı xə  bə  ri ya  yı  lan ki  mi 
dər  hal xü  su  si təd  bir  lər gö  rül  mə  si 
ba  rə  də gös  tə  riş ver  di. Və iş  çi qru  pu 
ya  ra  dıl  dı. Hə  min xə  bə  rin nə də  rə  cə  də 
doğ  ru olub-ol  ma  ma  sı  nı isə, əl  bət  tə, 
mü  tə  xəs  sis  lə  rin araş  dır  ma  la  rı 
müəy  yən edə  cək  dir.

Mikayıl Müşfiq, 
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üç)üzlüoldu,onunilhamlı,coşqunxarakteri,şəxsiy
yətiisəöz“yetim”sadəlövhlüyü(vəəxlaqı!)iləbuna
dözmək, uyğunlaşmaq iqtidarında deyildi. Doğru
dur, dözənlər, uyğunlaşanlar da çox oldu, ancaq
Müşfiqin faciəli taleyində onların bilavasitə heç bir
günahlarıyoxidi.
…“Külək”MikayılMüşfiqpoeziyasıüçünadisöz

deyil, bütöv, zəngin vəmükəmməl bir poetik obraz
dır…

Hər sə  hər, hər ax  şam, hər ax  şam, hər sə  hər
Çox za  man sər  sə  ri kü  lək  lər bi  xə  bər
Bir ya  xın dost ki  mi qa  pı  mı dö  yər  lər…
Kü  lək  lər, kü  lək  lər, bəs  tə  kar kü  lək  lər,
Dün  ya  nı do  la  şan bəx  ti  yar kü  lək  lər!

Müşfiqin poetik interpretasiyasında küləklər,  hər
şeydənəvvəl,azadlığın,sərbəstliyin,daxiliruhimüs
təqilliyin obrazıdır ki, bu həm gənc şairin, həm də
onunyaşadığı“yenidövran”ınəhvalruhiyyəsinəuy
ğungəlirdi…

Bə  zi  niz qor  xu  lu, bə  zi  niz qor  xu  suz,
Bə  zi  niz duy  ğu  lu, bə  zi  niz duy  ğu  suz,
Bə  zi  niz uy  qu  lu, bə  zi  niz uy  qu  suz…
Kü  lək  lər, kü  lək  lər, ey sə  rin kü  lək  lər,
Siz  də var qo  xu  su hər ye  rin, kü  lək  lər!

KüləkAzərbaycanxalqpoeziyasında,ümumənbədii
etnoqrafiktəfəkküründəyeniabhava,yeninəfəs,hətta
yenihəyat (canlanma!) deməkdir.Həminmənalandır

maMüşfiqdəcoşqunluğa,mənəvienerjininpüskürmə
sinə,ilhamınınçılğınlaşmasınaqədərgedibçıxır…

Ey çıl  ğın kü  lək  lər, nə  şə  niz da  şar  kən,
Bağ  la  rın şe  hin  dən mey so  rub co  şar  kən,
Nal  qı  ran dağ  la  rı at  la  yıb aşar  kən,
Mə  ni də alı  nız, uça  yım dağ  la  ra,
Kön  lüm  də nə var  sa aça  yım dağ  la  ra!

“Bağlarınşehindənmeysorubcoşan”,sərxoşbirat
lıyaçevrilənküləklərsondərəcədəcanlımetaforalarla
eləşəxsləndirilirki,MüşfiqəqədərAzərbaycanpoetik
təfəkküründə  küləklərin bu cür canlandırılması (və
şəxsləndirilməsi)olmamışdır.Və şairbucoşqunluğu,
oyanışı,intibahısadəcəseyretmir,bütünqəlbi,istəyi,
arzuideallarıiləonaqoşulur,özüdəcoşubkükrəyir…
Onun  küləkləri sankiMaksimQorkinin “fırtına qu
şu”dur…

NAKAMÖMÜR

dövr”ündoğmaövladıolmağaçalışmış,deməkolarki,
o illərinhərhansıbirAzərbaycanşairindəndahabö
yükbirsəmimiyyətlə(ürəkdən!)demişdi:

Mən çə  lik ürək  li bir ye  ni gən  cim,
Dil  dən-di  lə düş  müş he  ka  yə  tim var.
Hə  yat nə  şə  siy  lə tit  rə  yir içim,
Par  laq gə  lə  cə  yim, nə  ha  yə  tim var.

Bir par  ça atə  şim, bir par  ça yan  ğın,
Qəl  bim ör  nə  yi  dir ya  nar bir da  ğın.
Qar  şım  da du  ra  maz nə sel, nə daş  qın,
Tə  biət  lə mə  nim zə  ra  fə  tim var.

Sev  gim mü  ba  ri  zə, sev  gi  lim hə  yat,
Yə  hər  lən  miş ma  na qa  nad  lı bir at.
Gör nə de  yir si  zə çal  dı  ğım qa  nat,
Hə  lə bun  dan son  ra qi  ya  mə  tim var.

Lakinşairintale(vətərcümeyihal)ziddiyyəti,para
doksuondan ibarət idiki, “dış”həyatınınbunikbin
dövründədə “iç”həyatının kədəri ona rahatlıq  ver
mirdi…“Eşqim”dədediyikimi:

Ana  sız, ba  ba  sız Ofel  ya ki  mi,
Saç  la  rı pə  ri  şan bir qız  dır eş  qim.
Qəl  bi  min bu  lud  lu sə  ma  la  rın  da
Tit  rə  yən bir qə  rib ul  duz  dur eş  qim!

Ol  ma  dan aşi  kar dur  du  ğu yer  dən,
Bö  yük Tan  rı ki  mi düş  müş nə  zər  dən,
Çöh  rə  si gül  mə  yən xə  ra  bə  lər  dən
Da  ha qəm  li, da  ha ıs  sız  dır eş  qim!

Hə  ya  ta bax  ma  mış gü  lüm  sər ki  mi,
Hər bir ha  di  sə  dən bi  xə  bər ki  mi.
Yad əl  lər  də qa  lan ye  tim  lər ki  mi,
Ba  şı bə  la  lı  dır, yal  qız  dır eş  qim!

Fikrimizcə, Müşfiqin üçüncü (və ən dözülməz!)
kompleksi“təpədəndırnağaşairliy”i  idiki,onunfa
ciəsinəməhz həmin kompleks səbəb olmuşdur…Bu
coşqun,çılğın,kükrək(vəhəddhüdudbilməyən,dip
lomatiyasız!) şairlik “yeni dövr”ün müəllifi olan (və
getgedəonunmüvəqqətixaotikdemokratiyasınıbu
xovlamağa  çalışan ) “manqurt” sovet bürokratiyası,
həttaonun“intellektual”ideologiyasıüçündədərk(və
qəbul)olunmazidi.
Müşfiqinnəinki“Küləklər”,“Göygöl”,“Andolsun”,

“Buludlar”, “Tar”, “Həyat sevgisi”, “Bəxtiyar”,
“Şeirim” və s. onlarla  “neytral” şeirləri, hətta guya
“yeni dünya”nınmüasir  texnologiyalarını tərənnüm
edən “Radio”, “Telefon söhbəti”, “Teleqraf telləri”,
“Poçtqutusu”da“təpədəndırnağaşairliy”inməhsulu
idiki,bucürtəmiz,saf,şəffafşairlikkompleksi30cu
illərin ortalarından sonra sovet hökumətinə  (artıq
köhnəlmiş“yenidövr”ə!)qətiyyənlazımdeyildi.
“Yeni dövr”, “yeni dünya” sevgisi, eşqiMüşfiqin

yetimlik (anasızlıq) kompleksini sona qədər aradan
qaldırmaqüçün enerji, stimul verə bilmədi…Çünki
şairin çox böyük ümidlər bəslədiyi bu “dövr”,  bu
“dünya” sürətlə vulqarlaşdı, əxlaqsızlaşdı, iki (hətta

MikayılMüşfiqikiyaşındaikən.
Bakı,1910cuil

MikayılMüşfiqdayısıuşaqlarından
biriilə.1920ciillərinaxırı
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ənazı insafsızlıqolardı,ancaq başındakü
ləklərinəsməsişübhəsizidi.
20ci illərin sonlarında yazdığı birinci

“Küləklər”dənsonraMüşfiq30cuillərinəv
vəllərində ikinci “Küləklər”ini qələmə al
dı…

Mən də yaz  dım sə  nin ki  mi
Bir xey  li cə  fən  giy  yat.
Fə  qət, hey  hat,
“Kü  lək  lər”im əs  di keç  di,
O da bir hə  vəs  di keç  di
Keç  mi  şim  lə bə  ra  bər.
Çox  dan  dır ki, “Kü  lək  lər”dən,
O və  rəm  li əsər  dən
Öl  müş  mü, qal  mış  mı al  ma  dım bir xə  bər
Mən ədə  mə ge  dən “Kü  lək  lər”in ar  xa  sın  ca
Bax  ma  dım bir dul ki  bi.
“Kü  lək  lər”im əs  di keç  di
Nə mü  la  yim, nə əsə  bi;
Nə bir bö  yük fır  tı  na qal  dır  dı  lar,
Nə qa  ra  lan qaş  la  rın al  tın  dan
Bir bu  lud sal  dır  dı  lar.

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 SəmədVurğun
da “Ölən şeirlərim”i qələmə almışdı)
ikinci“Küləklər”Müşfiqinənzəifşeir
lərindən biri idi. Və şair başında əsən
küləkləriqovmaqüçünbundandazəif
üçüncüşeirini“Suvəküləy”iyazma
ğaməcburoldu…

Za  man gə  lər
Tor  paq biz  dən
Əsir  gə  yər pet  ro  lu  nu.
Fə  qət möh  kəm bol  şe  vik  lər
Mü  ba  ri  zə səh  nə  sin  də
Ya  dır  ğa  maz ro  lu  nu.
Yer üzün  də su  lar var,

Su  lar  da dal  ğa  lar var,
Dal  ğa  lar  da rüz  gar var,
Həp  si bi  zim qüv  və  ti  miz…
Biz su  la  rı, kü  lək  lə  ri
Fəth edə  riz…

Yazdı…Ancaqbaşındaəsənölüm,qətlküləklərini
qovabilmədi…
Müşfiq təkliyinnəqədərfaciəliolduğunubilsədə,

nəqədərcəmiyyətəcanatsada(artıqqeydetdiyimiz
kimi,buonuntaleyininparadoksu idi),ömrününso
nunaqədərtəkqaldı.Vəhəyatınınsonillərindəqələ
mə aldığı “Yalnız ağac” şeiri də həmin təkliyin  (və
həminparadoksun!)təhtəlşüurifadəsiidi:

Ol  duq  ca qay  ğı  lı, ol  duq  ca qəm  li,
Sa  də mən  zə  rə  li, sa  də gör  kəm  li
Yal  nız ağac ba  xır bir dağ  ba  şın  dan…
O han  sı əy  ya  mın iğ  ti  şa  şın  dan,
Han  sı zəl  zə  lə  dən ol  muş müz  tə  rib?
Dü  şü  nür tək  lik  də san  ki bir qə  rib.
…Ə  bə  diy  yət sə  nə qa  nad da ver  sə,
Sən  dən qal  ma  ya  caq ni  şan dün  ya  da.
…Ba  şın  da oy  na  yıb qəm bu  lud  la  rı,
Sö  kə  cək bağ  rı  nı ölüm qurd  la  rı.

Mən də sə  nin ki  mi yal  nız ağac  dım,
Tək  lik  dən usa  nıb axır  da qaç  dım.
Qəl  bim  lə, ru  hum  la qo  şul  dum elə,
Dü  şün  cəm sa  kit  dir o gün  dən be  lə.
Bax in  di mən ha  ra, yal  nız  lıq ha  ra?
Azad fi  kir  lə  rə, azad quş  la  ra
Qəl  bi  min hər gö  zü bir aşi  yan  dır,
Bəd  bəxt bu dün  ya  da tək ya  şı  yan  dır! 

Müşfiqbuşeirdədediyi(əslində,
nəzərdə tutduğu) kimi yaşamağa
çalışsa da,  bacarmadı, daxilindən
gələn(vəpoeziyasınında“içstruk
turu”nu təşkil edən) təklik (yetim
lik!)kompleksibunaimkanvermə
di.Onusonmənziləcoşquntaleyi
ninözü heçkimləməsləhətləşmə
dəngətiribçıxardı…Vədövr(döv
ran!)dəeləidiki,heçkiməməsləhət

vermək iqtidarın
da (və halında)
deyildi, zaman
məhvərindən çıx
mışdı…

NAKAMÖMÜR

Gur  la  yın, il  ha  mım, 
sə  nə  tim gur  la  sın!

Fır  tı  nam, qa  sır  ğam, 
qüd  rə  tim gur  la  sın!

Şim  şə  yim par  la  sın, 
zül  mə  tim gur  la  sın!

Ey mə  ni sə  ra  zad 
bəs  lə  yən kü  lək  lər,

Bir da  ğın ba  şın  dan 
səs  lə  yən kü  lək  lər!

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!..
“Küləklərşəhəri”nin(Bakının)

övladı olan Müşfiqin  müxtəlif
şeirlərində“külək”obrazınamü
raciət etməsivəəsası,həminob
razıheçbirşairdəolmayacaqbirsəviyyəyəqaldırması
tamamilətəbiiidi…Ancaqo,yaxşıbilirdiki,xalqara
sında“Bakıküləyikimihərtərəfəəsmək”frazemidə

məşhurdur…Və20ci,30cu illərdə bu frazeminob
yektivəyapredmetiolmaqdəhşətidi.Lakinbundan
dadəhşətlisioidiki,başındaküləklərəsə…
MüşfiqinBakıküləyikimihərtərəfəəsdiyinidemək

övladı olan Müşfiqin  müxtəlif

TələbəlikillərindəMikayılMüşfiq
(sonuncupillədəsoldandördüncü).1927ciil
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carıstanın parlament nümayəndə
heyətimütəmadiolaraqplenar ic
laslarımızdaiştirakedirvə2014cü
ildə TürkPAdamüşahidəçi statu
suəldəetmişdir.
Eynizamanda,Özbəkistanpar

lament nümayəndə heyəti də ke
çən il Bişkekdə keçirilən 7ci ple
nar iclasda olduğu kimi, bu dəfə
də vitsespiker səviyyəsində qo
naqqismindəiştiraketmişdir.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,həmdəTürkmənista
nın TürkPAnın fəaliyyətlərində
istənilən formatda aktiv iştirakı
bizimböyükarzumuzdur.

- İzmir sessiyasında türkdilli
ölkələrin əməkdaşlığına ma-
ne olan amillər də müzakirə
edilib.Buyöndəqarşıyaçıxan
maneələrhansılardır?
Bukontekstdəilknövbədəüzv

ölkələrarasındadahaintensivmə
lumataxınınıntəminedilməsiehti
yacınıqeydedəbilərik.Üzvölkə
lərdə birbirlərininmilli qanunve
ricilikləri, ölkələrin siyasi, iqtisadi
və mədəni xüsusiyyətləri haqqın
daməlumatçatışmazlığımüşahidə
olunsada,buboşluqtədricəndol
durulmaqdadır.
Bildiyinizkimi,inteqrasiyapro

seslərinin uğurlu keçməsini şərt
ləndirən amil vahid normativ hü
quqi bazanınmövcudluğudur.Bu
çərçivədə təşəbbüs və layihələrin
həyata keçirilməsi üçün maneələ

rin aşılmasına ehtiyac var. Məhz
TürkPAnın da ana xətti və əsas
məqsədlərindən biri bu bazanın
yaradılması və model qanunların
hazırlanmasıdır. Bu mərhələli və
ardıcılprosesdirvəbusahədəartıq
müvafiq işlərə başlanılmışdır. Bu
baxımdan ekspert potensialının
toplanmasınadaehtiyacvar.Eləcə
də üzv ölkələrin qanunvericiliklə
rinin yaxınlaşdırılmasında Türk
PAnın qovşaq rolunu oynaması
hədəflərimizdənbiridir.

-TürkPA-nın 10 ilini təhlil et-
sək, türkdilli ölkələrin parla-
mentlərarası əməkdaşlığının
gələcəyi hansı perspektivlər
vədedir?
 Əvvəl də qeyd etdiyim kimi,

TürkPA geniş sahələri əhatə edən

Altınbek Mamayusupov:

“Qarşıdabizibütüntərəflərəfayda 
gətirəcəktədbirlərləzənginillərgözləyir”
- 2018-ci ilin noyabr ayında
Türkiyədə keçirilən və quru-
mun10-cuildönümününqeyd
olunduğu TürkPA-nın 8-ci
plenar iclası türkdilli ölkələ-
rinortaqəməkdaşlığınıninki-
şafınahansı töhfələri iləyad-
daqaldı?
 Şübhəsiz, 10cu ildönümünün

qeyd olunması təşkilatımız üçün
bir dönüş nöqtəsi olmuşdur və
TürkPAuzunmüddətlibaxışvəst
rateji yanaşma əsasında əməkdaş
lığıninkişafınıhədəfləyir.Təbiiki,
bundan sonra əlaqələrin  keyfiy

yətcəyenimərhələyəkeçməsiartıq
gündəmdədir.
Sizindəbildirdiyinizkimi,Türk

PAnın 10cu ildönümünün də
qeyd olunduğu 8ci plenar iclas
üzvölkələrinmillətvəkillərini bir
arayagətirərəkonlararasındamilli
qanunvericiliklər haqqında məlu
mat mübadiləsinin aparılması
üçün şərait yaratmışdır.Plenar ic
laszamanıilkdəfəolaraqTürkPA
nın 3 illik strategiyası qəbul edil
mişdir.Eyni zamanda, 8ciplenar
iclasınyekunsənədikimiİzmirBə
yannaməsi qəbul olunmuş və bə

yannaməninbütünmüddəalarıüz
rə konsensus əldə edilmişdir. Ple
nar iclas çərçivəsində həmçinin
təşkilatın 10cu ildönümünə həsr
olunmuşbeynəlxalqkonfranskeçi
rilmişdir.Konfransdaedilənçıxış
laranəzərsalsaq,təşkilatıngələcək
perspektivləridahaböyükümidlər
doğurur.
Bundan əlavə,MacarıstanMilli

Assambleyası ilk dəfə olaraq spi
ker səviyyəsində TürkPAnın ple
nar iclasına qatılmışdır. Özünü
türkmədəniyyətinin vəmirasının
bir parçası kimi təqdimedənMa

TÜRKPA

Türk  PA-nın baş ka  ti  bi 
Al  tın  bek Ma  ma  yu  su  pov 
“Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı  nın sual  la  rı  nı 
ca  vab  lan  dı  rır
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TÜRKPA
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- Qanunvericiliklərin uyğun-
laşdırılması kimi, bir sıra sa-
hələrdədəortaqstandartların
müəyyən olunması  TürkPA
ölkələrinin inteqrasiyasında
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu
istiqamətdə görülən işlər və
gələcəkplanlarbarədənəde-
yəbilərsiniz?
 Bildiyiniz kimi, TürkPA bu il

özgərginvə intensivfəaliyyəti 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
birgəAzərbaycandaprezident seç
kilərininmüşahidəsiüzrəqarşılıqlı
fəaliyyəthəyatakeçirilmişvəseçki

lərinnəticələrinədairortaqbəyanat
qəbuledilmişdir.
Gələn ilin fəaliyyət planında

gənclərsiyasətivəgenderproblem
lərikimiməsələlərdəortaqmodelin
formalaşdırılmasıüzrəmüzakirələ
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. Buradaməqsəd üzv öl
kələrin parlament təcrübəsi, prose
durları və qanunvericiliyin qəbulu
prosesinin yerində yaxından öyrə
nilməsivəmilliqanunvericiliklərin
ortaq məlumat bazasının yaradıl
masıdır.Böyük inamhissi iləqeyd
etməkistərdimki,təcrübəmübadi
ləsiproqramlarıortaqstandartların
müəyyən olunması prosesinə mü
hümtöhfəverəcəkdir.
Dahaəvvəlbəhsetdiyimstrate

giyada bir çox istiqamətlərdə üzv
ölkələrinbirgəmövqeyiortayaqo
yulmuşdur. Əminəm ki, qarşıda
bizibütüntərəflərəfaydagətirəcək
tədbirlərləzənginillərgözləyir.

TÜRKPA

parlamentlərarasıdialoqüzrəuğur
lubirformataçevrilmişdir.Bugün
TürkPAüzvölkələrinhüquqi,siya
si, sosialmədəni, ətraf mühit kimi
sahələrdəəməkdaşlığınıninkişafet
dirilməimkanlarınınhəyatakeçiril
məsində müstəsna xidmətlərə ma
likdir. Şübhəsiz ki, üzv ölkələrin
ümumietnik,mədənivətarixikök
ləri,eləcədəortaqdəyərlərivəprin
sipləriölkələrimizarasındasəmimi
və səmərəli dialoqa xidmət edən
qarşılıqlıetimadıdahadagücləndi
rir.Ötən10ilərzindəhəyatakeçiri
lənfəaliyyətbuetimadınbarizgös
təricisidir. Parlamentlərarası əmək
daşlığınbusəviyyədəinkişafımüs
bətperspektivlərdənxəbərverir.

Buil8ciplenariclasçərçivəsin
də keçirilən TürkPAnın 10cu il
dönümü konfransı da məhz bu
perspektivlərəhəsr edilmişdir.Üç
paneldən ibarət olan  konfransda
iştirak edən millət vəkilləri, bey
nəlxalqtəşkilatlarınnümayəndələ
ri, ictimai xadimlər, alimlər çıxış
edərəkfikirmübadiləsivəmüzaki
rələr aparmış, TürkPAnın gördü
yüişlərvəgələcəkdəhəyatakeçiri
lə biləcək layihələrdən danışmış
lar.
TürkPA Avrasiya regionunda

sülhəvətəhlükəsizliyətöhfəverən
subregional platformanı yaradan
parlamentlərarası təşkilatdır. Üzv
ölkələrarasındaolansıxəməkdaş
lıq bütün tərəflərinmaraq vəmə
nafelərinəuyğundurvəhərbiröl
kəbuplatformadabərabərlikprin
sipinəəsaslanaraqçıxışedir.Türk
PAyaüzvölkələrdəəməkdaşlığın
bütün sahələrində çox böyük po
tensialmövcuddur və əsas hədəf
lərimizdənbiribupotensialdanis
tifadəedərəkuğurlufəaliyyətlərin
reallaşdırılmasıdır.

Türk əməkdaşlıq qurumları TürkPA Katibliyində bir araya gəlmişdir
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HörmətliƏlimüəllim!
Si zi - Mil li Məc li sin Hü quq si ya sə ti və döv lət qu ru cu lu ğu ko mi tə si nin səd ri ni, 

ta nın mış hü quq şü na sı ana dan ol ma ğı nı zın 50 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə sə mi mi 
qəlb dən təb rik edi rəm.

Siz əmək fəaliy yə ti ni zə  sa də zəh mət ada mı ki mi baş la mış, hər bi xid mə ti ni zi ba şa  
vur duq dan  son ra  Ka li nin Döv lət Uni ver si te ti nin hü quq fa kül tə si nə da xil ol muş, 
təh si li ni zi Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də da vam et di rə rək hü quq şü nas ix ti sa sı na yi yə-
lən mi si niz. Təh sil il lə rin də el mə olan ma ra ğı nız və ça lış qan lı ğı nız la kol lek ti vin 
də rin rəğ bə ti ni qa zan mı sı nız. Uni ver si te ti bi tir dik dən son ra Siz Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Ali Məh kə mə sin də ic las ka ti bi, məs lə hət çi, Pre zi dent Apa ra tın da Ba ğış-

lan ma mə sə lə lə ri sek to ru nun mü tə xəs si si, Mil li Məc lis Səd ri nin kö mək çi si ki mi 
mü hüm və zi fə lər də ça lış mı sı nız. 

Hü quq el mi nə olan son suz ma ra ğı nız nə ti cə sin də hü quq el mi nə dair araş dır ma-
lar apa ra raq na mi zəd lik dis ser ta si ya sı mü da fiə et miş, hü quq elm lə ri na mi zə di alim-
lik də rə cə si nə la yiq gö rül mü sü nüz. 

Siz həm də Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı olan  Ye ni Azər bay can Par-
ti ya sı nın üz vü ki mi öl kə  hə ya tın da  baş ve rən ic ti mai-si ya si pro ses lər dən heç vaxt 
kə nar da  qal ma mış, ha di sə lə rə və tən daş möv qe yi ni zi bil dir mi si niz. 

Yük sək mə nə vi key fiy yət lə ri niz sa yə sin də dörd də fə par la men tin de pu ta tı man-
da tı nı qa zan mış, Hü quq si ya sə ti və döv lət qu ru cu lu ğu ko mi tə si nin səd ri se çil mi si-
niz. 

Bu gün Siz həm də Döv lət Qul lu ğu nu İda rəet mə Şu ra sı ya nın da Kor rup si ya ya 
Qar şı Mü ba ri zə üz rə Ko mis si ya nın üz vü sü nüz.

Siz öl kə də apa rı lan is la hat la rın hü qu qi ba za sı nın ya ra dıl ma sın da, par la men tin 
xa ri ci  əla qə lə ri nin   in ki şa fı sa hə sin də də uğur la ça lış mış, Av ro pa Şu ra sı Par la ment 
As samb le ya sın da Azər bay can  nü ma yən də he yə ti nin üz vü ol mu su nuz. Bu gün Siz 
Azər bay ca nın Ru si ya ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri ki mi 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fı na də yər li töh fə lə ri ni zi ve rir si niz.

Hör mət li Əli müəl lim! 
Si zi 50 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə  bir da ha   ürək dən təb rik edir, ya şı nı zın 

bu ka mil lik ça ğın da Si zə uzun ömür, möh kəm can sağ lı ğı,  ailə səadə ti və çox şa xə li  
fəaliy yə ti niz də  ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm.

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,08oktyabr2018ciil

ƏLİHÜSEYNLİ-50
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pub li ka sı nın Ali Məh kə mə sin də ic las ka ti bi, məs lə hət çi, Pre zi dent Apa ra tın da Ba ğış-

lan ma mə sə lə lə ri sek to ru nun mü tə xəs si si, Mil li Məc lis Səd ri nin kö mək çi si ki mi 
mü hüm və zi fə lər də ça lış mı sı nız. 

Hü quq el mi nə olan son suz ma ra ğı nız nə ti cə sin də hü quq el mi nə dair araş dır ma-
lar apa ra raq na mi zəd lik dis ser ta si ya sı mü da fiə et miş, hü quq elm lə ri na mi zə di alim-
lik də rə cə si nə la yiq gö rül mü sü nüz. 

Siz həm də Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı olan  Ye ni Azər bay can Par-
ti ya sı nın üz vü ki mi öl kə  hə ya tın da  baş ve rən ic ti mai-si ya si pro ses lər dən heç vaxt 
kə nar da  qal ma mış, ha di sə lə rə və tən daş möv qe yi ni zi bil dir mi si niz. 

Yük sək mə nə vi key fiy yət lə ri niz sa yə sin də dörd də fə par la men tin de pu ta tı man-
da tı nı qa zan mış, Hü quq si ya sə ti və döv lət qu ru cu lu ğu ko mi tə si nin səd ri se çil mi si-
niz. 

Bu gün Siz həm də Döv lət Qul lu ğu nu İda rəet mə Şu ra sı ya nın da Kor rup si ya ya 
Qar şı Mü ba ri zə üz rə Ko mis si ya nın üz vü sü nüz.

Siz öl kə də apa rı lan is la hat la rın hü qu qi ba za sı nın ya ra dıl ma sın da, par la men tin 
xa ri ci  əla qə lə ri nin   in ki şa fı sa hə sin də də uğur la ça lış mış, Av ro pa Şu ra sı Par la ment 
As samb le ya sın da Azər bay can  nü ma yən də he yə ti nin üz vü ol mu su nuz. Bu gün Siz 
Azər bay ca nın Ru si ya ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri ki mi 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fı na də yər li töh fə lə ri ni zi ve rir si niz.

Hör mət li Əli müəl lim! 
Si zi 50 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə  bir da ha   ürək dən təb rik edir, ya şı nı zın 

bu ka mil lik ça ğın da Si zə uzun ömür, möh kəm can sağ lı ğı,  ailə səadə ti və çox şa xə li  
fəaliy yə ti niz də  ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm.

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,08oktyabr2018ciil
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HörmətliNərimanmüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı, ta  nın  mış ic  ti  mai xa  di  mi ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 50 

il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm.
Siz sa  də və şə  rəf  li bir ömür yo  lu keç  mi  si  niz. Do  ğul  du  ğu  nuz Ma  sal  lı  ra  yo  nun  da 

or  ta təh  si  li  ni  zi  ba  şa vur  duq  dan son  ra Ba  kı  ya  gəl  miş,  Ye  yin  ti  Sə  na  ye  si Tex  ni  ku -
mu  na  da  xil ola  raq öl  kə  də  ye  ni  cə  vü  sət  alan sa  hib  kar  lıq  fəaliy  yə  ti  nə  baş  la  mı  sı  nız. 
Bu  ra  nı bi  tir  dik  dən son  ra Siz Cə  nu  bi Ru  si  ya Hu  ma  ni  tar Uni  ver  si  te  tin  də və “Od  lar 
Yur  du”  Uni  ver  si  te  tin  də təh  si  li  ni  zi da  vam et  dir  mi  si  niz. 2014-cü il  də isə Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  ya  nın  da  Döv  lət  İda  rə  çi  lik Aka  de  mi  ya  sı  nın  mə  zu  nu 
ola  raq Döv  lət  və bə  lə  diy  yə ida  rəet  mə  si  ix  ti  sa  sı  na  yi  yə  lən  mi  si  niz.   

Öl  kə  miz  də  Si  zi  ba  ca  rıq  lı və zəh  mət  keş bir  iş ada  mı ki  mi  ta  nı  yır  lar.  1999-cu 
il  dən  eti  ba  rən sa  hib  kar  lıq  fəaliy  yə  ti  ni  zi  da  ha da  ge  niş  lən  dir  miş,  bo  ya-ba  şa çat  dı-

 ğı  nız Ma  sal  lı ra  yo  nun  da “Nur” Məh  dud  Mə  su  liy  yət  li  Cə  miy  yə  ti  tə  sis  et  miş, 
onun əsa  sın  da Ma  sal  lı Kon  serv  Za  vo  du  nun ti  kin  ti  si  nə baş  la  mı  sı  nız. Öl  kə Pre  zi -
den  ti 2004-cü il  də  hə  min müəs  si  sə  də ol  muş, gö  rü  lən iş  lər  lə ta  nış  lıq  dan son  ra yük -
sək təəs  sü  rat  la gə  lə  cək  fəaliy  yə  ti  ni  zə xe  yir-dua  ver  miş  dir.   Böl  gə  də in  san  la  rın iş  lə 
tə  min olun  ma  sın  da, on  la  rın  key  fiy  yət  li  qi  da  məh  sul  la  rı ilə tə  mi  na  tın  da bö  yük xid-
 mət  lər gös  tər  mi  si  niz. Bu  sa  hə  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  hər  za  man bir ha  lal  lı  ğa, saf  lı  ğa 
söy  kən  miş, el-oba ara  sın  da xü  su  si ad-san qa  zan  mı  sı  nız. 

Siz res  pub  li  ka  nın ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da baş ve  rən pro  ses  lə  ri hə  mi  şə diq  qət  lə 
iz  lə  miş, baş ve  rən pro  ses  lə  rin müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin mə  na  fe  lə  ri  nə uy  ğun is  ti  qa  mə  tə 
yö  nəl  mə  si üçün bir  iş  ada  mı ki  mi səy  lə  ri  ni  zi əsir  gə  mə  mi  si  niz. 

Ulu ön  də  ri  miz  Hey  dər  Əli  ye  vin  adı ilə bağ  lı olan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı -
nın ya  ran  dı  ğı  ilk gün  lər  dən  onun sı  ra  la  rın  da ol  muş, par  ti  ya  nın mə  ra  mı  nın  əha  li-
 yə  çat  dı  rıl  ma  sın  da  fəal iş apar  mı  sı  nız. 

 Heç  də  tə  sa  dü  fi  de  yil  dir  ki, həm  yer  li  lə  ri  niz Si  zə eti  mad gös  tə  rə  rək müs  tə  qil 

Azər  bay  ca  nın IV və V ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  si  nə de  pu  tat se  çib  lər. Se  çi  ci  lə  ri  niz  lə mü  tə-
 ma  di ola  raq  gö  rü  şür, on  la  rın qay  ğı və prob  lem  lə  ri  nin həl  lin  də  əli  niz  dən gə  lə  ni 
əsir  gə  mir  si  niz. 

Ha  zır  da par  la  men  tin İc  ti  mai bir  lik  lər  və  di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin üz  vü ki  mi 
öl  kə  də  apa  rı  lan is  la  hat  la  rın  qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya  xın -
dan iş  ti  rak edir  si  niz. Bu gün Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  can-İor  da  ni  ya par  la  ment  lə  r a-
ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, İs  pa  ni  ya, İran, Tür  ki  yə par  la  ment  lə  ri ilə  
ano  lo  ji qrup  la  rın üz  vü  ki  mi qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  ri  nin də -
rin  ləş  mə  si  nə xid  mət  edir  si  niz. 

 Hör  mət  li Nə  ri  man müəl  lim! 
Si  zi öm  rü  nü  zün bu ka  mil  lik ça  ğın  da yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən 

təb  rik  edir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı, ailə səadə  ti, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  niz-
 də ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

Hörmətlə, 

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,30avqust2018ciil
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HörmətliNərimanmüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı, ta  nın  mış ic  ti  mai xa  di  mi ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 50 

il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm.
Siz sa  də və şə  rəf  li bir ömür yo  lu keç  mi  si  niz. Do  ğul  du  ğu  nuz Ma  sal  lı  ra  yo  nun  da 

or  ta təh  si  li  ni  zi  ba  şa vur  duq  dan son  ra Ba  kı  ya  gəl  miş,  Ye  yin  ti  Sə  na  ye  si Tex  ni  ku -
mu  na  da  xil ola  raq öl  kə  də  ye  ni  cə  vü  sət  alan sa  hib  kar  lıq  fəaliy  yə  ti  nə  baş  la  mı  sı  nız. 
Bu  ra  nı bi  tir  dik  dən son  ra Siz Cə  nu  bi Ru  si  ya Hu  ma  ni  tar Uni  ver  si  te  tin  də və “Od  lar 
Yur  du”  Uni  ver  si  te  tin  də təh  si  li  ni  zi da  vam et  dir  mi  si  niz. 2014-cü il  də isə Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  ya  nın  da  Döv  lət  İda  rə  çi  lik Aka  de  mi  ya  sı  nın  mə  zu  nu 
ola  raq Döv  lət  və bə  lə  diy  yə ida  rəet  mə  si  ix  ti  sa  sı  na  yi  yə  lən  mi  si  niz.   

Öl  kə  miz  də  Si  zi  ba  ca  rıq  lı və zəh  mət  keş bir  iş ada  mı ki  mi  ta  nı  yır  lar.  1999-cu 
il  dən  eti  ba  rən sa  hib  kar  lıq  fəaliy  yə  ti  ni  zi  da  ha da  ge  niş  lən  dir  miş,  bo  ya-ba  şa çat  dı-

 ğı  nız Ma  sal  lı ra  yo  nun  da “Nur” Məh  dud  Mə  su  liy  yət  li  Cə  miy  yə  ti  tə  sis  et  miş, 
onun əsa  sın  da Ma  sal  lı Kon  serv  Za  vo  du  nun ti  kin  ti  si  nə baş  la  mı  sı  nız. Öl  kə Pre  zi -
den  ti 2004-cü il  də  hə  min müəs  si  sə  də ol  muş, gö  rü  lən iş  lər  lə ta  nış  lıq  dan son  ra yük -
sək təəs  sü  rat  la gə  lə  cək  fəaliy  yə  ti  ni  zə xe  yir-dua  ver  miş  dir.   Böl  gə  də in  san  la  rın iş  lə 
tə  min olun  ma  sın  da, on  la  rın  key  fiy  yət  li  qi  da  məh  sul  la  rı ilə tə  mi  na  tın  da bö  yük xid-
 mət  lər gös  tər  mi  si  niz. Bu  sa  hə  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  hər  za  man bir ha  lal  lı  ğa, saf  lı  ğa 
söy  kən  miş, el-oba ara  sın  da xü  su  si ad-san qa  zan  mı  sı  nız. 

Siz res  pub  li  ka  nın ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da baş ve  rən pro  ses  lə  ri hə  mi  şə diq  qət  lə 
iz  lə  miş, baş ve  rən pro  ses  lə  rin müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin mə  na  fe  lə  ri  nə uy  ğun is  ti  qa  mə  tə 
yö  nəl  mə  si üçün bir  iş  ada  mı ki  mi səy  lə  ri  ni  zi əsir  gə  mə  mi  si  niz. 

Ulu ön  də  ri  miz  Hey  dər  Əli  ye  vin  adı ilə bağ  lı olan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı -
nın ya  ran  dı  ğı  ilk gün  lər  dən  onun sı  ra  la  rın  da ol  muş, par  ti  ya  nın mə  ra  mı  nın  əha  li-
 yə  çat  dı  rıl  ma  sın  da  fəal iş apar  mı  sı  nız. 

 Heç  də  tə  sa  dü  fi  de  yil  dir  ki, həm  yer  li  lə  ri  niz Si  zə eti  mad gös  tə  rə  rək müs  tə  qil 

Azər  bay  ca  nın IV və V ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  si  nə de  pu  tat se  çib  lər. Se  çi  ci  lə  ri  niz  lə mü  tə-
 ma  di ola  raq  gö  rü  şür, on  la  rın qay  ğı və prob  lem  lə  ri  nin həl  lin  də  əli  niz  dən gə  lə  ni 
əsir  gə  mir  si  niz. 

Ha  zır  da par  la  men  tin İc  ti  mai bir  lik  lər  və  di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin üz  vü ki  mi 
öl  kə  də  apa  rı  lan is  la  hat  la  rın  qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya  xın -
dan iş  ti  rak edir  si  niz. Bu gün Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  can-İor  da  ni  ya par  la  ment  lə  r a-
ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, İs  pa  ni  ya, İran, Tür  ki  yə par  la  ment  lə  ri ilə  
ano  lo  ji qrup  la  rın üz  vü  ki  mi qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  ri  nin də -
rin  ləş  mə  si  nə xid  mət  edir  si  niz. 

 Hör  mət  li Nə  ri  man müəl  lim! 
Si  zi öm  rü  nü  zün bu ka  mil  lik ça  ğın  da yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən 

təb  rik  edir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı, ailə səadə  ti, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  niz-
 də ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

Hörmətlə, 

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,30avqust2018ciil
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HörmətliAzərmüəllim!
Si  zi – Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 50 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə sə -

mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 
Siz Qu  sar ra  yo  nu  nun Düz  ta  hir kən  din  dən pər  vaz  la  na  raq 1985-ci il  də D.Bün -

yad  za  də adı  na Azər  bay  can Xalq Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti  tu  tu  na da  xil ol  muş, 1992-ci il  də ali 
təh  si  li  ni  zi ba  şa vu  ra  raq yük  sək ix  ti  sas  lı əm  təəşü  nas ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lən  mi  si  niz. 

Siz əmək fəaliy  yə  ti  nə sa  də zəh  mət ada  mı ki  mi baş  la  mı  sı  nız. Öh  də  ni  zə dü  şən və -
zi  fə  yə mə  su  liy  yət  lə ya  naş  ma  ğı  nız, in  ti  za  mı  nız və ça  lış  qan  lı  ğı  nız sa  yə  sin  də iş  lə  di  yi -
niz hər yer  də kol  lek  ti  vin hör  mə  ti  ni qa  zan  mı  sı  nız. 1991-1992-ci il  lər  də Qu  sar şə  hə -
rin  də  ki mər  kə  zi xəs  tə  xa  na  da mü  ha  sib-mü  fət  tiş və  zi  fə  si  ni lə  ya  qət  lə ye  ri  nə ye  tir  mi  si -

niz.  1992-1994-cü il  lər  də əmək fəaliy  yə  ti  ni  zi Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Döv  lət So  sial 
Mü  da  fiə Fon  du  nun Qu  sar ra  yon şö  bə  sin  də da  vam et  dir  miş, iş  gü  zar  lı  ğı  nız və ba  ca-
 rı  ğı  nız sa  yə  sin  də I də  rə  cə  li mü  fət  tiş və  zi  fə  si  nə  dək yük  səl  mi  si  niz. “Şah  dağ” fir  ma -
sın  da iş  lə  di  yi  niz 9 il  də iq  ti  sad  çı ki  mi püx  tə  ləş  miş, 2003-cü il  dən eti  ba  rən sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  sı  nız. Tə  şəb  büs  kar  lı  ğı  nız, ida  rə  çi  lik qa  bi  liy  yə  ti  niz daim Si  zə 
uğur  lar qa  zan  dı  rıb. Ra  bi  tə və İn  for  ma  si  ya Tex  no  lo  gi  ya  la  rı Na  zir  li  yi  nin “Az  te  le -
kom” İs  teh  sa  lat Bir  li  yi  nin Qu  sar Ra  yon Te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya Qov  şa  ğı  na rəh  bər  lik 
et  di  yi  niz dövr də əmək sal  na  mə  ni  zə yad  da  qa  lan sə  hi  fə  lər ya  zıb. 

Siz IV və V ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də de  pu  tat man  da  tı qa  zan  mı  sı  nız. Ha -
zır  da Re  gional mə  sə  lə  lər, həm  çi  nin Gənc  lər və id  man  ko  mi  tə  lə  ri  nin üz  vü ki  mi qa -
nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı işi  nə töh  fə ve  rir, bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  mi  zin ge  niş  lən  mə  sin  də fəal  lıq 
gös  tə  rir  si  niz. 

Azər  bay  can-Çi  li par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, Avst  ra -
li  ya və Ye  ni Ze  lan  di  ya, Da  ni  mar  ka, İs  veç, Ru  si  ya, Por  tu  qa  li  ya, Ta  ci  kis  tan və Yu  na-
 nıs  tan  la ana  lo  ji iş  çi qrup  la  rın üz  vü ki  mi fəaliy  yə  ti  niz təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Siz həm də 2008-ci il  dən üz  vü ol  du  ğu  nuz Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın sı  ra  la -
rın  da öl  kə  mi  zin ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. İna  nı  ram ki, 
bun  dan son  ra da müs  tə  qil  li  yi  mi  zin möh  kəm  lən  mə  si yo  lun  da var qüv  və  ni  zi əsir  gə -
mə  yə  cək  si  niz.

Hör  mət  li Azər müəl  lim!
Si  zi 50 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, Si  zə uzun 

ömür, can sağ  lı  ğı ar  zu  la  yır,  fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni  uğur  lar di  lə  yi  rəm. 

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,18avqust2018ciil
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HörmətliAzərmüəllim!
Si  zi – Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 50 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə sə -

mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 
Siz Qu  sar ra  yo  nu  nun Düz  ta  hir kən  din  dən pər  vaz  la  na  raq 1985-ci il  də D.Bün -

yad  za  də adı  na Azər  bay  can Xalq Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti  tu  tu  na da  xil ol  muş, 1992-ci il  də ali 
təh  si  li  ni  zi ba  şa vu  ra  raq yük  sək ix  ti  sas  lı əm  təəşü  nas ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lən  mi  si  niz. 

Siz əmək fəaliy  yə  ti  nə sa  də zəh  mət ada  mı ki  mi baş  la  mı  sı  nız. Öh  də  ni  zə dü  şən və -
zi  fə  yə mə  su  liy  yət  lə ya  naş  ma  ğı  nız, in  ti  za  mı  nız və ça  lış  qan  lı  ğı  nız sa  yə  sin  də iş  lə  di  yi -
niz hər yer  də kol  lek  ti  vin hör  mə  ti  ni qa  zan  mı  sı  nız. 1991-1992-ci il  lər  də Qu  sar şə  hə -
rin  də  ki mər  kə  zi xəs  tə  xa  na  da mü  ha  sib-mü  fət  tiş və  zi  fə  si  ni lə  ya  qət  lə ye  ri  nə ye  tir  mi  si -

niz.  1992-1994-cü il  lər  də əmək fəaliy  yə  ti  ni  zi Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Döv  lət So  sial 
Mü  da  fiə Fon  du  nun Qu  sar ra  yon şö  bə  sin  də da  vam et  dir  miş, iş  gü  zar  lı  ğı  nız və ba  ca-
 rı  ğı  nız sa  yə  sin  də I də  rə  cə  li mü  fət  tiş və  zi  fə  si  nə  dək yük  səl  mi  si  niz. “Şah  dağ” fir  ma -
sın  da iş  lə  di  yi  niz 9 il  də iq  ti  sad  çı ki  mi püx  tə  ləş  miş, 2003-cü il  dən eti  ba  rən sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  sı  nız. Tə  şəb  büs  kar  lı  ğı  nız, ida  rə  çi  lik qa  bi  liy  yə  ti  niz daim Si  zə 
uğur  lar qa  zan  dı  rıb. Ra  bi  tə və İn  for  ma  si  ya Tex  no  lo  gi  ya  la  rı Na  zir  li  yi  nin “Az  te  le -
kom” İs  teh  sa  lat Bir  li  yi  nin Qu  sar Ra  yon Te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya Qov  şa  ğı  na rəh  bər  lik 
et  di  yi  niz dövr də əmək sal  na  mə  ni  zə yad  da  qa  lan sə  hi  fə  lər ya  zıb. 

Siz IV və V ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də de  pu  tat man  da  tı qa  zan  mı  sı  nız. Ha -
zır  da Re  gional mə  sə  lə  lər, həm  çi  nin Gənc  lər və id  man  ko  mi  tə  lə  ri  nin üz  vü ki  mi qa -
nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı işi  nə töh  fə ve  rir, bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  mi  zin ge  niş  lən  mə  sin  də fəal  lıq 
gös  tə  rir  si  niz. 

Azər  bay  can-Çi  li par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, Avst  ra -
li  ya və Ye  ni Ze  lan  di  ya, Da  ni  mar  ka, İs  veç, Ru  si  ya, Por  tu  qa  li  ya, Ta  ci  kis  tan və Yu  na-
 nıs  tan  la ana  lo  ji iş  çi qrup  la  rın üz  vü ki  mi fəaliy  yə  ti  niz təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Siz həm də 2008-ci il  dən üz  vü ol  du  ğu  nuz Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın sı  ra  la -
rın  da öl  kə  mi  zin ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. İna  nı  ram ki, 
bun  dan son  ra da müs  tə  qil  li  yi  mi  zin möh  kəm  lən  mə  si yo  lun  da var qüv  və  ni  zi əsir  gə -
mə  yə  cək  si  niz.

Hör  mət  li Azər müəl  lim!
Si  zi 50 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, Si  zə uzun 

ömür, can sağ  lı  ğı ar  zu  la  yır,  fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni  uğur  lar di  lə  yi  rəm. 

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,18avqust2018ciil

AZƏRBADAMOV -50



noyabr-dekabr 2018    9190     Milli Məclis

olunubki,bubayraqAzərbaycanınDövlətbayrağıkimiqə
buledilsin.1991ciilfevralın5dəAzərbaycanRespublikası
AliSovetiNaxçıvanMuxtarRespublikasıAliMəclisininvə
satətinəbaxaraqüçrənglibayrağınAzərbaycanRespublika
sınınDövlətbayrağıkimiqəbulolunmasıhaqqındaqərar
qəbuledib.Beləliklə,üçrənglibayrağımızilkdəfəNaxçıvan
MuxtarRespublikasındaDövlətbayrağıkimiqəbulolunub.
1991ciiloktyabrın18dədövlətmüstəqilliyinibərpaedən
AzərbaycanRespublikasıözünüAzərbaycanXalqCümhu
riyyətinin varisi elan edərkən onun dövlət rəmzlərini, o
cümlədənDövlətbayrağınıqəbuledib.
PrezidentİlhamƏliyevin2009cuilnoyabrın17dəimza

ladığı“AzərbaycanRespublikasınınDövlətBayrağıGünü
nüntəsisedilməsihaqqında”Sərəncamaəsasən,hərilno
yabrayının9uAzərbaycanRespublikasınınDövlətBayrağı
Günükimiqeydedilir.2004cüiliyunun8dəisə“Azərbay
can Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları
haqqında”AzərbaycanRespublikasınınQanunuiləbusa
hədəqanunvericilikbazasıtəkmilləşdirilib.Bununlayanaşı,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının Azərbay
can vətəndaşlarının milli həmrəyliyinin əsaslarından biri
olduğunu nəzərə alaraq və onun təbliğinin daim diqqət
mərkəzində saxlanılmasını təmin etməkməqsədi ilə Bakı
şəhərində Xəzərin sahilindəDövlətBayrağıMeydanının
yaradılmasıdaPrezidentİlhamƏliyevindövlətatributları
naolanyüksəkehtiramınınbariznümunəsidir.Ölkəbaşçı
sının2007ciilnoyabrın17dəBakıdaDövlətBayrağıMey
danınınyaradılmasıbarədəsərəncamimzalaması,həminil
dekabrın 30da Bakının Bayıl qəsəbəsində  Hərbi Dəniz
QüvvələrininbazasıyaxınlığındaDövlətBayrağıMeydanı
nıntəməlininqoyulması,2010cuilsentyabrın1dəisəDöv
lət Bayrağı Meydanının açılışının olması mühüm tarixi
əhəmiyyətəmalikdir.Bununlayanaşı,bölgələrdədəbayraq
muzeylərinin,bayraqmeydanlarınınyaradılmasıvədigər
bu kimi işlərAzərbaycan dövlətinin müstəqilliyini təcəs
sümetdirənvəhərbirvətəndaşüçünmüqəddəsrəmzlər
dənsayılanüçrənglibayrağımızaolanhörmətvəehtiramın
göstəricisidir.Beləmuzeylərəaidlayihələrinbütünbölgələ
riəhatəetməsiisəyeniyetməvəgənclərimizəyüksəkvətən
pərvərlikduyğularıaşılamaqla,onlardaDövlətbayrağımı
zasevginidahadaartırır.
Azərbaycanınmüasirmənzərəsiinkişafvəsabitliküzə

rindətəşəkkültapmıştərəqqiprosesinindavamlıolacağını
əminlikləsöyləməyəəsasverir.Başqasözlə,mövcudreal
lıqlarperspektivədairnikbinproqnozlarınsəsləndirilməsi
nə,gələcəkləbağlıtammüsbətqənaətlərinifadəedilməsinə
ciddiəsaslaryaradır.Azərbaycanbundansonradainkişaf
yolundaəminaddımlarlairəliləyəcək,millimaraqlaraəsas
lanan daxili və xarici siyasətini uğurla davam etdirəcək,
yenivədahamöhtəşəmnailiyyətlərqazanacaq.Bütünbun
lar isə dövlətimizin qüdrətinin  milli gücünün daha da
artmasını, respublikamızın beynəlxalqmövqeyininmütə

madiolaraqmöhkəmlənməsinitəminedəcək.
Eynizamanda,PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə

həyatakeçirilənqətiyyətlisiyasətnəticəsindəişğalaltında
olantorpaqlarımızazadediləcək,Azərbaycanınərazibü
tövlüyütəminolunacaq.Azərbaycanxalqıəmindirki,iş
ğalaltındaolantorpaqlarımızAzərbaycanPrezidenti,Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilətezlikləazad
ediləcəkvəüçrənglibayrağımızXankəndidə,Şuşada,Ağ
damda, Laçında və digər rayonlarımızda dalğalanacaq.
PrezidentİlhamƏliyevinBakıdaDövlətBayrağıMeyda
nının açılışında çıxışı zamanı qeyd etdiyi kimi: “Bizim
bayrağımızqürurmənbəyimizdir.Bizimbayrağımız ca
nımızdır,ürəyimizdir.BugünAzərbaycanınhərbirye
rindəDövlətbayrağıdalğalanır.Azərbaycanərazibütöv
lüyünübərpaedəndənsonramilliDövlətbayrağımızbu
günhələdəişğalaltındaolantorpaqlardaqaldırılacaqdır.
BizimbayrağımızDağlıqQarabağda,Xankəndidə,Şuşa
dadalğalanacaqdır.Ogünübizhəranözişimizləyaxın
laşdırmalıyıqvəyaxınlaşdırırıq”.
Beləliklə,bütünbunlarınfonundaüçrənglibayrağımız

daimənyüksəkzirvələrdədalğalanaraqmüasirAzərbay
canın müstəqilliyini, əzəmətini və qüdrətini tərənnüm
edəcək.

Ucalarda çırpınan üçrəngli bayrağımız

Dinamikinkişafyolundaəminad
dımlarla irəliləyən, bütün sahələrdə
möhtəşəmnailiyyətlərəldəedənmüa
sir müstəqil Azərbaycan dünyada
güclü,qüdrətlivənüfuzludövlətkimi
tanınır.Regionunliderdövlətinəçev
rilən,dünyayaözününunikalvəspe
sifik inkişaf modelini təqdim edən,
multikulturalizminünvanlarındanbi
rivə tolerantlıqnümunəsiolanölkə
mizin qazandığı uğurlar beynəlxalq
miqyasdadaolduqcayüksəkqiymət
ləndirilir.BugünAzərbaycandünya
daetibarlıtərəfdaşkimitanınır,ölkə
mizləəməkdaşlıqetməkistəyəndöv
lətlərin sayı mütəmadi olaraq artır,

respublikamızındostluqvəstratejitə
rəfdaşlıq əlaqələri daimgüclənir. Bir
sözlə,çoxəsrliktarixindəheçvaxtin
dikiqədərqüdrətliolmayanAzərbay
canyeni zirvələr fəthedir.Bütünbu
tarixi əhəmiyyətəmalik olanmöhtə
şəm uğurların fonunda müstəqilliyi
mizinrəmziolanüçrənglibayrağımız
ənyüksəkzirvələrdəqürurlavəəzə
mətlə dalğalanır. Bu, Azərbaycan
dövlətiningücünü,qüdrətinivəxalqı
mızınmillibirliyininümayişetdirir.
Milli mənsubiyyəti, müstəqilliyi,

suverenliyixarakterizəvə ifadəedən
dövlətbayrağımızınənyüksəkzirvə
lərdədalğalanmasıAzərbaycanxalqı
vəbütövlükdədünyaazərbaycanlıları
tərəfindənböyükiftixarhissiiləqarşı
lanır.Eynizamanda,xalqımızvədöv
lətimiztərəfindənüçrənglibayrağımı
zayüksəkhörmətvəehtiramgöstəri
lir.Çünkibayrağımızmillisuverenli
yimizin simvolu, xalqımızüçünmü
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
qərardadeyilir ki,milli bayraq kimi
yaşıl,qırmızı,mavirənglərdən,ağay
paravəsəkkizguşəliulduzdanibarət
olanbayraqqəbuledilir.Azərbaycan
bayrağının üzərindəkimavi, qırmızı
vəyaşılrənglər,eynizamanda,aypa
ravəsəkkizguşəliulduzözündəehti
va etdiyimənalarla xalqımızın tarixi
keçmişindənxəbərverir.
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin

üçrəngli bayrağının Ulu öndər Hey
dərƏliyevin təşəbbüsü iləNaxçıvan
Muxtar Respublikasının Dövlət bay
rağıkimiqəbulolunmasıisədövlətçi
liktariximizinənəlamətdarhadisələ
rindənbiridir.1990cıilnoyabrayının
17dəNaxçıvanMuxtarRespublikası
AliMəclisininÜmummilliliderHey
dərƏliyevinsədrliyiiləkeçirilənses
siyasında Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətininbayrağıilkdəfəolaraqsalo
nagətirilibvəNaxçıvanMuxtarRes
publikasınınDövlətbayrağıelanolu
nub.OvaxtkıAzərbaycanAli Soveti
qarşısında vəsatət qaldırılıb və tələb

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin İctimai birliklər və dini 

qurumlar komitəsinin sədri

İstiqlalımızın əbədiyyət sancağı ən yük  sək zir  və  lər  də dal  ğa  la  na  raq müasir 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni, əzə  mə  ti  ni və qüd  rə  ti  ni tə  rən  nüm edir
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Günükimiqeydedilir.2004cüiliyunun8dəisə“Azərbay
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Siyavuş Novruzov
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İstiqlalımızın əbədiyyət sancağı ən yük  sək zir  və  lər  də dal  ğa  la  na  raq müasir  
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni, əzə  mə  ti  ni və qüd  rə  ti  ni tə  rən  nüm edir



-Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti yanında İc-
bariTibbiSığortaüzrəDövlət
Agentliyi 2016-cı il fevralın
15-dən fəaliyyət göstərir və
2017-ciilyanvarın1-dənicbari
tibbisığortanıntətbiqiiləbağ-
lıpilotlayihəniicraedir.Pilot
layihəninməqsədivəəldəolu-
nannəticələrhansılardır?
 Ölkəmizdə tibb müəssisələri

nin icbari tibbi sığorta (İTS) sahə
sində maliyyələşmə mexanizmləri
üzrətəcrübəolmadığındansözüge
dənsahədəbaza sənədlərinvə in
formasiya texnologiyaları sistemi

nin işlənib hazırlanması məqsədi
iləİTSninilkinolaraqpilotqayda
dahəyatakeçirilməsinəzərdətutu
lub. Pilot layihənin əsas məqsədi
icbari tibbi sığorta modelinin qu
rulması, yeni mexanizmlərin mü
vafiq ərazilərdə sınaqdan keçiril
məsivətəkmilləşdirilməsidir.
Mingəçevir şəhərindəvəYevlax

rayonundapilotlayihənin2017ciil
üzrə nəticələri uğurlu hesab edil
miş,2018ciildənetibarənbulayi
hənin Ağdaş rayonunun inzibati
ərazisindədəhəyatakeçirilməsinə
və Mingəçevir şəhərində, Yevlax
rayonunda davam etdirilməsinə

qərar verilmişdir. Layihənin icrası
müddətindəpilotərazilərinəhalisi
nə Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı
tərəfindəntəsdiqlənənvəDayanıq
lıİnkişafMəqsədlərindənbiriolan
universal tibbi təminatınverilməsi
istiqamətində mühüm addımlar
atılmışdır. Təkcə onu demək kifa
yətdirki, 2017ci ildə layihənin ic
rası müddətində pilot ərazilərdə
sığortaolunanlarınvəbubölgələr
dərəsmiqeydiyyatdaolanməcburi
köçkünlərin baza (əsas xidmətlər)
zərfi çərçivəsindəsəhiyyə iləbağlı
birbaşa xərcləri 100 faiz həcmində
azalmış, həmçinin əhalinin icbari
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tibbi sığortanın başlıca məqsədlə
rindən olan tibbi xidmətlərə əlça
tanlığıtəminedilmişdir.
Pilot layihəolaraq tətbiqedilən

icbari tibbi sığorta sistemimüsbət
nəticələrini göstərməkdədir. Əha
linin tibbi xidmətlərə əlçatanlığını
təmin etmək, ödənişsiz səhiyyə
xidmətinin göstərilməsinə nail ol
maq,əhalinivətibbmüəssisələrini
icbaritibbisığortasisteminəkeçidə
hazırlamaq, tibbi xidmətlərin ma
liyyələşməsindəyenimexanizmlə
rinsınağıməqsədiiləhəyatakeçi
rilənbuyeniliknəticəsindəbirçox
uğurlarəldəolunmuşdur.
Agentliyin fəaliyyəti müddətin

dəilkdəfəolaraqdövləttərəfindən
göstərilənsəhiyyəxidmətləribazar
dəyərinəgörəqiymətləndirilmişvə
həmin xidmətlərin tarifləri hesab
lanmışdır.Prezidentinmüvafiqfər
manıiləicbaritibbisığortanınbaza
zərfinədaxilolanxidmətlərinsiya
hısıvətarifləritəsdiqedilmişdir.
Pilotlayihəninhəyatakeçirildiyi

müddətdəyenimaliyyələşməme
xanizminin əsası qoyulmuş, tibb

işçilərinin əmək haqları artırılmış
vəbeynəlxalqtəcrübədəgenişya
yılmışadambaşınaödənişmetodu
tətbiqolunmuşdur.
2018ciildəpilotərazilərdəkitibb

müəssisələrindəçalışan  tibbheyə
tininbilikvəbacarıqlarınıartırmaq
məqsədi ilə “Tibb işçilərinin icbari
tibbisığortahaqqındaməlumatlılıq
səviyyəsinin artırılması”, “Tibb
müəssisələrindəyenidoğulmuşlara
qulluq”,“İlkintibbiyardımınəsas
ları” mövzularında təlimlər,
“Müasir tibbdə innovativ müalicə
və profilaktika üsulları” mövzu
sundaseminartəşkiledilmişdir.
Pilot layihə çərçivəsində tibb

müəssisələrinin tibbi təchizatı yax
şılaşdırılıb. 24 saat fəaliyyət göstə
rən diaqnostik laboratoriyalarda
müasirtibbiavadanlıqlarquraşdırı
lıbki,onlarqanınnəinkiümumivə
biokimyəvi,artıqhormonalanaliz
lərini də həyata keçirməyə imkan
verir.Laboratormüayinələrin apa
rılmasıtamamiləavtomatlaşdırılıb.
Agentik icbari tibbi sığortanın

tətbiqiiləbağlıhəyatakeçirdiyiis

lahatların effektivliyini, əhalinin
vəpilotərazilərdəkitibbmüəssisə
lərində çalışan tibb işçilərinin sis
temdən məmnunluğunu qiymət
ləndirməkməqsədiilə2018ciilin
ilk aylarında pilot ərazilərdə sor
ğular keçirmişdir. Bu sorğuların
nəticələri ümumilikdə əhalinin
(84%)vətibbişçilərinin(87%)apa
rılmışislahatlardanməmnunluğu
nugöstərmişdir.
Sorğunun nəticələri onu demə

yə əsas verir ki, İTSnin tətbiqin
dən sonra tibbi xidmətlər əldə et
mək üçün maddi sıxıntı keçirən
respondentlərinsayıkəskinazalıb.
Cərrahi əməliyyat olunan respon
dentlər arasında İTSnin tətbiqin
dən əvvəlki və sonrakı dövrləri
müqayisə etdikdə bu göstəricinin
Mingəçevir şəhəri üzrə 59,3%dən
4%ə, Yevlax rayonu üzrə 61,8%
dən3,1%əqədərendiyimüşahidə
olunub.

-İTS-nin tətbiqinin əhalinin
sağlamlıq vəziyyətinə təsiri-
ninstatistikasınəyigöstərir?

STRATEGİYA

Zaur Əliyev:

“İcbari tibbi 
sığortanın 
ölkə üzrə  
tətbiqi ilə 
bağlı yol 
xəritəsi 
hazırlanıb”

İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv  lət  
Agent  li  yi  nin İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri Zaur  
Əli  ye  vin “Mil  li Məc  lis” jur  na  lına mü  sa  hi  bə  si
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Bazazərfitərəfindəntəminatve
rilməyənvəistisnalarzərfinədaxil
olan tibbi xidmətlərin sayı 1186
dır.Buxidmətləriəldəetməküçün
vətəndaşlarrəsmiqaydadaödəniş
etməlidirlər. Baza zərfi ilə əhatə
olunmayan tibbi xidmətlərin siya
hısı və tarifləri Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin 2016cı il
28dekabrtarixli1181nömrəli fər
manıilətəsdiqedilmişdir.

-İlkin səhiyyə xidmətlərinin
təkmilləşdirilməsi istiqamə-
tindəhansıişlərgörülüb?
Dünya təcrübəsindədə oldu

ğu kimi, icbari tibbi sığorta ilkin
səhiyyə xidmətlərinin inkişafı və
təkmilləşdirilməsi,həmçininpilot
ərazilərin əhalisinin keyfiyyətli
tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi
məqsədinə çatmaq üçün ən opti
malvasitələrdənbiridir.Ailəhəki
mi institutunun inkişafıvəsəhiy
yə sistemi sahəsində əhaliyə gös
tərilən xidmətlərin qeydiyyatını
təkmilləşdirmək məqsədi ilə
agentlik bir sıra tədbirlər həyata
keçirir.Butədbirlərdənbiridəİl
kin Səhiyyənin Beynəlxalq Təsni

fatısisteminintətbiqiiləəlaqədar
dır.Azərbaycandabusistemintət
biqi hazırda pilot layihə şəklində
Mingəçevir şəhəri, Yevlax vəAğ
daş rayonları ərazilərində fəaliy
yət göstərən ailə sağlamlıq mər
kəzlərindəvətibbməntəqələrində
həyata keçirilir. Adıçəkilən re
gionlarda İlkin Səhiyyənin Bey
nəlxalq Təsnifatı üzrə kodlaşdır
maqaydalarınadairfəaliyyətgös
tərənailəhəkimlərivətibbişçiləri
üçünpraktiki təlimlər təşkil edil
miş,təsnifatüzrəelektronqeydiy
yatsistemihazırlanmışdır.
Pilotərazilərdəkitibbmüəssisə

lərindətibbixidmətlərinkeyfiyyə
tiniyüksəltməkməqsədiiləbirsıra
yeniliklər həyata keçirilmişdir. İl
kinsəhiyyəxidmətiyenidəntəşkil
olunaraq onun madditexniki ba
zasıvə infrastrukturu təkmilləşdi
rilmişdir. Mingəçevir şəhəri üzrə
sanitarepidemioloji 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.Ağdaşrayonundahəmçinin

46tibbməntəqəsidəfəaliyyətgös
tərir.

-İTS sisteminin tətbiqi hansı
dəyişikliklərəsəbəbolub?
Pilot layihənintətbiqimüddə

tində stasionar xidmətlərin təmin
edilməsindəbirsırastrukturdəyi
şikliklər həyata keçirilmişdir. Belə
ki,pilotərazilərdəkitibbmüəssisə
lərinintexnikivəziyyəti,su,elekt
rikvəistiliktəchizatı,kadrtəmina
tıvəsanitarvəziyyətiqiymətləndi
rilmişdir. Qiymətləndirmə nəticə
lərinəəsasənbinalarıqəzalıvəziy
yətdə olan və tibbi sanitargigiye
niknormalara cavabverməyən ti
kililərdətibbixidmətləringöstəril
məsi dayandırılmışdır. Fəaliyyəti
dayandırılmıştibbmüəssisələritə
rəfindən əhaliyə göstərilən tibbi
xidmətlərin davam etdirilməsi
məqsədi ilə mərkəzi xəstəxanala
rınnəzdindəmüvafiqbölmələrya
radılmış və əhaliyə ixtisaslaşmış
tibbi xidmətlərin göstərilməsi tə
minedilmişdir.
Pilotərazilərdəkitibbmüəssisə

lərində çarpayıların sayının əhali
ninehtiyaclarınıüstələdiyinivəbu
çarpayılarınsaxlanmasınıniqtisadi
nöqteyinəzərdən səmərəsiz oldu
ğununəzərəalaraqonlarınsayının
azaldılması qərara alınmışdır.
Ümumilikdə 2016cı ilin ilk 9 ayı
ilə müqayisədə 2018ci ilin eyni
dövrü ərzində Mingəçevir şəhəri
üzrə çarpayı sayı 672dən 300ə,
Yevlaxrayonuinzibatiərazisiüzrə
isə 267dən 237yə qədər  (pilot
ərazilər üzrə təxminən 43%) azal
dılmışdır.Ağdaş rayonu ərazisin
də20172018ciillərərzindəçarpa
yısayıeyni370qalmışdır.
Beynəlxalq təcrübənin tətbiqi

nəticəsində xəstəxanada yatış
müddəti azalmış, xəstənin çarpa
yıda keçirdiyi günlərin orta sayı
optimallaşdırılmışdır. Belə ki,
2016cı ilin 9 ayı ilə müqayisədə
2018ci ilin eyni dövrü ərzində
Mingəçevir şəhəri ərazisində xəs

STRATEGİYA

İTSnintətbiqolunduğudövrlə
əvvəlki illərin müqayisəsi göstərdi
ki,20172018ciillərdəpilotərazilər
də əhali arasında ölüm hallarının
sayında ciddi azalmalar müşahidə
olunub.  Belə ki, 20152016cı illər
üzrəpilotərazilərdəmüvafiqolaraq
2038və2020ölümhalıqeydəalın
mışdır. İTSnin tətbiqindən sonrakı
dövrlərdə  2017ci ildə 1949 ölüm
halı,2018ciilin10ayıüzrəisə1558
ölümhalıqeydəalınmışdır.Nəticə
lərintəhliligöstərirki,əhalinintibbi
xidmətlərə əlçatanlığının artması
nəticəsində vətəndaşlar vaxtında
keyfiyyətlitibbixidmətləralabilmiş
vəölümriskləriazalmışdır.

-İTS bütün tibbi xidmətləri
əhatəedirmi,yənicərrahimü-

daxilədən tutmuş dərmanla-
rınalışınaqədər?
2018ciilinəvvəlinəolanməlu

mataəsasən,Mingəçevirşəhərində
104500,Yevlax rayonunda 127400,
Ağdaş rayonunda 108700 nəfər
əhali qeydiyyatdadır.Bundanəla
vəMingəçevirşəhərində19798nə
fər, Yevlax rayonunda 8055 nəfər,
Ağdaşrayonunda2353nəfərməc
buriköçkünyaşayır.Hazırdapilot
ərazilərdə 370 min nəfərdən çox
qeydiyyatdaolanəhalivəməcburi
köçkünicbaritibbisığortanın1829
addatibbixidmətiəhatəedənbaza
zərfindən ödənişsiz istifadə edir.
Bunlardan 480i ambulator, 677si
stasionar,18iilkinsəhiyyə,6sıtə
cilivətəxirəsalınmaztibbiyardım,
23ü isə fizioterapevtik xidmətlər

dir.Baza zərfi həmçinin 459 adda
laboratormüayinəyə və 166 adda
həyati vacib, dəyəri yüksək xid
mətlərədətəminatverir.Bazazər
finə daxil olan tibbi xidmətlər və
tariflər Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016cı il 28 dekabr
tarixli1181nömrəlifərmanıilətəs
diqedilmişdir.
Stasionar şəraitdə müayinə və

müalicə tibbi göstəriş və həkim
göndərişi əsasında aparılırsa, bu
zamanistifadəolunandərman,tib
bisərf(xüsusitibbisərflərprotez,
implantvəs.istisnadır)vəgündə
lik qidalanma da təminata daxil
dir. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi
yardımzamanıistifadəolunandər
manvasitələrini də icbari tibbi sı
ğortatəminedir.
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olunaraq onun madditexniki ba
zasıvə infrastrukturu təkmilləşdi
rilmişdir. Mingəçevir şəhəri üzrə
sanitarepidemioloji tələblərə ca
vab verən 2, Yevlax rayonunda 5,
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dir.Baza zərfi həmçinin 459 adda
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həyati vacib, dəyəri yüksək xid
mətlərədətəminatverir.Bazazər
finə daxil olan tibbi xidmətlər və
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dir. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi
yardımzamanıistifadəolunandər
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STRATEGİYA

tələrin çarpayıda keçirdiyi günlə
rin orta sayı 9,5dən 3,9a, Yevlax
rayonuərazisindəisə16,5dən5ə
enmişdir. 2017ci ilin ilk 9 ayı ilə
müqayisədə2018ci ilineynidöv
rüərzindəAğdaşrayonuərazisin
də xəstələrin çarpayıda keçirdiyi
günlərinortasayı8,7dən6,9aqə
dərazalmışdır.
Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir

ki, 2018ci ilin ilk 9 ayı ərzində
MingəçevirşəhərindəvəYevlaxra
yonundacərrahiəməliyyatlarınsa
yı2016cıilineynidövrüiləmüqa
yisədə təxminən 52% artmışdır.
2017ciilinilk9ayıiləmüqayisədə
2018ciilineynidövrüərzindəAğ
daş rayonunda cərrahi əməliyyat
ların sayında təxminən 15%artım
müşahidəolunub.
Pilot ərazilərin əhalisinə Təcili

Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım
(TTTY)xidmətlərininsəmərəliliyi
niartırmaq,xəstələrimümkünqə
dər operativ və keyfiyyətli tibbi

xidmətlə təminetməkməqsədi ilə
tibb müəssisələrinin nəzdində
TTTYşöbələriqurulmuşvəqabaq
cıl ölkələrdə təcili və təxirəsalın
maz tibbi yardımın təşkilində ge
niş istifadə olunan “çeşidləmə”
(“triaj”)sisteminintətbiqinəbaşla
nılmışdır.
YenitipliTTTYxidmətixəstənin

ambulans üçün çağırışından tibbi
xidmətin digər səviyyəsinə (İSX,
ambulator və ya stasionar tibbi
xidmət), yaxud evə göndərişinə
qədərolanmərhələləri əhatə edir.
Ambulansçağırışızamanıxəstənin
vəziyyəti qiymətləndirilir, ilkin
tibbiyardımüçünməsləhətlərve
rilir və xəstənin ehtiyaclarına uy
ğunolaraqhəkimbriqadasıgöndə
rilir.Xəstəambulanslaxəstəxanaya
gətirildikdə və ya fərdi qaydada
özümüraciətetdikdəTTTYşöbəsi
nə qəbul zamanı onun vəziyyəti
qiymətləndirilir və xəstənin statu
su“təxirəsalınmaz”,“təcili”vəya

“təciliolmayan”hallarüzrəmüəy
yən edilir. İlkin tibbi müdaxiləyə
daha çox ehtiyacı olan xəstələrə
dərhaltibbixidmətgöstərilir.İlkin
tibbi xidmətdən sonra onlar əlavə
müayinə vəmüalicəyə ehtiyac ol
duqda tibbi xidmətindigər səviy
yələrinə yönləndirilir, ehtiyac ol
madıqdaisəevəburaxılırlar.Şöbə
dəilkincərrahi,ilkintravmatoloji,
pediatrikvəreanimasiyaxidmətlə
rininhəyatakeçirilməsiüçünşərait
mövcuddur.
“Triaj” sistemi xəstələrin ehti

yaclarına uyğun çeşidlənməsinə,
onlaragöstərilən tibbixidmətlərin
effektivliyininvəkeyfiyyətininar
tırılmasına, xəstələrin lüzumsuz
stasionar tibbi xidmətə qəbuluna,
səhiyyə xərclərinin daha səmərəli
istifadəolunmasınaşəraityaradır.

-İTS sisteminin pilot ərazilər
üzrə tətbiqininmaliyyə tutu-
mu və ortaya çıxan maliyyə
problemləri barədə məlumat
verərdiniz.
2018ciilin9ayıərzindəümu

milikdə pilot layihə çərçivəsində
səhiyyə xərclərinin maliyyələşdi
rilməsinəagentliktərəfindənMin
gəçevirüzrə10milyon,Yevlaxüz
rə5,5milyon,Ağdaşüzrə4,1mil
yonmanatvəsaitsərfedilmişdirki,
onların 1,3 milyon manatı kənar
xəstəxanalarınpayınadüşür.
Səhiyyəyəayrılanvəsaitlərinqə

naətedilməsivəmaliyyəvəsaitlə
rinin səmərəli xərclənməsində in
formasiya texnologiyalarının bö
yük rol oynadığını nəzərə alaraq,
hesabatdövründəsəhiyyəxidmət
lərininelektronlaşmasıiləbağlıbir
sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Hesabatlılığın gücləndirilməsi
üçünpilotlayihəbaşladıqdanson
ra xəstəxanalar kompüterlər və
proqramtəminatlarıilətəchizedil
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miş,nəticədəmüəssisədaxilifəaliy
yətin 80% elektronlaşmasına nail
olunmuşdur.
Pilotlayihəmüddətindəsəhiyyə

xərclərininmaliyyələşməsinəçəki
lənxərclərintəhliligöstərirki,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

dövründəqarşılaşdığımızəsasma
liyyə problemlərindən biri büdcə
əsaslı maliyyələşmədən xidmət
əsaslı maliyyələşmə sisteminə ke
çidləbağlıolub.Bumərhələdəpi
lot ərazilərdəki tibb müəssisələri

nin qeyrirentabelliliyi müşahidə
edilib.Bunasəbəbtibbmüəssisələ
rinin resurslarının, həkim və kö
məkçiişçiheyətininmövcudtələb
lərəuyğunolmamasıidi.Aparılan
intensivişlərnəticəsindəproblem
ləraradanqaldırılmış,avtomatlaş
dırma həyata keçirilmiş, beləliklə,
iş prosesi sürətləndirilərək daha
çox pasiyentə xidmət göstərilmiş

dir.Bununnəticəsində2018ci ilin
əvvəlindənyenimaliyyələşməsis
temiilətibbmüəssisələriningəlir
ləri onların saxlanma xərclərini
qarşılayır.

-Pilotlayihənintətbiqindəhə-
kimlərin maraqları necə tə-
min olunur? Onların pul gə-
lirləri nədən ibarətdir və nə
qədərdir?
Agentlikpilotərazilərdəkitibb

müəssisələrindəçalışannəinkihə
kimlərin,ocümlədənortavəkiçik
tibbişçilərininəməkhaqlarınaəla
vələrinhesablanmasıvəödənilmə
si qaydalarını qəbul etmişdir.Hə
kimlər, orta və kiçik tibb işçiləri
vahidtarifcədvəlinəuyğunolaraq

əməkhaqqı almaqdadavamedir
lər. Bununla yanaşı həkimlərin
göstərdikləri tibbi xidmətlər mü
qabilində əmək haqlarına stimul
laşdırıcıəlavələr,ortavəkiçiktibb
işçilərininəməkhaqlarınaisəsabit
əlavələrtətbiqedilir.
Bundan başqa həkimlərin pilot

layihə çərçivəsində fəaliyyətinin
ölçülməsi, dəyərləndirilməsi və

normativlərlə bağlı əlavələrin ve
rilməsi məqsədi ilə onlar tərəfin
dən göstərilən tibbi xidmətlərə
normativlərtətbiqolunur.Norma
tivlər tibbmüəssisələrində çalışan
həkimlər tərəfindən göstərilən
fəaliyyətin effektivliyinin kəmiy
yət baxımından aşağı və yuxarı
həddini müəyyən edir. Həkimlər
tərəfindən normativlərin aşağı
həddiniaşaraqgöstərilənhərnöv
bəti tibbixidmətəgörəəməkhaq
larınanormativlərlə bağlı əlavələr
tətbiq olunur (mükafat). Norma
tivlərinyuxarıhəddiniaşaraqgös
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 İTSnin tətbiqinə
hazırlanmasıçoxvacibdir.Bununə
zərəalaraqİcbariTibbiSığortaüzrə
Dövlət Agentliyi tərəfindən icbari
tibbisığortanınölkəüzrətətbiqiilə
bağlıyolxəritəsihazırlanıb.Hazır
dayolxəritəsimüvafiqqurumlarla
razılaşdırılma mərhələsindədir.
Növbəti ildəyolxəritəsindədövlət
tibbmüəssisələrinin icbari tibbi sı
ğortanınprinsiplərinəəsasənhazır
lanmasıvəsəhiyyəsistemininicbari
tibbisığortayataminteqrasiyasınə
zərdətutulmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi,

növbəti ildən etibarən icbari tibbi
sığortanınbütünölkədətətbiqi ilə
bağlı dövlət tibb müəssisələrində
hazırlıq işlərinə başlanılacaq. İTS
nin ölkə üzrə tətbiqi üçün dövlət
tibb müəssisələri publik hüquqi
şəxslərə çevrilməli, ilkin səhiyyə
xidməti qurulmalı, xidmət əsaslı
ödənişəkeçidüçünqeydiyyat sis
temivəinformasiyatexnologiyala
rı infrastrukturu yaradılmalıdır.
Buprosesinyekunundaicbaritibbi
sığortaölkəüzrətətbiqolunacaq.






