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Baş redaktordan
Hörmətli oxucu!
İllər sürətlə ötüb keçir. Milli Məclisin IV çağı
rış deputatlarının səlahiyyət müddəti artıq başa ça
tır. Qarşıdan isə yeni seçki marafonu gəlir - gərgin,
həyəcanlı, eyni zamanda, məsuliyyətli. Ölkədə baş
verən proseslərə münasibət bildirmək, qanunverici
liyin mahiyyətini izah etmək - seçicilərin rəğbətini,
səsini qazanmaq heç də asan məsələ deyil. Əlbəttə, bu yükü göz önünə alan şəxs
millətin vəkili adının mahiyyətini dərk edərək belə şərəfli bir missiyaya qoşulur.
Ötən beş il ərzində dövlət başçısı İlham Əliyevin uzaqgörənliklə həyata ke
çirdiyi daxili və xarici siyasətə öz töhfələrini verən Milli Məclis ölkəmiz üçün
əhəmiyyətli olan bir sıra qanunlar və qərarlar qəbul etdi.
“Milli Məclis” jurnalı adından  parlamentin səmərəli fəaliyyətinə öz töh
fələrini verən deputatlarımıza gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq,
Milli Məclisə keçiriləcək növbəti seçkilərə yenidən qatılan millət vəkillərinə isə
qalibiyyət diləyirik. V çağırış Milli Məclisə keçirilən seçkilər dövlətimiz və xal
qımız üçün xeyirli və uğurlu olsun.
“Milli Məclis” jurnalı IV çağırış Milli Məclisin başa çatmaqda olan sessi
yasına növbəti buraxılışını təqdim edir. Bu sayımızda siz Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədovun Nyu-Yorkda BMT-nin mənzil qərargahında Parlament Sədrlə
rinin IV Ümumdünya Konfransında iştirakına dair məqalə ilə tanış olacaqsınız.
Respublikamızın dünya miqyasında tanıdılmasında yorulmadan fəaliyyət
göstərən, xarici ölkələrdə mühüm layihələr reallaşdıran Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti Mehriban Əliyevanın Fransa səfəri ilə bağlı “Azərbaycan Pa
risin ürəyində” adlı mədəni layihə çərçivəsində “ adlı məqaləni də oxucuların
diqqətinə çatdırırıq.
Milli Məclisin deputatı, general-leytenant Əliağa Hüseynov öz məqaləsin
də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qüdrətli ordunun yaradılmasın
dan və silahlı qüvvələrimizin Ali Baş Komandanın əmri ilə işğal altında olan
torpaqlarımızı hər an azad etməyə qadir olmasından söz açıb.
Millət vəkili Malik Həsənovun “Azərbaycan özünün ən uğurlu dövrünü
yaşayır” başlıqlı müsahibəsində ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi tərəqqidən
və bu amilin əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətindəki mü
hüm əhəmiyyətindən danışılır.
Millət vəkili Xanlar Fətiyevin “Qeyri-neft sektorunun inkişafı dövlət siya
sətinin prioritet istiqamətlərindəndir” adlı məqaləsində qeyd edilir ki, Prezident
İlham Əliyevin qeyri-neft sektorunun inkişafına dair həyata keçirdiyi siyasəti
neft siyasətinin məntiqi davamıdır. Yazının müəllifi statistik göstəricilərlə bir
daha bu reallığı ortaya qoyur ki, düşünülmüş və məqsədyönlü siyasət davamlı
inkişaf üçün əsasdır.
Hər buraxılışımızda olduğu kimi, bu dəfə də bizim hörmətli yubilyarlara
təbriklərimiz var. Bu silsilədən “Həmsöhbət” rubrikasında ömrünün 70 illik
zirvəsində olan millət vəkili, yazıçı-publisist Hüseynbala Mirələmovla səmimi
söhbət etmişik.
“Milli Məclis” jurnalının budəfəki sayında da analitiklərimiz aktuallığı ilə
seçilən bir çox məsələləri geniş təhlil edirlər.
Deyirlər yüz eşitməkdənsə, bir görmək yaxşıdır. Odur ki, “Milli Məclis” jur
nalının sentyabr-oktyabr buraxılışını sizin diqqətinizə təqdim edirik.
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MİLLİ MƏCLİSİN
NÖVBƏDƏNKƏNAR İCLASI
Sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar
sessiyasının iclası keçirildi. Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov sessiyanı açıq
elan etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirildi.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
dedi:
“Hörmətli deputatlar, bildiyiniz ki
mi, sentyabr ayının 10-da Avropa Par
lamentində Azərbaycana qarşı növbə
ti siyasi aksiya təşkil olunmuş və qət
namə qəbul edilmişdir. Milli Məclisin
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deputatları mənə müraciət etmiş və
bu qətnaməyə münasibət bildirmək
üçün növbədənkənar sessiya çağır
mağı tələb etmişlər. Odur ki, gündə
likdəki məsələ sizə məlumdur.
Biz Avropa Parlamentinin Azər
baycana qarşı qərəzli münasibətinin

dəfələrlə şahidi olmuşuq. Təkcə son 2
ildə bir neçə dəfə bu təşkilat bizim öl
kəmiz barəsində ədalətsiz mövqeyini
nümayiş etdirmişdir. Amma bu dəfə
Avropa Parlamenti, necə deyərlər, bü
tün çərçivələri aşmışdır. Hələ mən adi
cinayət faktlarının siyasiləşdirilməsi
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ni, məhkəmə sisteminə müdaxilə edil
məsini demirəm. Bütün beynəlxalq
davranış prinsipləri, adi ədəb və nəza
kət qaydaları pozulmuş, tərbiyəsizcə
sinə Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti
nə şər və böhtan atılmışdır.
Hər dəfə Avropa Parlamenti Azər
baycana qarşı qərəzli qətnamə qəbul
edəndə biz çalışırdıq ki, yaranan mə
sələlər tarazlaşdırılmış şəkildə yoluna
qoyulsun, müəyyən hədləri keçmə
məyə diqqət yetirilsin. Bir çox məsələ
ləri açmırdıq. Amma axırda vəziyyət
başqa şəkil aldı.
Mən Avropa Parlamentinin həmin
iclasını bir neçə həmkarımla birlikdə
televiziya ilə canlı olaraq izləmişəm.
Avropa Parlamentindəki bir çox de
putatların Azərbaycan barəsində nə
qədər qərəzli mövqe tutduğunu bir
daha yəqin etmişəm. Əmin olmuşam
ki, Azərbaycana qarşı yönələn bu si
yasi oyunlar planlı və məqsədyönlü
şəkildə həyata keçirilir.

Mənim bu fikrimin arxasında real
faktlar dayanır. Əvvəla, mən prose
dur manipulyasiyalarını nəzərdə tu
turam. Adətən Avropa Parlamentində
Azərbaycanın məsələsinin müzakirə
edildiyi iclaslara 40-50 nəfərdən artıq
deputat gəlmirdi. Bu dəfə iştirakçıla
rın sayını artırmaq üçün Azərbayca
nın məsələsi dünyanı, Avropanı həqi
qətən narahat edən məsələlərlə birlik
də müzakirəyə çıxarılmışdı. Buna gö
rə də iclasda nadir hal kimi 635 depu
tat iştirak edirdi.
İclasın gedişində Avropa Parla
mentinin Xarici əlaqələr komitəsinin
sədri Elmar Brok söz alaraq tələb etdi
ki, prosedur qaydaları pozulmasın.
Məsələ əvvəlcə komitələrdə müzakirə
edilsin, sonra plenar iclasa çıxarılsın.
Yoxsa Azərbaycanı itirə bilərik.
Bundan sonra Azərbaycanın “dos
tu”, Avropa Parlamentinin Sədr
müavini U.Lunaçek dərhal tribunaya
çıxdı və bu haqlı irada etirazını bildir
di. Dedi ki, bu məsələ gündəlikdə
qalmalıdır və biz bu məsələyə baxma
lıyıq. Onun ardınca deputatlar Corci
Sebastian və Fransua Slifinsi çıxış et
dilər və iclasın gedişinin dəyişməsinə
etiraz etdilər. Dedilər ki, bu məsələ bu
gün burada müzakirə olunmalıdır və
təsdiq olunmalıdır. Maraqlı məqam
odur ki, bu iki deputat on gün əvvəl
Dağlıq Qarabağda olmuş və qondar
ma rejimin başçısı B.Saakyanla görüş
müşdülər. Yəqin ki, ondan aldıqları
təlimatı yerinə yetirmək və bəxşişləri
nin əvəzini vermək üçün bu qədər
canfəşanlıq edirdilər. Elə bu məqamın
özü korrupsiyanın Avropa Parlamen
tinə necə yol açdığını göstərir. Yeri
gəlmişkən, mən Avropa Parlamenti
nin Sədri M.Şultsu korrupsiyaya qur
şanmış lobbiçi qruplaşmalarla iş birli
yinə son qoymağa çağırıram.
İclasda aparılan müzakirələrdə
açıq-aşkar saxta məlumatlar səsləndi
rildi. Laura Aqea adlı bir deputat dedi

ki, onun eşitdiyinə görə, guya Dağlıq
Qarabağda Azərbaycan tərəfindən
atılan mərminin partlaması nəticəsin
də bir qadın həlak olub. Fikir verin,
azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda qa
nunsuz olaraq girov saxlanılır, azər
baycanlıların toy mərasimi atəşə tutu
lur, dinc sakinlər həlak olur və yarala
nır. Avropa Parlamentində bu bərədə
bir söz deyən olmur, amma saxta,
yoxlanılmamış məlumatlar iclasda
səsləndirilir və arqument kimi istifadə
olunur. Bütün bunlar indi Avropada
tüğyan edən ksenofobiya və islamofo
biyanın, ayrı-seçkiliyin Avropa Parla
mentində də kök saldığını göstərir.
Avropa Parlamentinin qətnaməsi
nə ötəri nəzər saldıqda belə onun nə
qədər qərəzli bir yanaşmaya əsaslan
dığını görmək olar. Konkret cinayət
əməllərinin siyasiləşdirilməsi, jurna
list Rasim Əliyevin məişət zəminində
öldürülməsinin siyasi qətl kimi qələ
mə verilməsi, digər faktlar sənədin
saxta və qondarma ittihamlar üzərin
də qurulduğunu sübut edir.
Diqqət yetirin, qətnamədə Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015ci il 16 iyun tarixli qərarına xüsusi isti
nad edilir. Bu qərar erməni Sarkisya
nın Azərbaycana qarşı əmlak iddiası
ilə bağlıdır. Azərbaycandan tələb edi
lir ki, həmin qərarı yerinə yetirsin.
Amma bu qərarla eyni vaxtda “Çıra
qov və digərləri Ermənistana qarşı”
işi ilə bağlı qərar da qəbul olunmuş,
Ermənistanın işğalçı dövlət olması
açıq şəkildə təsdiq edilmişdir. Bilərək
dən bu qərar heç yada salınmır. De
məli, avropalı deputatlar üçün bir er
məninin Azərbaycana qarşı əmlak id
diası Azərbaycan ərazisinin işğalın
dan daha vacib imiş.
İclasda səsvermənin nəticələri ma
raqlı bir məqamı üzə çıxardı. Qətna
mənin əleyhinə 202 deputat səs verdi,
72 deputat bitərəf qaldı. Bu onu göstə
rir ki, Avropa Parlamentində Azər
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baycanla əməkdaşlığın əhəmiyyətini
başa düşən konstruktiv qüvvələr də
var. Amma korrupsiyaya qurşanmış
lobbiçi qruplaşmaların pozucu fəaliy
yəti və təsiri bu qüvvələrin səsini eşi
dilməz etdi. Növbəti dəfə Azərbaycan
əleyhinə sənəd qəbul olundu, əslində
isə bu sənəd Avropa Parlamentinin
imicinə yeni bir zərbə oldu.
Biz həmişə görmüşük ki, Azərbay
can böyük ictimai-siyasi əhəmiyyətə
malik hadisələr ərəfəsində olduğu
dövrdə ölkəmizə edilən hücumlar ço
xalır. Avropa Parlamentinin budəfəki
qətnaməsinin vaxtı da təsadüfi seçil
məyib. Azərbaycan parlament seçki
ləri keçirməyə hazırlaşır. Seçkilərin
demokratik və şəffaf keçirilməsinə
nail olmaq üçün Azərbaycan dövləti
tərəfindən bütün tədbirlər görülür, o
cümlədən müşahidəçilərin göndəril
məsi barədə xarici ölkələrə, beynəl
xalq təşkilatlara müraciətlər edilir.
Belə bir vaxtda Avropa Parlamenti
üzdəniraq qətnamə qəbul edir və par
lament seçkilərinə müşahidə missiya
larının göndərilməməsi barədə mü
vafiq qurumlara və üzv ölkələrə çağı
rışlar edir. Bu, beynəlxalq normaların,
qəbul olunmuş praktikanın kobudca
sına pozulması deməkdir. Seçkilər
başlanmamış onun legitimliyini indi
dən şübhə altına alanlar bilməlidirlər
ki, parlament seçkilərinin legitimliyi
barədə qərarı yalnız Azərbaycan xalqı
verə bilər.
Mən hesab edirəm ki, bu qətna
mənin qəbul edilməsinin əsas hədəf
lərindən biri Azərbaycanı Avropa
dan təcrid etmək, onun nüfuzuna
xələl gətirmək və bu yolla Dağlıq
Qarabağ problemində Azərbaycanın
mövqelərini zəiflətməkdir. Bununla
əlaqədar Dağlıq Qarabağdakı qon
darma rejimin başçısı B.Saakyan ki
mi terrorçunun Avropaya səfərləri
nin təşkil edilməsini xatırlatmaq istə
yirəm. Bütün bu addımlarda məqsəd
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsinin beynəlxalq hü
quq normaları və prinsipləri əsasın
da həllinə mane olmaq, Azərbaycan
ərazisinin işğalının nəticələrinə haqq
qazandırmaqdır.
Azərbaycan parlamenti olaraq biz
həmişə beynəlxalq təşkilatlar ilə dia
loq və əməkdaşlığın tərəfdarı olmu
şuq. Bu istiqamətdə xeyli iş görmü
şük. O cümlədən Avropa İttifaqıAzərbaycan parlament əməkdaşlığı
komitəsinin və Avronest Parlament
Assambleyasının yaradılmasında iş
tirak etmişik. Onların təşəbbüsü ilə
biz bu “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı
na daxil olmuşuq, hətta Avronest PA
yaradılanda onun ilk plenar sessiya
sını da Azərbaycanda keçirmişik.
Biz ümid edirdik ki, Azərbaycanla
bağlı məsələlər ilk öncə bu qurum
larda müzakirə olunacaq və həmin
müzakirələr problemlərimizin, o
cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi
nin həllinə kömək edəcəkdir. Əvə
zində nə gördük? Nə Avronestin, nə
də digər beynəlxalq təşkilatların sə
nədlərinə Dağlıq Qarabağla bağlı bir
bənd də daxil edilmədi. Paritetdən
danışıb Dağlıq Qarabağ problemini
qulaqardına vurdular.
Eyni zamanda, hesab edirəm ki,
Azərbaycana qarşı yönəlmiş haqsız
lığa münasibət bildirmək üçün Na
zirlər Kabinetinə də müraciət etməli
yik. “Şərq tərəfdaşlığı” proqramında
Azərbaycanın iştirakının məqsə
dəuyğun olub-olmaması məsələsini
qaldırmağı tövsiyə etməliyik.
Hörmətli deputatlar, Azərbaycan
xalqı əsrlər boyu müstəqil dövlətini
qurmağı arzulayıb. XX əsrin əvvəllə
rində qurduğu dövlət çox yaşaya bil
məyib. Əsrin sonlarında yenidən öz
müstəqilliyinə qovuşub. Ulu öndər
Heydər Əliyevin sayəsində bu müs
təqilliyi qoruyub saxlaya bildik. Bu
gün möhtərəm Prezidentimiz İlham

Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil inki
şaf yolunda ölkəmizi inamla irəli apa
rırıq. Azərbaycan gündən-günə daha
da güclənir, geniş bir bölgədə söz sa
hibinə çevrilir. Azərbaycan dövlətinin
rəhbərliyi bütün daxili və xarici siya
sət məsələlərində müstəqil siyasət hə
yata keçirir. Mən elə hesab edirəm ki,
ölkəmizə göstərilən təzyiqlərin art
ması da məhz bu amillə bağlıdır.
Bizi istəyənlər də, istəməyənlər də
bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı
bundan sonra heç kəsin himayəsi al
tına girməyəcək, heç kəsin buyruğu
ilə hərəkət etməyəcək, öz müstəqil
siyasətini yeridəcəkdir. Azərbaycana
qarşı çirkin siyasi oyunlar quran
qüvvələr təzyiq, şər-böhtan yolu ilə
nəyəsə nail olacaqlarına ümid etmə
sinlər.
Azərbaycanda xalqla iqtidar ara
sında sarsılmaz birlik vardır. Biz
bundan sonra da möhtərəm Prezi
dentimizin ətrafında yumruq kimi
birləşərək bizə qarşı yönələn bütün
qəsdləri dəf edəcəyik”.
Sonra məsələ ilə bağlı müzakirə
lər başladı.
Çıxış edən Milli Məclis Sədrinin
birinci müavini Ziyafət Əsgərov bil
dirdi ki, Avropa Parlamentinin qəbul
etdiyi bu qətnamə əsası olmayan ka
ğız parçasıdır. Bu qətnamədə Azər
baycanla bağlı əks olunanlar tama
milə yalan, böhtan və qərəzdir. Avro
pa Parlamentində bu qətnaməyə səs
verən deputatların bir çoxu heç Azər
baycanı tanımır. Bunların məqsədi
Azərbaycanın beynəlxalq imicini lə
kələməkdir. Avropa yalandan iddia
edir ki, guya Azərbaycanda söz azad
lığı, demokratiya yoxdur. Bunların
özlərində olmayan məsələləri bizim
adımıza yazmağa çalışırlar.
Ziyafət Əsgərov əlavə etdi ki, Av
ropa Azərbaycana təzyiq etməyə ça
lışır və Avropa Parlamentinin rəh
bərliyində oturan bir neçə şəxs ermə

 i lobbisinin təsiri altına düşüb: “Axı
n
Azərbaycandan nə istəyirsiniz?
Azərbaycan da sizin kimi inkişaf yo
lu tutub, indi buna niyə paxıllıq edir
siniz? Azərbaycanda noyabrın 1-də
parlament seçkiləri keçiriləcək. Av
ropa artıq bu seçkilərin nəticələri ilə
bağlı hesabatları hazırlayıb. Sual olu
nur, axı siz nə bilirsiniz seçkilərin
nəticələri necə olacaq? Axı siz hansı
haqla Azərbaycan xalqının iradəsinə
müdaxilə edirsiniz?”
Avropada yaranmış miqrant böh
ranı və ərəb ölkələrində baş verən
hadisələrə də toxunan Ziyafət Əsgə
rov bəyan etdi ki, indi Misirdə, Livi
yada, Suriyada, Əfqanıstanda müha
ribələr, fəlakətlər baş verir: “Bu ölkə
lərdə əhali qaçqın vəziyyətinə düşüb.
Onları kim qaçqın etdi? Əlbəttə ki,
Avropa, siz etdiniz. Onların heç bir
günahı yoxdur. Günahkar sizsiniz.
İndi də gedib onların problemlərini
necə yaratmısınızsa, elə də həll edin.
Milyonlarla dollar pul qoyub Liviya
nı dağıtdınız, indi Azərbaycanı da
ğıtmaq istəyirsiniz. İndi də minlərlə
miqrantı dənizdə batırırsınız, öldü
rürsünüz. Axı bu nə vəhşilikdir? Bu
cür vəhşilikləri edən Avropa Azər
baycana necə demokratiyadan, insan
haqlarından danışa bilər?
Milli satqınlar da Avropadan mil
yonlarla pul alıb. İndi ölkədə xaos
yaratmaq istəyirlər. Ancaq bu, müm
kün olmur. Çünki Azərbaycanda
xalqla iqtidar arasında güclü birlik
var. Onlar Azərbaycan Prezidentinə
paxıllıq edirlər. Çünki onların özlə
rində belə Prezident yoxdur”.
Sonra çıxış edən Milli Məclis Səd
rinin müavini Bahar Muradova bil
dirdi ki, Avropa Parlamentinin qəbul
etdiyi qətnamə bütün azərbaycanlı
lar üçün təhqirdir və kimsə bundan
istifadə etməyə çalışırsa, bilin ki, on
ların arasında əlaqə var.
Sədr müavini ictimai qurumlara,

vətəndaşlara, hər bir azərbaycanlıya
səslənərək bu məsələdə Azərbaycanın
mövqeyindən çıxış etməyə çağırdı.
Bildirdi ki, Azərbaycanı Avropa ilə
əlaqələri kəsməkdə ittiham etməyin,
Azərbaycan bunda maraqlı deyil.
Vitse-spiker qeyd etdi ki, Azərbay
can illər ərzində çox tribunalarda çı
xışlar, çağırışlar edib: “Beynəlxalq
tribunalarda çıxışlarımızın, çağırışla
rımızın əsasında beynəlxalq hüqu
qun prinsipləri dayanıb. Ancaq bizə
qarşı qərəzli mövqe nümayiş olu
nur”.
Vitse-spiker bu tipli sənədlərin
qəbulunda görünən və görünməyən
tərəflərə də diqqət yönəltdi: “Bu qət
namənin arxasında çox gizli hədəf
və məqsədlər gizlənib. Nəyə görə
BMT-nin Dağlıq Qarabağla bağlı sə
nədlərinin icrasına belə qəti çağırış
edilmir? Son illərdə baş verən hadi
sələr göstərir ki, Avropanı heç də
dövlətlərin ərazi bütövlüyü narahat
etmir. Bu təşkilatlar qarşılarına döv
lətlərin müstəqilliyinin sarsılması və
ərazi bütövlüyünün pozulması kimi
məqsəd qoyublar. Belə hadisələr on
ların işlərinə yarayır. Əsl mənada
fundamental insan haqlarına düz
gün yanaşan təşkilatları bu qurum
larla bir sıraya qoymamalıyıq. Bunu
təkcə Azərbaycan tipli ölkələrə yö
nəlmiş qərəz kimi qəbul etmirəm.
Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi
qətnamə cinayətkarcasına bütün Av
ropa xalqlarına yönəlmiş qərardır.
Bu, ilk növbədə avropalıların həyatı
na təsir edəcək.
Avropalılara üzümü tutub deyi
rəm ki, özünüzü bu məsələlərdən
kənarda bilməyin. Bu, dini, irqi və
etnik ayrı-seçkiliyə gətirib çıxaran
siyasətdir”.
İclasda Milli Məclisin Avropa Par
lamentinə ünvanlayacağı qətnamə
nin mətnini hazırlamaq üçün işçi
qrup yaradıldı.

Sonra çıxış edən Milli Məclis Səd
rinin müavini Valeh Ələsgərov, de
putatlar Sabir Rüstəmxanlı, Sahibə
Qafarova, Leyla Abdullayeva, Səməd
Seyidov, Əli Hüseynli, Siyavuş Nov
ruzov, Qüdrət Həsənquliyev, Tahir
Rzayev, Vahid Əhmədov, Sahib Alı
yev, Elton Məmmədov, Eldar İbrahi
mov, Yaqub Mahmudov, Məlahət
İbrahimqızı, Çingiz Əsədullayev, Se
vinc Fətəliyeva, Azay Quliyev, Asim
Mollazadə, Fəttah Heydərov, Musa
Quliyev, Fazil Mustafa, Zahid Oruc,
Çingiz Qənizadə, Səttar Möhbalıyev,
İsa Həbibbəyli, Fəzail Ağamalı, El
man Məmmədov, Yevda Abramov
və başqaları bildirdilər ki, Avropa
Parlamentinin bu qətnaməsi Azər
baycan xalqına qarşı yönəldilib. Qə
rəzə və ədalətsiz mövqeyə söykənən
qətnamənin heç bir hüquqi əsası
yoxdur. Bəzi avropalı siyasətçilərin
konkret sifariş həyata keçirdikləri bi
zə məlumdur. Çünki Azərbaycanın
müstəqil siyasət yürütməsi bəzi qüv
vələri qane etmir.
Çıxışlar zamanı diqqətə çatdırıldı
ki, Avropa Parlamenti bu addımı ilə
fundamental prinsiplərindən imtina
etmiş oldu. Lakin biz bildiririk ki,
Azərbaycan demokratiya yolundan
dönməyəcək və daha da əzmli ola
caqdır.
İclasın sonunda Milli Məclis Səd
rinin müavini, Avropa İttifaqı-Azər
baycan parlament əməkdaşlığı ko
mitəsinin həmsədri Valeh Ələsgərov
Milli Məclisin Avropa Parlamentinə
ünvanladığı qətnamənin mətnini
oxudu və sənəd səsə qoyularaq qə
bul edildi.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov növbədənkənar sessiyanı bağlı
elan etdikdən sonra Azərbaycanın
Dövlət Himni səsləndirildi. Bununla
da iclas başa çatdı.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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Avropa Parlamentinin 2015-ci il 10 sentyabr tarixli qətnaməsi ilə əlaqədar
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
QƏRARI
Avropa Parlamentinin Azərbaycana dair 2015-ci il sent
yabrın 10-da qəbul etdiyi 2915/2840 (RSP) saylı qətnamə bu
parlament təşkilatında ölkəmizə qarşı sistemli və davamlı
şəkildə aparılan qərəzli qarayaxma kampaniyasının son
dərəcə təhqiramiz xarakter aldığını göstərir. Bu dəfə insan
hüquqları bəhanəsi altında Azərbaycanda xalq tərəfindən
dəstəklənən siyasi hakimiyyətə şər və böhtan atılmış, ölkə
mizlə Avropa İttifaqı və onun üzvü olan dövlətlər arasında
inkişaf edən tərəfdaşlıq münasibətlərini sarsıtmağa, Azər
baycanın beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirərək, onu dünya
ya inteqrasiya prosesindən təcrid etməyə uğursuz cəhd
göstərilmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, Avropa Parlamenti ötən ilin iyul
ayında yeni tərkibdə fəaliyyətə başladığı gündən bu qu
rumun rəhbərliyinin mövqeyi üzündən onunla Azərbay
can arasında heç bir rəsmi dialoq baş tutmamış, qarşılıqlı
səfərlər həyata keçirilməmişdir. Nə qədər qəribə olsa da,
Avropa Parlamentinin rəhbərliyi tərəfindən deputatların
Azərbaycana rəsmi və qeyri-rəsmi səfərlərinə qadağa qo
yulmuşdur. Beləliklə, Avropa Parlamentində müəyyən
qüvvələr parlamentlərarası dialoqu Azərbaycana qarşı
yönələn təhqiramiz monoloqla əvəz etmək üçün ardıcıl
addımlar atmışlar.
Bu da vurğulanmalıdır ki, Avropa Parlamentində
Azərbaycana ədalətli münasibət bəsləyən deputatların
təmsil etdikləri sağlam qüvvələr də mövcuddur. Təəssüf
ki, çox vaxt onların səsi eşidilmir. Azərbaycana qarşı qə
rəzli qətnamənin müzakirə olunduğu iclas da istisna təş
kil etməmiş, korrupsiyaya qurşanmış lobbiçi parlament
qruplaşmaları öz çirkin niyyətlərinə nail ola bilmişlər. Bu
nun əsas səbəblərindən biri odur ki, Avropa Parlamenti
nin rəhbərləri, ilk növbədə qurumun Sədri M.Şults həmin
ələbaxan qruplaşmaların fəaliyyətinə göz yumur, bəlkə
özləri də bu fəaliyyətdə iştirak edir və bu qruplaşmaları
himayə edirlər.
Avropa Parlamentinin iclası bir çox deputatların tole
rantlıq səviyyəsini də üzə çıxarmış, bu qurumda Azərbay
canın dünyəvi dövlət kimi nüfuzuna qısqanclıqla yanaşıl
dığını nümayiş etdirmişdir. Tamamilə məntiqlidir ki, ha
zırda Avropa İttifaqı ərazisində davam edən miqrasiya
böhranı zamanı irqçilik və ksenofobiya meyillərinin misil
siz həddə çatması ittifaqın öz üzərinə götürdüyü beynəl
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xalq öhdəlikləri yerinə yetirməsinin qarşısını alır. Bundan
əlavə, Avropa İttifaqının üzvü olan bəzi ölkələrin yalnız
xristian qaçqınlara sığınacaq vermək istəyi Avropa İttifaqı
məkanında mövcud olan ifrat sağçı radikal və islamofob
siyasi xəttin dəstəklənməsi, nəticə etibarı ilə ayrı-seçkilik
sisteminin formalaşması üçün şərait yaradır. Buna bənzər
meyillərin Avropa Parlamenti kimi beynəlxalq quruma yol
tapması isə yalnız təəssüf doğurur. Belə bir şəraitdə dünya
ya tolerantlıq nümunəsi göstərən, mədəniyyətlərarası
dialoqun inkişafında qabaqcıl dövlətə çevrilən Azərbayca
nın dəstəklənməsi əvəzinə, ona qarşı qərəzli qətnamələrin
qəbul edilməsi Avropa məkanında irqçiliyin və ksenofobi
yanın təqdir olunması, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa me
yil edən ənənəvi islam dövlətlərinə qarşı təxribat kimi
qiymətləndirilməlidir.
Bununla birlikdə, Avropa Parlamenti “Şərq tərəfdaşlı
ğı” proqramının iştirakçısı olan digər ölkələrdə insan hü
quqlarının pozulması hallarına göz yumaraq, yalnız özü
nə məlum olan səbəblərə görə bu cür problemləri məhz
Azərbaycanda axtarmaqla məşğul olur. Qeyd etmək yeri
nə düşər ki, bütün beynəlxalq hüquq normalarını və prin
siplərini pozaraq, Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal
etmiş, 1 milyon azərbaycanlını qaçqına və məcburi köç
künə çevirmiş Ermənistan Respublikasının bölgədə insan
hüquqlarının və azadlıqlarının kütləvi pozuntularına sə
bəb olması məsələsi bu günədək Avropa Parlamentində
bir dəfə də müzakirə edilməmişdir. İnsan hüquqlarını ali
dəyər kimi elan edən Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ
probleminin insan hüquqları və humanitar aspektlərinə
nəzər salmağı nədənsə lazım bilməmişdir. Digər tərəfdən,
Avropa Parlamenti öz sənədlərində Avropa İnsan Hüquq
ları Məhkəməsinin qərarlarına istinad etsə də, bu məhkə
mənin Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzü nəticə
sində zərər çəkmiş Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqla
rının bərpasına çağıran “Çıraqov və digərləri Ermənista
na qarşı” işi ilə bağlı 2015-ci il 16 iyun tarixli qərarına
etinasızlıq göstərmişdir.
Heç kəsə sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, Azərbaycan
da insan hüquqlarının və əsas azadlıqların təmin olunması
üçün xeyli iş görülmüşdür və bu iş indi də davam etmək
dədir. Ölkədə peşə fəaliyyətinə görə həbs edilmiş hüquq
müdafiəçisi və ya jurnalist yoxdur. Avropa Parlamentinin

qətnaməsində bir sıra şəxslərin azadlığa buraxılması ilə
bağlı irəli sürülən tələblər heç bir hüquqi və siyasi əsasa
malik olmayıb, Azərbaycanın müstəqil məhkəmə sistemi
nə müdaxilə cəhdi kimi qiymətləndirilməlidir.
Avropa Parlamentinin qətnaməsində 2015-ci il noyabrın
1-də Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə mü
şahidə missiyalarının göndərilməməsi barədə Avropa İtti
faqının Xarici Fəaliyyət İdarəsinə və üzv ölkələrə çağırışla
ra da yer verilmişdir. Avropa İttifaqının üzvü olan dövlət
lərin ərazisində seçicilərin yalnız 42 faizinin səsləri ilə for
malaşmış Avropa Parlamentindən bu cür çağırışların edil
məsi təəccüb doğurur. Təəssüf ki, ATƏT-in Demokratik
Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu bu çağırışa cavab ve
rən ilk təşkilat olmuşdur. Məqsəd Azərbaycanda keçirilə
cək parlament seçkilərinin legitimliyini qabaqcadan şübhə
altına almaqdır.
Hər kəs əmin ola bilər ki, seçkilərin demokratik və şəffaf
keçirilməsinə nail olmaq üçün Azərbaycan dövləti tərəfin
dən bütün şərait təmin edilmişdir və lazımi tədbirlər bun
dan sonra da həyata keçiriləcəkdir. Hər hansı beynəlxalq
qurumun seçkiləri müşahidə etməkdən imtina etməsi azad
və ədalətli seçkiləri şübhə altına ala bilməz. Azərbaycanda
suverenliyin daşıyıcısı Azərbaycan xalqıdır və seçkilərin
legitimliyi barədə qərarı da o verəcəkdir.
Təəssüf ki, Avropa Parlamentinin ölkəmizə münasibəti
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı da
ciddi təhlükə altına almışdır. Belə ki, Avropa Parlamentinin
indiyədək qəbul etdiyi qərəzli qətnamələr nəticəsində Av
ropa İttifaqı-Azərbaycan Assosiasiya Sazişi üzrə danışıqla
ra son qoyulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bir daha Av
ropa Parlamenti üzvlərinin nəzərinə çatdırır ki, Azərbay
can Respublikası demokratiyanın şəksiz üstünlüklərini
gerçəkləşdirərək, insan hüquqlarına və azadlıqlarına hör
mətə əsaslanan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quru
culuğu yolundan heç vaxt çəkilməyəcəkdir, bu sahədə
beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlığın hüquq bərabərliyi,
qarşılıqlı hörmət əsasında və konstruktiv məcrada inkişaf
etdirilməsi üçün Azərbaycan xalqının və rəhbərliyinin
möhkəm siyasi iradəsi mövcuddur.
Yuxarıda şərh edilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan Res
publikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Avropa Parlamentindən tələb edilsin ki, Avropa İttifa
qı-Azərbaycan münasibətlərinə qarşı pozucu fəaliyyətinə
son qoysun, Azərbaycana qarşı fəaliyyət üçün qondarma
ittihamlara istinad edən müxtəlif qüvvələrin təsiri altında
ölkəmiz barəsində qərəzli qətnamələrin qəbulu praktika
sından əl çəksin.
2. Avropa Parlamenti Azərbaycana münasibətdə konst
ruktiv mövqe tutmağa və bu yanaşmanı real addımlarla
nümayiş etdirməyə çağırılsın.
3. Avropa Parlamentindəki konstruktiv və sağlam qüv

 ələrə müraciət edilsin ki, Avropa Parlamentinin nüfuzu
v
na xələl gətirən fəaliyyətin qarşısının alınmasında səyləri
ni artırsınlar.
4. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin Ermənistan tə
rəfindən işğalına siyasi dəstək məqsədi ilə Azərbaycanı
daim hədəfdə saxlamağa çalışan müxtəlif lobbiçi qruplaş
maların Avropa Parlamentindəki pozucu fəaliyyəti qətiy
yətlə pislənilsin və bu fəaliyyətə son qoyulması tələb
edilsin.
5. Azərbaycana qarşı lobbiçilik fəaliyyətinin maliyyələş
dirilməsi çərçivəsində yol verilmiş qanun və maliyyə po
zuntularının, korrupsiya hallarının, Avropa Parlamenti
rəhbərliyinin lobbiçilik fəaliyyəti ilə əlaqələri barədə itti
hamların araşdırılmasına çağırılsın.
6. Avropa Parlamentinin müvafiq qurumlarına müraciət
edilsin ki, Avropa Parlamentinin Sədri M.Şults ilə postso
vet dövlətlərinin bəzi rəhbər şəxsləri arasında birgə kor
rupsiya əməlləri, qanun pozuntuları barədə mətbuatda
yayılmış xəbərləri araşdırsın və onun qeyri-qanuni fəaliy
yətinə qiymət versinlər.
7. Avropa Parlamenti Azərbaycanın zəngin tolerantlıq
təcrübəsini nəzərə almaqla, Avropada islamofobiya və kse
nofobiya problemlərinin həllinə diqqət yetirməyə çağırılsın.
8. Avropa Parlamentindən tələb edilsin ki, konkret cina
yət əməllərini siyasiləşdirməklə Azərbaycanın məhkəmə
sisteminə təzyiq göstərmək cəhdlərinə son qoysun.
9. Hələ keçirilməmiş parlament seçkilərinin qərəzli çağı
rışlar ilə şübhə altına alınması cəhdləri qətiyyətlə pislənil
sin və bunlara son qoyulması tələb edilsin.
10. Avronest Parlament Assambleyasının Nizamnaməsi
nə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
bu təşkilatda üzvlüyünə xitam verilməsi barədə prosedur
qaydalarının icrasına başlanılsın və prosedur dövründə
Milli Məclisin nümayəndə heyəti Avronest Parlament As
sambleyasının tədbirlərinə qatılmasın.
11. Avropa İttifaqı-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlığı
Komitəsinin mövcud formatda fəaliyyətində iştiraka son
qoyulsun.
12. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə tövsiyə edilsin ki,
Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramında iştira
kın məqsədəuyğunluğu məsələsinə yenidən baxsın.
13. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə tövsiyə edilsin ki,
Azərbaycan Respublikasının rəsmi şəxsləri barəsində hər
hansı sanksiyaların tətbiq ediləcəyi təqdirdə qatı antiazər
baycan mövqeyi nümayiş etdirən Avropa Parlamenti üzvlə
rinin və Avropa İttifaqı qurumları rəsmilərinin Azərbaycana
girişinin qadağan edilməsi məsələsini nəzərdən keçirsin.
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri
O.Əsədov
Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2015-ci il
№ 1304 -IVQR
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Parlament Sədrlərinin
IV Ümumdünya Konfransında
Bu il avqustun 31-dən sentyabrın
2-dək Nyu-Yorkda BMT-nin mənzil
qərargahında Parlament Sədrlərinin
IV Ümumdünya Konfransı öz işinə
başladı.
Konfrans Beynəlxalq Parlament
lər Birliyi tərəfindən təşkil edilir və
hər beş ildən bir keçirilir. Builki
konfransda 140 ölkəni təmsil edən
138 parlament spikeri və 39 spiker
müavini iştirak etdi. Azərbaycan
konfransda Milli Məclisin Sədri Oq
tay Əsədovun başçılıq etdiyi parla

10     Milli Məclis

ment nümayəndə heyəti ilə təmsil
olundu.
Tədbirin açılışında çıxış edən
BMT-nin baş katibi Pan Gi Mun
BMT-nin sülhyaratma fəaliyyəti,
müasir dövrün çağırışları və vəzifə
ləri barədə danışaraq parlament
üzvlərini hər bir insan üçün təhlü
kəsiz gələcəyin, bərabərhüquqlu cə
miyyətin yaradılması naminə daha
böyük əzmlə çalışmağa çağırdı. Da
vamlı inkişafı təmin edən proqram
dan danışan Beynəlxalq Parlament

lər Birliyinin prezidenti Saber Çoud
 uri isə qeyd etdi ki, 2030-cu ilə qə
h
dər dünyada yoxsulluğun səviyyə
sini kəskin azaltmaq nəzərdə tutu
lub.
Tədbirdə parlament sədrlərinin
keçmiş konfranslarının əsas tövsi
yələrinin tətbiqi və beynəlxalq
əməkdaşlıqda parlament meyarının
artması, qanunverici orqanların
işində gender bərabərliyinin təşviqi,
yeni davamlı inkişaf hədəflərinin
formalaşdırılmasında və tətbiqində

SƏFƏR
parlamentin rolu və digər mövzu
larda fikir mübadiləsi aparıldı.
Oqtay Əsədov konfransda çıxış
etdi. O, ölkəmizin dövlət müstəqilli
yi bərpa ediləndən keçən dövr ər
zində Azərbaycanda qazanılmış
uğurlar və demokratik inkişaf prin
sipləri barədə söhbət açdı. Sədr
konfransın təşkilatçılarının bu tə
şəbbüsünü yüksək qiymətləndirə
rək vurğuladı ki, belə tədbirlər bü
tün dünyada sülhün və davamlı in
kişafın təmin edilməsi işində parla
mentlərin əməkdaşlığı üçün şərait
yaradır. Milli Məclisin spikeri qeyd
etdi ki, IV Ümumdünya Konfransı
nın bəyannamə layihəsində parla
mentlərarası əməkdaşlığın prob
lemləri və vəzifələri, o cümlədən
müharibələrin və münaqişələrin
qarşısının alınmasına yönəlmiş səy
lər; terrorizmə, mütəşəkkil cinayət
karlığa, insan alverinə, narkotik
maddələr alverinə qarşı mübarizə;
habelə gender bərabərliyinin yaxşı

laşdırılması və yoxsulluğun aradan
qaldırılması məsələləri göstərilir.
Bununla bərabər Oqtay Əsədov
təəssüflə bildirdi ki, təcavüzkar et

nik separatizm problemi bəyanna
məyə daxil edilməyib. O qeyd etdi
ki, təcavüzkar etnik separatizm tək
cə ayrı-ayrı regionlar üçün deyil,
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SƏFƏR

bütün planetdə sülhün və təhlükə
sizliyin təmin edilməsi üçün təhdid
mənbəyidir.
Milli Məclisin spikeri bildirdi ki,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
silahlı münaqişə nəticəsində Azər
baycan təcavüzkar separatizmin
qurbanı olub. 20 ildən çoxdur ki, Er
mənistan silahlı qüvvələri Azərbay

12     Milli Məclis

can ərazisinin 20 faizini işğal altında
saxlayır. Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüz, eləcə də Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ regionunda aparıl
mış etnik təmizləmə nəticəsində
minlərlə dinc sakin həlak olub. 1
milyondan artıq azərbaycanlı qaç
qın və məcburi köçkün vəziyyətinə

düşüb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şu
rası 1993-cü ildə dünya birliyi adın
dan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
nü və beynəlxalq aləmdə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığını təs
diq edən, Ermənistan silahlı qüvvə
lərinin Azərbaycan ərazisindən dər
hal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tə
ləb edən 822, 853, 874 və 884 saylı

qətnamələr qəbul edib.
Oqtay Əsədov dünya birliyinə
müraciət edərək onları təcavüzkar
lar tərəfindən beynəlxalq hüququn
pozulması faktlarının pislənməsin
də həmrəy olmağa və bu istiqamət
də qəti addımlar atmağa çağırdı.
Milli Məclisin Sədri çıxışının so
nunda bəyannamədə göstərilən mə
sələlərin həll edilməsi üçün Azər
baycan parlamentinin digər ölkələ
rin parlamentləri ilə əməkdaşlığı
möhkəmlətməyə hazır olduğunu
bildirdi.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Çexiya parla
menti Deputatlar Palatasının Sədri
Yan Hamaçek ilə görüşdü. Görüşdə
qarşılıqlı əlaqələrin mövcud duru
mu və inkişaf perspektivləri barədə
fikir mübadiləsi aparıldı. Y.Hama
çek cari ilin iyun ayında Bakıda ke
çirilmiş I Avropa Oyunlarının yük
sək səviyyədə təşkilini qeyd etdi və
ikitərəfli münasibətlərin inkişafını
yüksək qiymətləndirdi. Azərbay
can-Çexiya əlaqələrindən məmnun
olduğunu bildirən Oqtay Əsədov
Çexiya Respublikasının Xocalı fa

ciəsinə ilk siyasi qiymət verən Avro
pa dövlətlərindən biri olduğunu
söylədi.
Tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi,
mədəni və təhsil sahələrində birgə
proqram və layihələrin hazırlanma
sının vacibliyini vurğuladılar.
Azərbaycan nümayəndə heyəti
sentyabrın 2-də Avropa Şurası Par
lament Assambleyasının (AŞPA),
İranın və Albaniyanın nümayəndə
heyətləri ilə də görüşdü. AŞPA-nın
sədri Ann Brassör ilə görüşdə
Azərbaycanla AŞPA arasında əla
qələri inkişaf etdirmək yolları, ha
belə 2015-ci il noyabrın 1-də Azər
baycanda keçiriləcək parlament
seçkilərində AŞPA-nın müşahidə
missiyası ilə bağlı məsələlər müza
kirə olundu.
Oqtay Əsədovun İran parlamen
tinin Sədri Əli Laricani ilə görü
şündə regional iqtisadi inkişaf və
Azərbaycanla İran arasında müna
sibətlər barədə fikir mübadiləsi
aparıldı. O cümlədən iki ölkənin
qanunverici orqanlarının sədrləri
Azərbaycanın regionda və onun
hüdudlarından kənarda energeti

ka sektorunda və nəqliyyat infrast
rukturunun yaradılmasında qaza
nılmış nailiyyətlərini müzakirə et
dilər.
Albaniya parlamentinin vitsespikeri Valentina Leskay ilə görüş
də də ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olundu və bil
dirildi ki, Albaniyanın da ərazisin
dən keçən Transadriatik qaz kəmə
rinin tikintisi yeni iş yerlərinin açıl
masına və Albaniya iqtisadiyyatı
nın inkişafına şərait yaradır.
Xanım Leskay Azərbaycanın Al
baniya iqtisadiyyatına verdiyi töh
fəni yüksək qiymətləndirdi. O,
Azərbaycanın uğurlarından söhbət
açaraq qeyd etdi ki, Albaniya Pre
zident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanda, xüsusən də iqti
sadiyyat sahəsində həyata keçiri
lən müsbət dəyişiklikləri alqışlayır.
Vitse-spiker dedi ki, Albaniya bu
təcrübəni öyrənmək və öz ölkəsi
nin iqtisadiyyat sektorunda tətbiq
etmək niyyətindədir.
Parlament Sədrlərinin növbəti V
Ümumdünya Konfransı 2020-ci il
də keçiriləcək.
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Sentyabrın 22-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Avropa Şurası Parla
ment Assambleyasının seçki müşa
hidə missiyası üzrə Ad hok (mü
vəqqəti) komitəsinin ön heyətinin
üzvləri ilə görüşdü.
Sədr qonaqları salamlayaraq de
di ki, ölkəmizdə keçiriləcək parla
ment seçkilərini müşahidə etmək
məqsədilə yaradılmış missiyanın
ön heyəti səfər çərçivəsində Azər
baycanda mövcud olan seçki mü
hitivə seçki ilə əlaqədar hazırlıqlar
ilə daha yaxından tanış olmaq im
kanı qazanacaq.
Sədr bu yaxınlarda Nyu-Yorkda
keçirilmiş Parlament Sədrlərinin
IV Ümumdünya Konfransında AŞ
PA-nın sədri xanım Ann Brassörlə
görüşünü xatırladı. O, ölkəmizdə
keçiriləcək parlament seçkilərinə
AŞPA tərəfindən müşahidəçilərin
göndərilməsi təklifinə qurumun
sədrinin müsbət cavab verməsini

14     Milli Məclis

yüksək dəyərləndirdi. Bildirildi ki,
Azərbaycan hüquqi, dünyəvi, de
mokratik dövlət quruculuğu yo
lunda inamla addımlayır və gələ
cəkdə də bu istiqamətdə işlər da
vam etdiriləcəkdir.
Spiker ölkəmizdə qarşıdan gə
lən parlament seçkilərinin azad və
ədalətli keçirilməsi üçün hər cür
şəraitin yaradıldığını dedi. O, belə
bir inamı ifadə etdi ki, AŞPA-nın
Ad hok komitəsinin fəaliyyəti
uğurla başa çatacaq və Azərbay
canda növbəti bir seçkinin demok
ratik, şəffaf şəkildə keçirilməsi pro
sesində öz yerini tutacaqdır.
AŞPA-nın seçki müşahidə missi
yası üzrə Ad hok (müvəqqəti) ko
mitəsinin rəhbəri Xordi Çukla sə
mimi qəbul üçün minnətdarlığını
bildirdi. Azərbaycan parlamentinin
dəvəti ilə ölkəmizdə səfərdə olduq
larını vurğulayan qonaq başçılıq
etdiyi komitənin ön heyəti üzvləri
nin burada keçirdikləri görüşlərdən

və aparılan danışıqlardan məmnun
qaldıqlarını söylədi. Qeyd edildi ki,
səfərdən əsas məqsəd Azərbaycan
dakı seçkiöncəsi vəziyyətlə yaxın
dan tanış olmaq, seçkiyə hazırlıq
prosesinin gedişatını izləməkdir.
Xordi Çukla seçkiqabağı dövrdə
təmsil etdiyi qurumla Azərbaycan
arasındakı əməkdaşlığın əhəmiyyə
tinə diqqət çəkdi.
Söhbət zamanı seçkiqabağı və
ziyyət, qarşılıqlı əməkdaşlıq və tə
rəfləri maraqlandıran digər məsə
lələr ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.

Sentyabrın 16-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Çexiya Respublikasının
Prezidenti Miloş Zemanın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş
dü.
Milli Məclisin Sədri qonağı səmi

 i salamlayaraq ölkələrimiz arasın
m
da mövcud olan sıx münasibətlərin
günbəgün gücləndiyini söylədi. Bil
dirildi ki, əlaqələrimizin daha da
dərinləşməsi üçün qarşılıqlı siyasi
iradə mövcuddur. Yüksək səviyyəli
nümayəndə heyətlərinin rəsmi sə
fərləri və keçirilən görüşlər bunu
bir daha təsdiqləyir. Sədr ölkələri
miz arasında strateji əməkdaşlıq
haqqında imzalanmış sənədi yük
sək dəyərləndirərək, onun xalqları
mızın ümumi mənafeyinə xidmət
etdiyini vurğuladı.
Spiker Çexiyaya rəsmi səfəri za
manı qonaqla keçirdiyi görüşü
məmnunluqla xatırlayaraq bildirdi
ki, parlamentlər səviyyəsindəki
əməkdaşlığımız dövlətlərarası mü
nasibətlərə də öz müsbət təsirini
göstərir.
Görüşdə spiker Çexiya Deputat
lar Palatasının Xarici əlaqələr ko
mitəsi tərəfindən Xocalı qətliamına
dair qəbul olunmuş qərara görə

Çexiya parlamentinə öz təşəkkürü
 ü bildirdi. Qeyd edildi ki, bu, di
n
gər Avropa ölkələri üçün də bir
nümunədir.
Milli Məclisin Sədri Azərbayca
nın müstəqil xarici siyasət yürüt
düyünə diqqət çəkərək, Avropa
Parlamentinin cari ilin 10 sentyabr
tarixli qərarı haqqında öz fikirləri
ni açıqladı. Qeyd edildi ki, erməni
diasporunun təsiri altına düşmüş
lobbiçiliklə məşğul olan bəzi avro
palı deputatlar və onların təmsil
olunduğu qurumlar son illər Azər
baycana qarşı təzyiqlərini artırmış
lar. Avropa Parlamentinin ölkə
mizlə bağlı qeyri-obyektiv faktlara
söykənən son qərarı isə ölkə icti
maiyyətində haqlı narazılıq yarat
mışdır. Dağlıq Qarabağ münaqişə
si nəticəsində öz doğma yurd-yu
valarından didərgin düşmüş 1 mil
yon azərbaycanlı qaçqının taleyinə
biganə qalan bir qrup avropalı de
putat problemlə əlaqədar BMT

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətna
məsinə məhəl qoymayan Ermənis
tanın beynəlxalq hüquq normaları
na sığmayan hərəkətlərinə göz
yummaqda davam edir. Bunun
əvəzində isə onlar insan hüquqla
rının qorunması adı altında Azər
baycana qarşı haqsız təzyiqlər
edirlər. Təbii olaraq, ölkənin Milli
Məclisi bu məsələyə biganə qalma
mış, Avropa Parlamentinin bu qət
naməsi ilə əlaqədar iclas keçirərək
müvafiq qərar qəbul etmişdir. Biz
ermənipərəst deputatların bu hərə
kətlərini qətiyyətlə pisləyir və Av
ronest PA kimi amorf bir qurumda
fəaliyyətimizi dayandırmaq qərarı
na gəlmişik.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Çexiya Respublikası
nın Prezidenti Miloş Zeman ölkəmi
zə səfərindən və burada keçirdiyi
görüşlərdən məmnun qaldığını söy
lədi. Bildirildi ki, dövlətlərarası mü
nasibətlərdə parlamentlər mühüm
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rol oynayır və bu sahədə əməkdaşlı
ğın genişləndirilməsi əhəmiyyətli
hesab edilir. Qonaq dedi ki, bizim
Azərbaycanla əlaqələrimiz bu gün
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yük
səlmişdir. Dağlıq Qarabağ məsələsi
nin həllində biz problemlə əlaqədar
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətna
mələrinin yerinə yetirilməsini önəm
li hesab edirik.
Çexiya Prezidenti səfər çərçivə
sində Bakıda keçirilmiş Biznes Fo
rumun əhəmiyyətini vurğulayaraq
bildirdi ki, hər iki ölkənin iş adam
larının qarşılıqlı yatırımlar etməsi
üçün lazımi şərait yaradılıb.
Qonaq Avropa Parlamentinin öl
kəmizlə bağlı son qərarından Azər
baycan tərəfin narahatçılığını anla
dığını söyləyərək, ikitərəfli əlaqələ
rin inkişafı barədə ölkəmizin möv
qeyinə hörmətlə yanaşdığını dedi.
Bildirildi ki, bu gün qaçqın proble
mi ilə üzləşmiş bəzi Avropa siyasət
çiləri öz problemlərini həll etmək
əvəzinə bəzən başqalarına təsir et
mək iddiasında bulunurlar.
Söhbətdə Miloş Zeman belə bir
fikir ifadə etdi ki, bu cür addımlar
Azərbaycanla Avropa ölkələri ara
sındakı əməkdaşlığa kölgə salır.
Biz Azərbaycanın Avropa üçün
əhəmiyyətini yaxşı başa düşürük.

16     Milli Məclis

Sentyabrın 16-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Azərbaycan
da səfərdə olan Türkiyənin Xarici
İşlər naziri Feridun Sinirlioğlunun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşdü.
Qonağı səmimi salamlayan Oq
tay Əsədov son günlər Türkiyədə
terror hücumları nəticəsində hərb
çi və polislərin həlak olmasına gö
rə başsağlığı verdi, yaralananlara
şəfa dilədi. Bildirildi ki, Azərbay
can-Türkiyə münasibətləri ən yük
sək səviyyədədir.
İqtisadi münasibətlərdən danı
şan Milli Məclisin Sədri qeyd etdi
ki, iki qardaş ölkə arasında ticarət
dövriyyəsi milyardlarla ölçülür.
Azərbaycanda 2400-ə yaxın Türki
yə şirkəti fəaliyyət göstərir. Ölkə
bir-birinin iqtisadiyyatına böyük
həcmdə investisiyalar yatırır. La
kin son illərdə Azərbaycan və Tür
kiyənin daha da güclənməsi bəzi
qüvvələri narahat edir və bizə qar
şı çirkin kampaniyalar aparılır.
Görüşdə iki qardaş ölkə arasın
da əlaqələrin daha da inkişaf etdi
rilməsində və möhkəmlənməsində
parlamentlərin rolundan, işçi qrup

l arının fəaliyyətindən, deputatları
mızın beynəlxalq təşkilatlarda
xalqlarımız və dövlətlərimiz üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edən mə
sələlərdə eyni mövqedən çıxış et
mələrindən, Dağlıq Qarabağ prob
lemindən söhbət açıldı.
Səmimi görüş üçün təşəkkürünü
bildirən Türkiyənin Xarici İşlər na
ziri Feridun Sinirlioğlu Ulu öndər
Heydər Əliyevin “bir millət, iki döv
lət” kəlamını xatırlatdı. Qeyd etdi
ki, bu gün ölkələrimiz beynəlxalq
təşkilatlarda da bir-birinə dəstək
olur, eyni mövqedən çıxış edirlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən
danışan Feridun Sinirlioğlu dedi ki,
Türkiyə Azərbaycan torpaqlarının
Ermənistanın işğalından azad olun
ması üçün bundan sonra da dəstə
yini davam etdirəcək.
Söhbət zamanı belə bir inam ifa
də olundu ki, hər iki ölkə bir-birilə
rini dəstəkləyərək qarşılarına çıxa
caq bütün problemləri birlikdə həll
edəcəkdir.

Sentyabrın 11-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Fransa Res
publikası Senatının Azərbaycanla
dostluq qrupunun sədri Andre Ri

şardın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etdi.
Spiker qonaqları səmimi salam
layaraq bildirdi ki, Azərbaycanın
Fransadakı dostları ilə görüşmək
hər zaman sevindirici haldır. Ölkə
miz Avropanın bu dövləti ilə ikitə
rəfli əlaqələrin inkişafına böyük
önəm verir. Bu baxımdan nüma
yəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfər
lərinin intensiv xarakter alması
təqdirəlayiqdir. Dövlətlərimizin
başçılarının görüşləri zamanı apa
rılan danışıqlar və imzalanmış sə
nədlər münasibətlərimizi keyfiy
yətcə yeni səviyyəyə qaldırmışdır.
Görüşdə Sədr qeyd etdi ki, döv
lətlərarası münasibətlər sistemində
parlamentlərarası əlaqələr mühüm
rol oynayır. Biz Fransa Senatı ilə
əməkdaşlığımızı daha da genişlən
dirmək niyyətindəyik. Heç də təsa
düfi deyildir ki, Milli Məclisdə
fəaliyyət göstərən Fransa ilə parla
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi qru
puna ölkənin birinci xanımı, Hey
dər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyeva rəhbərlik edir.
Təkcə siyasi deyil, həyatın digər
sahələrində də əlaqələrimizin ge
nişləndirilməsi ümumi məqsədlərə
çatmaq üçün çox önəmlidir. Bildi
rildi ki, Azərbaycan Avropa ölkələ

ri, o cümlədən Fransa ilə ikitərəfli
əlaqələrin inkişafında daha maraq
lıdır.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Andre Rişard ölkəmi
zə səfərdən və burada keçirdikləri
görüşlərdən məmnun qaldıqlarını
bildirdi. Qeyd edildi ki, Fransa Se
natı Azərbaycan parlamenti ilə əla
qələrin inkişaf etdirilməsinə böyük
əhəmiyyət verir. Qonaq Milli Məc
lisin deputatı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın Fransada keçirdiyi təd
birləri yüksək dəyərləndirərək, bu
kimi işlərin münasibətlərimizin
daha da dərinləşməsinə xidmət et
diyini söylədi.

Sentyabrın 10-da Milli Məclis
Sədrinin müavini Valeh Ələsgərov
İtaliya parlamentinin Azərbaycan
da səfərdə olan nümayəndə heyəti
ilə görüşdü.
Valeh Ələsgərov ölkəmizin keç
diyi inkişaf yolundan, Azərbay
can-İtaliya əlaqələrindən, parla
mentlərarası münasibətlərdən da
nışdı. Bildirildi ki, Azərbaycan
müxtəlif xalqların bərabərhüquqlu
şəraitdə yaşadığı tolerant ölkədir.

Sədr müavini diqqətə çatdırdı
ki, parlamentlərarası əməkdaşlığın
inkişafında dostluq qruplarının
böyük rolu var. İki ölkə arasında
əlaqələrin daha da genişlənməsin
də yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfər
lər mühüm rol oynayır.
Valeh Ələsgərov qonaqlara Azər
baycanın təşəbbüsü ilə həyata keçi
rilən qlobal iqtisadi layihələr barə
də məlumat verdi. Bildirdi ki, bu
gün Azərbaycan Avropa ölkələrinin
qaz təminatını ödəməkdə önəmli
rola malikdir. Azərbaycanın İtaliya
ilə ticari əlaqələri Avropa ölkələri
arasında birinci yerdədir.
Söhbət zamanı Valeh Ələsgərov
qonaqlara Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
barədə də məlumat verdi.
Səmimi fikirlər üçün təşəkkürü
nü bildirən İtaliya-Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qrupu
nun rəhbəri, senator Sercio Divina
Azərbaycanda şahidi olduqları in
kişaf proseslərindən, ölkələrimiz
arasında münasibətlərin inkişafın
dan, xalqımızın qonaqpərvərliyin
dən məmnunluğunu bildirdi. Qeyd
etdi ki, bu səfər Azərbaycanı daha
yaxından tanımağa imkan verəcək
və münasibətlərimizin inkişafına
təkan olacaqdır.
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SEÇKİ-2015

Parlament seçkiləri - 2015
Ölkəmiz növbəti parlament seçkiləri ərəfəsindədir. Artıq IV çağırış Azər
baycan Respublikasının Milli Məclisi səlahiyyət müddətini başa vurur.
Prezident İlham Əliyevin avqustun 28-də imzaladığı sərəncamla
V çağırış Milli Məclisə seçkilər noyabrın 1-nə təyin edilib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının
parlamentə seçkilərlə bağlı təsdiq
etdiyi Təqvim Planında seçkilərin
hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hə
rəkət və tədbirlər əksini tapıb. MSK
2015-ci ilin ölkəmizin tarixində
mühüm hadisə - Milli Məclisə seç

18     Milli Məclis

kilər ili olduğunu nəzərə alaraq,
vətəndaşların Konstitusiya ilə təs
bit edilmiş seçmək və seçilmək hü
quqlarının təmin oluması, seçkilə
rin azad və ədalətli keçirilməsi
üçün hələ ilin əvvəllərindən geniş
miqyaslı tədbirlər həyata keçirmə

yə başladı. Belə ki, seçki prosesinin
mühüm mərhələləri olan seçici si
yahılarının dəqiqləşdirilməsi, nor
mativ-hüquqi bazanın təkmilləşdi
rilməsi, həmçinin beynəlxalq təşki
latlarla əməkdaşlıq çərçivəsində
müxtəlif seçki subyektlərinin

maarifləndirilməsi məqsədilə iri
miqyaslı layihələr reallaşdırıldı,
aşağı seçki komissiyalarının iş şə
raitinin və maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi üçün mütəmadi
şəkildə ardıcıl addımlar atıldı. İn
diyədək seçki kampaniyasının hər
bir mərhələsi öz axarı ilə davam
edib.
Seçki hüquqlarının pozulması
ilə əlaqədar şikayətlərin araşdırıl
ması və vətəndaşların seçki hü
quqlarının daha səmərəli təmin
olunması məqsədilə Mərkəzi Seçki
Komissiyası nəzdində 9 nəfərdən
ibarət tərkibdə ekspert qrupu yara
dılıb.
Milli Məclisə seçkilərdə iştirak
edən partiyalar tərəfindən təqdim
olunmuş şəxslər səlahiyyətli nü
mayəndələr kimi qeydə alınıb.
Oktyabrın 9-dan təbliğat-təşvi
qat prosesi başlayıb. Bu mərhələ
seçki ərəfəsində aparılan seçki ma
rafonunun mühüm fazalarından
biridir. Çünki istənilən seçkidə
partiyaların və yaxud ayrı-ayrı na
mizədlərin proqramlarının təqdim
olunması əsasında seçicilərin rəğ
bətinin qazanılması mühüm əhə
miyyət kəsb edir. Qeyd edək ki, bu
mərhələdə namizədlərin öz təbli
ğatlarını aparmaları üçün qanun
vericilikdə nəzərdə tutulmuş im
kanların təmin olunması məqsədi
lə MSK başda olmaqla aşağı seçki
komissiyaları və digər əlaqədar
qurumlar tərəfindən öz səlahiyyət
ləri daxilində bütün tədbirlər görü
lüb; azad, ədalətli və şəffaf seçkilə
rin keçirilməsi üçün ölkə ərazisin
də bərabər şərtlərə əsaslanan seçki
qabağı təşviqat mühiti yaradılıb.
Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uy
ğun olaraq yerli icra strukturları
nın köməyi ilə açıq və qapalı yerlər
ayrılaraq namizədlərin ixtiyarına
verilib. Onlar dairə seçki komissi
yalarına məlumat verməklə, həmin
yerlərdən ödənişsiz istifadə edərək
öz seçiciləri ilə sərbəst şəkildə seç
kiqabağı toplantılarını keçirə bilər

l ər. Ümumilikdə, namizədlərin se
çicilərlə görüşməsi və onlara öz
seçki ismarışlarını çatdırması üçün
lazımi şərait yaradılıb.
Namizədlər təşviqatlarını kütlə
vi informasiya vasitələri ilə də apa
ra bilərlər. MSK sədri oktyabrın
2-də Bakıda keçirilmiş “Azərbay
can Respublikasının Milli Məclisi
nə seçkilər: seçkiqabağı təşviqat
prosesində KİV-lərin rolu və vəzi
fələri” mövzusundakı seminarmüşavirədə də bildirmişdi ki, KİV
bu prosesdə önəmli rol oynamalı
dır. Çünki istənilən ölkədə əhə
miyyətli tədbirin ictimaiyyətə çat

dırılmasında ən önəmli rol mət
buatın üzərinə düşür. MSK da
mətbuatla birgə işləməyə hər za
man xüsusi diqqət göstərir.
Hazırda seçki marafonu kifayət
qədər demokratikliyi, seçkilərin
keçirilməsi üçün lazımi şəraitin ya
radılması ilə səciyyələnir. Bu onu
göstərir ki, seçkilərin azad, ədalətli
və şəffaf keçirilməsi ənənəsinin
tam formalaşdığı və demokratiya
yolu ilə inkişaf edən Azərbaycanda
parlament seçkiləri ilə bağlı bütün
proseslər qanunvericiliyə uyğun
həyata keçirilir.
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İNKİŞAF

Azərbaycan
özünün
ən uğurlu
dövrünü yaşayır
Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı Malik Həsənovdur
- Malik müəllim, perspektivləri
müəyyənləşdirərkən keçilən
yolun təhlili bir zərurətə çevri
lir. Azərbaycanın bugünkü
uğurlarına bir baxış keçirməyi
nizi istərdik.
- Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin Ümummilli lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının 92-ci il
dönümünə və Heydər Əliyev Fon
dunun yaradılmasının 11 illiyinə
həsr edilən təntənəli mərasimdə
söylədiyi bu fikirləri bir daha yada
salmaq istərdim: “Bu gün Azərbay
can inkişafdadır. Bu gün müstəqil
dövlətimiz özünün ən uğurlu döv
rünü yaşayır. Çoxəsrlik tarixində
Azərbaycan heç vaxt indiki qədər
güclü olmamışdır. Bu gün Azərbay
canda aparılan islahatlar xalqımızın
gələcək inkişafını təmin edir. Azər

20     Milli Məclis

baycan dövləti çox möhkəm dayaq
lar üzərində qurulubdur”.
Son 12 ilin uğurları bir daha bu
reallığı ortaya qoyur ki, Heydər Əli
yev siyasəti hər sahədə uğurla da
vam edir, ölkəmizin qarşısında yeniyeni perspektivlər açır.
Bu gün Azərbaycan iqtisadi mö
cüzələr, demokratiya təcrübəsi baxı
mından digər dövlətlərə nümunə
göstərilən ölkə, sabitlik diyarı, bey
nəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçi
rilməsi üçün ideal məkan kimi də
yərləndirilirsə, təbii ki, bu, möhkəm
təmələ əsaslanan siyasətin nəticəsi
dir. Ulu öndər Heydər Əliyevin “İq
tisadiyyatı güclü olan dövlət hər şe
yə qadirdir” tezisi dövlət siyasətinin
əsasını təşkil edir.
Cənab İlham Əliyev Prezident ki
mi fəaliyyətə başladığı gündən iqti

sadi artımın qeyri-neft sektorunun
hesabına olmasını qarşıya mühüm
vəzifə kimi qoyaraq, bu istiqamətdə
bir-birindən əhəmiyyətli addımlar
atdı. Regionların malik olduğu po
tensialdan səmərəli istifadə məqsə
dilə təsdiqlənən dövlət proqramları
nın uğurlu icrası qarşıya qoyulan
məqsədə yüksək səviyyədə nail ol
mağa əsas yaratdı.
Dövlətimizin başçısının bölgələrə
hər səfəri yeni-yeni müəssisələrin
açılışı və təməlqoyma mərasimləri
nin keçirilməsi ilə yadda qalır. Qey
ri-neft sektorunun inkişafı istiqamə
tində atılan uğurlu addımların nəti
cəsidir ki, bu gün ÜDM-də özəl
bölmənin payı 85% təşkil edir. Son
12 ildə 1 milyon 400 min iş yeri açı
lıb ki, onlardan 1 milyonu daimi iş
yeridir. Məhz bunun hesabına ölkə
də işsizlik 5% səviyyəsindədir. Tək
cə cari ilin ötən dövründə 60 minə
yaxın yeni iş yeri açılıb ki, onlardan
48 mini daimi iş yeridir. Beynəlxalq
maliyyə qurumları ölkəmizin işsiz
lik və yoxsulluq problemlərinin həl
li istiqamətində atdığı davamlı ad

dımları təqdir edir, Azərbaycan
uğurlu sosial-iqtisadi göstəriciləri
ilə həmin təşkilatların hesabatların
da birinciliyini qoruyur.
İqtisadi tərəqqi əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqa
mətində davamlı tədbirlərə stimul
verir. Əməkhaqlarının, pensiyaların
artırılması davamlı prosesdir. Cə
nab İlham Əliyev hər çıxışında bə
yan edir ki, iqtisadi göstəricilər tək
cə rəqəmlərdə deyil, insanların gün
dəlik həyatında öz əksini tapmalı
dır. Bu fikir də hər zaman bildirilir
ki, bütün təşəbbüslərin xalq tərəfin
dən dəstəklənməsi uğurlara geniş
yol açır. Xalq-iqtidar birliyinin, həm
rəyliyinin sarsılmazlığı qarşıya qo
yulan hər bir məqsədə yüksək sə
viyyədə nail olacağımıza möhkəm
zəmin yaradır.
Təbii ki, perspektivləri müəyyən
ləşdirərkən ötən illərə bir baxış ke
çirmək böyük zərurətə çevrilir. Döv
lətimizin başçısı İlham Əliyevin sə
rəncamı əsasında Azərbaycanın 20
illik müstəqillik tarixində qazandığı
uğurlar fonunda işlənib hazırlanan

və təsdiqlənən “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiya
sı yeni hədəfləri və onlara çatmağın
yollarını özündə ehtiva edir. Məq
səd Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkə
lər sırasında görmək, yüksək gəlirli
ölkəyə çevirmək, bu günə qədər 3
dəfədən çox artan ümumi daxili
məhsulun daha iki dəfə artmasına
nail olmaqdır. Bunun üçün zəruri
olan bütün əsaslar mövcuddur.
Azərbaycanın yüksək zirvələri
fəth etməsindən danışarkən ev sa
hibliyi etdiyi tədbirlər xüsusi qeyd
olunmalıdır. Cari ilin iyununda
dünyanın diqqətini ölkəmizə yönəl
dən I Avropa Oyunları bir daha öl
kəmizin hansı imkanlara malik ol
duğunu dünyaya nümayiş etdirdi.
Tarixə dostluq, həmrəylik bayramı
kimi yazılan, dünya idman tarixin
də yeni səhifə açan bu tədbiri keçir
məklə Azərbaycan həm də növbəti
Avropa Oyunlarının standartlarını
müəyyən etmək üçün şərəfli bir
missiyanı yerinə yetirdi. “Bu möhtə
şəm bayram müstəqil Azərbayca
nın, hər bir Azərbaycan vətəndaşı
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nın qələbəsidir. Müstəqillik illərində
əldə etdiyimiz uğurlar və nailiyyət
lər nəticəsində bu gün burada - gö
zəl Bakıda Avropa Olimpiya hərə
katının tarixində yeni səhifə yazılır.
Bu səhifəni biz yazırıq, Azərbaycan
xalqı yazır. Qoy, Tanrı Azərbaycanı
hər zaman qorusun”- söyləyən I Av
ropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin
sədri, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNESKO və ISESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məcli
sin deputatı Mehriban xanım Əliye
va Azərbaycanın iqtisadi sabitliyi və
davamlı inkişafı fonunda bu inamı
da ifadə etmişdir ki, gələn illərdə
Avropa Oyunlarının məşəli nə qə
dər uzaqlarda alovlansa da, Azər
baycanın və “Bakı-2015”in parlaq
ruhunun atəşi orada olacaqdır.
Göründüyü kimi, keçilən yola
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baxış bu reallığı təsdiqləyir ki, ölkə
nin hərtərəfli inkişafı uğurların da
vamlığını təmin edir. Azərbaycanın
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi
etməsində də onun beynəlxalq mü
nasibətlər sistemində yeri həlledici
rol oynayır. Ölkəmizin reallaşdırdı
ğı enerji layihələri ölkələr, xalqlar
arasında dostluq, əməkdaşlıq kör
püsünü möhkəmləndirdiyi kimi, ev
sahibliyi etdiyi tədbirlər də ölkələ
rin malik olduqları potensialın təhli
li, inkişaf strategiyalarının öyrənil
məsi əsasında əlaqələrin genişlən
məsini sürətləndirir. Azərbaycan
artıq hər sahədə öz təcrübəsini bö
lüşmək imkanındadır.
- Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar,
energetika və ekologiya komi
təsinin üzvü kimi ölkəmizin

ekologiya sahəsində əldə etdi
yi uğurları necə şərh edərdi
niz?
- Ekoloji problemlərin həlli dövlət
siyasətinin prioritet istiqamətlərin
dəndir. “Ekologiya məsələləri hər
bir ölkə üçün, hər bir vətəndaş üçün
vacib olmalıdır. Bu, insanların sağ
lamlığıdır. Sağlam ekoloji mühit,
sağlam hava, təmiz su - bütün bun
lar insanın həyatı üçün ən əhəmiy
yətli məsələlərdir” - söyləyən Prezi
dent İlham Əliyev ekoloji tarazlığın
bərpa edilməsi, ətraf mühitin qo
runması, yaşıllıqların genişləndiril
məsi istiqamətində davamlı tədbir
lər həyata keçirir.
Dövlət başçısının ekoloji vəziy
yətin yaxşılaşdırılmasına, ətraf mü
hitin qorunmasına diqqəti imzala
dığı fərman və sərəncamlardan,
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dövlət proqramlarından aydın gö
rünür. Məlum olduğu kimi, ölkənin
hərtərəfli inkişafının təmin edilmə
sində hər ilin konkret bir sahənin
adı ilə bağlanması xüsusi əhəmiy
yət kəsb edir. Cənab İlham Əliyevin
sərəncamı ilə 2010-cu ilin Azərbay
canda “Ekologiya ili” elan edilməsi
də bu sahəyə göstərilən diqqətin
bariz nümunələrindəndir. Azərbay
can Prezidenti bu fikri də xüsusi
qeyd etmişdir ki, bu sahədə görülən
işlər, həyata keçirilən tədbirlər yal
nız “Ekologiya ili” ilə məhdudlaş
mamalı, gündəlik işimiz olmalıdır.
Bu tələb dövlətimizin başçısının
“Bu gün ekoloji məsələlərin həlli
vacib məsələlərdən biridir. Ona gö
rə yox ki, bütün dünyada bu məsə
lələrə böyük diqqət göstərilir. Ona
görə ki, bu gün Azərbaycanın qarşı
sında həllini gözləyən əsas məsələ
lərdən biri ekoloji vəziyyətin yaxşı
laşdırılmasıdır” fikirlərində də öz
əksini tapır.
Bu həqiqət hər bir kəsə bəllidir
ki, uzun illər ərzində neft-qaz sə
nayesinin inkişafı nəticəsində Ab
şeronun böyük əraziləri həm neft

lə, həm də neft tullantıları ilə çirk
lənib. Bu kimi ekoloji problemlərin
həlli üçün təxirəsalınmaz tədbirlə
rin vacib olduğunu bildirən Prezi
dent İlham Əliyev həmin ərazilər
də həyata keçirilən təmizlənmə iş
lərini, yeni yaşıllıqların salınmasını
yüksək qiymətləndirir. Dövlət baş
çısının elə bir çıxışı yoxdur ki, eko
loji məsələlərə diqqət yönəldilmə
sin, onların həlli yolları açıqlanma
sın. Cənab İlham Əliyevin təsdiq
lədiyi dövlət proqramları çərçivə
sində ölkəmizdə ekoloji çirklənmə
nin aradan qaldırılması və ekoloji
tarazlığın bərpa edilməsi istiqamə
tində mühüm işlər görülmüş və
davam etməkdədir. Ölkə Preziden
ti bildirir: “Ekologiya sektoruna
qoyulan vəsait elə hesab edilmə
məlidir ki, bu vəsait qoyuldu və
heç bir nəticə vermir. Yox, yenə də
deyirəm ki, bunun nəticəsini biz
gələcək nəslin sağlamlığında görə
cəyik”.
İndiki və gələcək nəsillərin sağ
lamlığının təmin edilməsi, iqtisadi
potensialın qorunması, təbii ehti
yatlardan səmərəli istifadə hər za

man günün aktual məsələlərindən
dir. Yaşıllaşdırma istiqamətində
mühüm addımlar atılır. Dövlətin
ekoloji problemlərin həllinə xüsusi
diqqət göstərməsi ölkə ictimaiyyəti
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Hər
bir Azərbaycan vətəndaşı təbiəti
mühafizə siyasətinə, ekoloji mədə
niyyətə, təbii resursları qorumağa
və qənaətlə istifadəyə yönəldilən
tədbirləri dəstəkləməli, qeyd olu
nan istiqamətlərdə səylərini daha
da artırmalıdır. Bu istiqamətdə
maarifləndirmə işinin gücləndiril
məsi ən vacib şərtdir. Ölkə ictimaiy
yəti bu işlərə fəal qoşulmaqla öz
töhfələrini verməyə səy göstərir.
Təbii ki, hər bir sahənin inkişafı
na yönələn qanunlarımız vardır.
Onların təkmilləşdirilməsi daim
diqqət göstərilən məsələlərdəndir.
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, ener
getika və ekologiya komitəsi olaraq
qeyd edilən istiqamətlərdə mövcud
problemlərin həllinə xidmət göstə
rən qanunların qəbulunda və icra
sında maraqlı olduğumuzu həm
sənədlərin qəbulu ilə, həm də görü
lən işlərlə təsdiqləyirik.
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- Malik müəllim, növbəti parla
ment seçkiləri ərəfəsindəyik. De
mokratiyanın vacib amillərindən
biri də ölkədə seçkilərin demokra
tik, azad, dünya standartlarına uy
ğun keçirilməsini təmin etməkdir.
Ölkəmizin bu sahədəki uğurlarını
necə dəyərləndirirsiniz?
- Ölkəmizdə təkmil seçki qanun
vericiliyi mövcuddur. Hər bir siyasi
qüvvə malik olduğu potensialdan,
nüfuzundan, sosial dayağından
bəhrələnərək yaradılan demokratik
şəraitdən istifadə etməklə qələbəsini
təmin edə bilər. Ölkə vətəndaşları
sərbəst seçim hüququna malikdir.
Azərbaycan dövləti atdığı hər ad
dımında demokratik prinsiplərə sa
diqliyini təsdiqləyir. Demokratiya
dövlətimizin strateji kursunun əsas
mahiyyətini təşkil edir. Seçkilərin
demokratikliyini, şəffaflığını təmin
etmək üçün zəruri olan bütün ad
dımlar atılır. Ən əsası 2003-cü ildə
beynəlxalq təşkilatların da rəyi əsa
sında qəbul olunan Seçki Məcəlləsi
ölkəmizdə bütün seçkilərin demok
ratik, azad, ədalətli keçirilməsinə
zəmin yaradır. Sənədə edilən əlavə
və dəyişikliklər, təkmilləşmə, ən
əsası beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi
bu kimi məqamlara işıq salır. Dövlə
timizin başçısı İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, atılan addımlar hansısa
təşkilata, dövlətə xoş gəlmək deyil,
Azərbaycanın uğurlu gələcəyi üçün
dür. Seçkiləri hər bir ölkənin de
mokratik inkişafının, sabit vətəndaş
cəmiyyətinin əsası kimi qəbul edən
dövlətimizin bu sahədə uğurlu ad
dımları beynəlxalq səviyyədə də
təqdir olunur. Azərbaycanın de
mokratiya təcrübəsi digər dövlətlə
rə nümunə göstərilir.
- Ölkənin ictimai-siyasi həyatın
da aparıcı rol oynayan, Azər
baycanın uğurlarına bələdçilik
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edən Yeni Azərbaycan Partiya
sının bu seçkilərdə qələbəsini
necə görürsünüz?
- Dövlətimizin başçısının bəyan
etdiyi kimi, siyasət real məsələlər,
konkret işlərdir. Təbii ki, bugünkü
uğurları düzgün dəyərləndirmək
üçün tarixi paralellər aparmaq zə
rurətdir. Cənab İlham Əliyev 1993cü ildəki Azərbaycanla bugünkü
Azərbaycanı müqayisə edərək bil
dirir: “O vaxt Azərbaycanda xaos
hökm sürürdü. Bu gün Azərbay
canda sabitlikdir. O vaxt Azərbay
canda hərc-mərclik var idi. Bu gün
Azərbaycanda sülhdür, əminamanlıqdır. O vaxt Azərbaycanın
iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayırdı.
Bu gün Azərbaycan dünyada ən
dinamik inkişaf edən ölkələrdən
biridir. O vaxt Azərbaycan vətən
daş müharibəsi ilə üz-üzə qalmış
dı. Bu gün Azərbaycanda milli bir
lik, milli həmrəylik mövcuddur. O
vaxt Azərbaycanda total böhran
hökm sürürdü. Bu gün dünyanın
aparıcı dairələri etiraf edir ki, Azər
baycan ən qüdrətli ölkəyə çevril
məkdədir. Bütün bunları edən, bü
tün bunları yaradan xalqın dəstə
yinə arxalanan xalqımızın lideri
Heydər Əliyev olmuşdur. Onun
zəhmətidir, onun əməyidir və xalq
la birlikdə bu gün biz Azərbaycanı
daha da inamla, daha da sürətlə
inkişaf etdiririk”.
1993-2003-cü illər Azərbaycan ta
rixinə dirçəliş illəri kimi daxil olub.
Azərbaycan bütün çətin anları geri
də qoyaraq, inkişaf yoluna çıxdı.
İqtisadi sahədə yaşanan tənəzzül
aradan qaldırıldı, siyasi proseslər
müsbət məcrada inkişaf etməyə baş
ladı. Ölkəmizdə siyasi plüralizm,
demokratiya, söz və fikir azadlığı
bərqərar oldu, çoxpartiyalı sistem
yaradıldı. Bu sistemin yaradılmasın
da Yeni Azərbaycan Partiyasının ro

lu inkaredilməzdir. Bu fikir dövlət
başçısı İlham Əliyevin çıxışlarında
da hər zaman önə çəkilir ki, Yeni
Azərbaycan Partiyası öz mövqeyini
başqa partiyaları zəiflətməklə yox,
öz fəaliyyəti ilə təmin etmişdir. YAP
bu gün Azərbaycan cəmiyyətinin
bütün təbəqələrini birləşdirən parti
yadır. Ölkəmizin uğurlarında parti
yanın rolu böyükdür.
Azərbaycan gənc, müstəqil döv
lət olsa da, sürətlə inkişaf edir, dün
yada yeri və rolunu möhkəmləndi
rir, beynəlxalq münasibətlər siste
minin əsas aparıcı qüvvəsinə çevri
lir. Ölkəmizin bütün dövlətlərlə bə
rabərhüquqlu münasibətlər qurmaq
prinsipini həyata keçirdiyi siyasətin
önündə saxlaması uğurların davam
lığını şərtləndirən əsas amillərdən
biridir. Bu gün bölgədə Azərbayca
nın iştirakı olmadan heç bir layihə
öz həllini tapa bilməz. Azərbaycan
təşəbbüsləri gerçəkləşdirən ölkə ki
mi tanınır və nüfuz qazanır. Res
publikamızın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən layihələr ölkələr, xalqlar
arasında dostluq əlaqələrinin möh
kəmləndirilməsinə stimul verir.
İqtisadi uğurları şərtləndirən
əsas amillərdən biri də siyasi isla
hatlar, demokratikləşmə prosesinin
sürətlə həyata keçirilməsidir. De
mokratikləşmənin vacib amillərin
dən biri kimi seçkilərdə Yeni Azər
baycan Partiyasının böyük qələbələr
qazanması isə xalqın bu quruma
inamının, dəstəyinin göstəricisidir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının nü
mayəndələri bütün orqanlarda fəal
iştirak edir, öz fəaliyyətləri ilə ölkə
mizi gücləndirir, siyasi sistemin in
kişafında fəal rol oynayırlar. Dövlət
başçısı İlham Əliyev bildirir: “Biz
iqtidar partiyasıyıq. Ona görə iqti
dar partiyasıyıq ki, bizim siyasəti
miz xalq siyasətidir. Deyə bilərəm
ki, biz ümumxalq partiyasıyıq. Çün

 i Azərbaycanın qarşısında duran
k
bütün məsələlərdə biz fəal iştirak
edirik. Biz öz əməyimizlə bu siyasə
ti aparırıq”.
Görülən işlər, sözlə əməl birliyi
Yeni Azərbaycan Partiyasının nüfu
zunu artırır, Azərbaycanın siyasi
səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüv
vəyə çevirir. Partiyanın gələcək
planları da aydındır. Ölkəmizin da
ha da qüdrətli, zəngin dövlətə çev
rilməsi, insanların rifah halının daha
da yaxşılaşması partiyanın əsas hə
dəflərindəndir. Azərbaycanın uğur
lu gələcəyi artıq heç kimdə şübhə
doğurmur. Hər bir siyasi qurumun
fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün

o təşkilatın real praktik işlərinə diq
qət yetirməyə böyük zərurət duyu
lur. Bu gün sıralarında 670 mindən
artıq üzvü birləşdirən Yeni Azər
baycan Partiyası 23 ilə yaxın dövr
ərzində böyük inkişaf yolu keçib.
“Bizim hakimiyyətin yeganə mən
bəyi xalqdır. Azərbaycan xalqından
bizə verilən dəstək bizi gücləndirir
və bizim məsuliyyətimizi də artırır.
Biz bu məsuliyyətə hazırıq. Bu mə
suliyyəti öz üzərimizə götürmüşük.
Azərbaycan xalqı əsrlər boyu müs
təqillik həsrətində idi. Nəsillər gəlir
di, gedirdi, ölkəmiz müstəqil deyil
di. Başqa ölkələrin tərkibində yaşa
yırdı. Böyük sərvətdir, böyük xoş

bəxtlikdir ki, biz - indiki nəsil bu
müstəqilliyi görürük. Azərbaycan
xalqı azaddır. Azərbaycan bayrağı
bütün beynəlxalq tədbirlərdə, bey
nəlxalq təşkilatlarda dalğalanır. Biz
azadıq, biz müstəqilik, biz güclü
Azərbaycan yaradırıq, güclü dövlət
qururuq”- söyləyən Prezident İlham
Əliyev dövlət quruculuğunda Yeni
Azərbaycan Partiyasının rolunu
yüksək qiymətləndirərək bildirir ki,
Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbay
can xalqının bir parçasıdır. Azər
baycan xalqının xoşbəxt gələcəyi
üçün partiya əlindən gələni əsirgə
mir və bundan sonra da bunu edə
cəkdir.
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Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı
hər an azad etməyə hazırdır

Əliağa Hüseynov
Milli Məclisin deputatı, general-leytenant
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Dünyada vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyi,
sosial-iqtisadi durumun kəskinləşdiyi, yeni mü
naqişə və müharibə ocaqlarının yarandığı, qlo
bal iqtisadi böhranın hələ də mövcud olduğu bir
dövrdə iqtisadi və sosial sabitliyini qorumaqla
yanaşı, inkişaf tendensiyasını da saxlayan Azər
baycan son illər qazandığı yeni-yeni nailiyyətlər
lə lider dövlət olduğunu əyani şəkildə nümayiş
etdirir. Bu isə ilk növbədə ölkəmizdə Prezident
İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən inkişaf
strategiyasının uğurlarıdır.

İqtisadiyyatımızın statistikası da
göstərir ki, Azərbaycan dinamik in
kişafdadır. Belə ki, 2015-ci ilin ilk 6
ayının yekunlarına görə ölkənin iqti
sadiyyatı 5,7% artmışdır. Ən əsası isə
qeyri-neft sektorunda 9,2% artım əl
də edilmişdir. Kənd təsərrüfatında
son illərin ən yüksək artım tempi
müşahidə olunmuşdur: 7,3%. Səna
ye istehsalı təxminən 4%, qeyri-neft
sənayesi 14%-dən çox yüksəlmişdir.
Bu da son illərdə sənayeləşmə, yeni
sənaye zonalarının yaradılması ilə
bağlı görülmüş işlərin, tədbirlərin
nəticəsidir.
2015-ci ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisa
diyyatına qoyulan 12,7 milyard ma
natlıq sərmayədə xarici sərmayənin
üstünlük təşkil etməsi də müsbət
haldır. Deməli, Azərbaycan investi
siyalar üçün çox cəlbedici ölkədir və
xarici sərmayə burada lazımi səviy
yədə qorunur. Bütün bu uğurları
Azərbaycan hələ müharibə şəraitin

də olan bir dövlət kimi qazanır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabineti
nin 2015-ci ilin birinci yarısının so
sial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olu
nan iclasında da məhz bu məsələyə
xüsusi olaraq toxunulmuşdur. Prezi
dent bildirmişdir ki, ordu quruculu
ğu bizim üçün daim prioritetdir:
“Xəzər sahilində ən böyük hərbi ob
yektlərdən biri bu il Azərbaycanda
istifadəyə verilibdir. Hərbi Dəniz
Qüvvələri bazası yaradılmışdır. Bü
tün digər lazımi tədbirlər görülür,
hərbi şəhərciklər, bazalar tikilir, tə
mir olunur, əsgərlər, zabitlər üçün
gözəl şərait yaradılır. Təbii ki, silahsursat, maddi-texniki təminat daim
diqqət mərkəzindədir. Ən müasir
silah, texnika alınır və bu gün Azər
baycan ordusu, dediyim kimi, dün
ya miqyasında güclü ordular sırasın
dadır”.

Həqiqətən bu gün Azərbaycan or
dusu özünün ən qüdrətli dövrünü
yaşayır. Azərbaycanda ən müasir si
lahlar, döyüş sursatları və hərbi tex
nika istehsal olunur və proses daim
təkmilləşdirilməkdədir. Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
müasir tələblər səviyyəsində inkişa
fını təmin etmək, onun maddi-texni
ki bazasını möhkəmləndirmək üçün
bütün zəruri tədbirlər həyata keçiri
lir. Ordumuzun maddi-texniki baza
sı daim qüvvətləndirilir - ən müasir
silah, texnika alınır, döyüş qabiliyyə
ti artırılır. Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti, Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi
plana əsasən Silahlı Qüvvələrin bir
lik, birləşmə və hərbi hissələrində
bütün səviyyələrdə müasir döyüş
üsullarının istifadəsi ilə genişmiq
yaslı təlimlərin keçirilməsinin əsgəri
həyat normasına çevrilməsi, hərbçi
lərimizin qatıldığı hərbi oyunlarda
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əldə etdiyi parlaq nəticələr də dedik
lərimizi bir daha təsdiq edir. Bu gün
regionda baş verən münaqişələr və
siyasi proseslər bu təlimlərin keçiril
məsinin zəruri olduğunu göstərir.
Xüsusən də Azərbaycanla Türkiyə
arasında illik hərbi əməkdaşlıq pla
nına əsasən, iki ölkənin Hərbi Hava
Qüvvələrinin iştirakı ilə “TurAz Qar
talı-2015” taktiki təlimlərinin keçiril
məsi Hərbi Hava Qüvvələrinin NA
TO standartlarına uyğun olaraq dö
yüş taktikasına yiyələnməsi və yeni
texnikanı mənimsəməsi cəhətdən
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan ordusunun son illər
necə qüdrətləndiyi düşmənlə təmas
xəttində daha aydın müşahidə olu
nur. Son dövrdə qoşunların təmas
xəttində baş verən insidentlər, hərb
çilərimizin erməni işğalçılarının təx
ribatlarına qəti cavab verməsi, şəhid
olmuş silahdaşlarının intiqamını
dərhal alması ordumuzun döyüş qa
biliyyətinin və əzmkarlığının təza
hürüdür.
Reallıq isə odur ki, siyasi, iqtisadi
böhran içində boğulan Ermənistan
daxili problemlərini ört-basdır et

28     Milli Məclis

mək üçün tez-tez atəşkəs rejimini
pozur, nəticədə ağır itkilərlə üzləşir.
Ermənistan əyani şəkildə görür ki,
gündən-günə güclənən Azərbaycan
la qarşıdurmaya tab gətirə bilmir;
çığır-bağır salaraq ürəyi İrəvan üçün
döyünən ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərini və Qərbin ermənipə
rəst dairələrini köməyə çağırır.
Azərbaycan Respublikası Müda
fiə Nazirliyi isə qətiyyətlə bildirir ki,
ordumuz düşmənin istənilən hərbi
obyektini darmadağın etmək, təmas
xəttinin dərinliyində olan əraziləri
tam nəzarətdə saxlamaq imkanına
malikdir: “Erməni tərəfinin, xüsusilə
erməni mülki əhalisinin nəzərinə bir
daha çatdırmağı vacib sayırıq ki,
Azərbaycan əsgəri yalnız mülki əha
liyə atəş açmamaq barədə əmr alıb.
Digər hallarda hərəkət edən istəni
lən hərbi obyekt komandanlığın ica
zəsi gözlənilmədən məhv ediləcək
dir. Bu səbəbdən də istənilən hərbi
məqsədli vasitələrin mülki əhalinin
olduğu yaşayış məntəqələrində yer
ləşdirilməsinə, qarşıdurma nəticə
sində dinc sakinlərə vurulan ziyana
görə məsuliyyət öz əhalisini məq

sədyönlü surətdə girov saxlayan Er
mənistan hakimiyyətinin üzərinə
düşür”.
Bu gün ölkəmizi regionun lider
dövlətinə çevirən Prezident İlham
Əliyevin ardıcıl səyləri və kompleks
tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Si
lahlı Qüvvələri qarşısında duran bü
tün vəzifələri həll etməyə qadir bir
ordudur. Azərbaycan dövlətinin baş
çısının dediyi kimi: “Bugünkü bey
nəlxalq vəziyyət bir daha onu göstə
rir ki, biz vaxtilə nə qədər düzgün
addımlar atmışıq. Çünki biz görürük
ki, beynəlxalq hüquq normaları işlə
mir. Kimin gücü varsa, o da haqlıdır
və bu, reallıqdır. Bu, xoşagəlməyən
reallıqdır, ancaq biz real dünyada ya
şayırıq, biz virtual dünyada yaşamı
rıq. Ona görə hərbi güc gələcəkdə
hər bir ölkənin maraqlarını ilk növ
bədə təmin edən amil olacaqdır.
Çünki beynəlxalq hüquq normaları
sadəcə olaraq belə çıxır ki, o qədər də
böyük olmayan ölkələr üçün yazılıb.
Beynəlxalq davranış qaydaları dəyi
şilir, kim necə istəyir beynəlxalq hü
quq normalarını elə də yozur və nə
ticə etibarilə biz görürük ki, güc

amili bir çox məsələləri həll edir. Biz
də buna hazır olmalıyıq və hazırıq.
Ona görə gələcəkdə də ordu qurucu
luğu, hərbi potensialın gücləndiril
məsi bir nömrəli vəzifə olacaqdır.
Nəzərə alsaq ki, biz müharibə şə
raitində yaşayırıq, əlbəttə, bu, daha
da ciddi diqqətə malik olmalıdır”.
Heç də təsadüfi deyil ki, 2016-cı
ilin dövlət büdcəsində müdafiə sa
həsinə 1 milyard 837 milyon 800 min
manat ayrılması gözlənilir. Bu rə
qəm ötən ilin dövlət büdcəsinin
proqnozu ilə müqayisədə 59,3 mil
yon manat (3,3%) çoxdur. Beləliklə,
ölkənin milli təhlükəsizliyinin möh
kəmləndirilməsi, silahlı qüvvələrin
təchizatının yaxşılaşdırılması, hərb
çilərin sosial müdafiəsinin gücləndi
rilməsi dövlət büdcəsinin prioritet
istiqamətləri sırasında qalır; bu da
Azərbaycanın hərbi sahədə mövqe
yini daha da möhkəmləndirəcək.
Burada mühüm məqam odur ki,
dünyada neftin qiymətinin kəskin
aşağı düşməsi də Azərbaycan dövlə
tini hərbi xərclərini artırmaqdan çə
kindirməyib. Bu da əraziləri işğal
altında olan ölkənin rəhbərliyi üçün
silahlı qüvvələrin daha da gücləndi
rilməsinin əsas prioritet kimi qaldı
ğını göstərir.
Qeyd edək ki, ötən 12 il ərzində

hərbi xərclərini daim artıran Azər
baycan hərbi potensialını daha güc
lü vəziyyətə gətirib və Prezident
İlham Əliyevin müəyyən etdiyi hə
dəfi - Ermənistanın bütün dövlət
büdcəsinin həcmini aşmasına çox
dan nail olub. Azərbaycan və Er
mənistan müqayisəedilməz səviy
yədədir. Sadəcə olaraq, xarici ma
liyyə, hərbi və siyasi dəstək hesabı
na Ermənistan hələ ki, Azərbaycan
torpaqlarını işğal altında saxlayır:
“Bizim torpaqlarımızı işğal edən
təkcə Ermənistan deyil. Bizim tor
paqlarımızı işğal edən Ermənista
nın havadarları, ermənipərəst, isla
mofob siyasətçilər, antiazərbaycan
qüvvələrdir. Ermənistan bizim tor
paqlarımızı işğal edə bilərmi? Bir
həftə ərzində orada daş daş üstə
qalmaz...”
Prezident İlham Əliyev birmənalı
olaraq bəyan edib: işğalçı dövlət bil
məlidir ki, qüdrətli Azərbaycan or
dusu istənilən vaxt öz ərazi bütövlü
yünü bərpa edə bilər. Bu gün biz
qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbay
can ordusu yüksək döyüş hazırlığı
na malikdir və düşmənə layiqli ca
vab verməyə qadirdir: ölkəmizə xoş
niyyətlə gələnlərə qucaq açacağıq,
pis niyyətlə gələnlərin ürəyinə isə
xəncər kimi saplanacağıq.

Sonda onu da qeyd etmək istə
yirəm ki, Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin yü
rütdüyü siyasət sayəsində Azər
baycan bu gün regionda təhlükə
sizlik, stabillik adasıdır. Bəzi an
tiazərbaycan qüvvələr dövlətimizə,
Azərbaycan Respublikasının Silah
lı Qüvvələrinə qarşı qarayaxma
kampaniyası aparmağa çalışırlar.
Onların hiylələrinə aldanan “sapı
özümüzdən olan baltalar” da artıq
ayılmalı və anlamalıdırlar ki, söh
bət ölkəmizin suverenlik, ərazi bü
tövlüyü, Dağlıq Qarabağ problemi
kimi ümummilli məsələlərindən
gedəndə biz vahid mövqe sərgilə
məli, milli mənafelərimizi birgə
qorumalı, dövlət başçımızın rəh
bərliyi altında birləşib bir hərəkət
etməliyik. Ölkəmizdəki sabitliyi
pozmağa çalışan, bizi öz torpaqla
rımızdan əl çəkməyə vadar etmək
üçün təzyiqlər göstərən erməni
lobbiçiləri, onların havadarları,
bəzi beynəlxalq təşkilatlar, ümu
miyyətlə, bütün antiazərbaycan
qüvvələri bilsin ki, Azərbaycan or
dusunun Ali Baş Komandanın va
hid rəhbərliyi altında bir yumruq
kimi birləşməsini, Azərbaycanda
xalqla Prezidentin vahid birliyini
pozmaq iqtidarında deyillər.
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Azərbaycan
Parisin ürəyində
Sivilizasiyalararası dialoqun, to
lerantlığın mərkəzinə çevrilən
Azərbaycanın dünya birliyində
zəngin mədəniyyətə, qədim tarixə
malik bir dövlət kimi tanınmasın
da ölkəmizin birinci xanımı Mehri
ban Əliyevanın həyata keçirdiyi
beynəlxalq nüfuzlu layihələrin
müstəsna rolu var. O, ictimai həya
tın müxtəlif sahələri ilə bağlı Azər
baycanı daim tanıtmağa çalışır. Xa
rici ölkələrdə bu istiqamətdə mü
hüm layihələr reallaşdıran Heydər
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Əliyev Fondunun prezidenti Meh
riban Əliyeva sentyabr ayının əv
vəlində Fransada səfərdə oldu. O,
sentyabrın 3-də Yelisey sarayında
Prezident Fransua Olland ilə gö
rüşdü. Fransa Prezidenti Mehriban
Əliyevaya Parisdə təşkil olunan
mədəniyyət tədbirlərində iştirakı
na görə minnətdarlıq etdi. Ölkələ
rimiz arasında münasibətlərin bö
yük potensialının olduğunu deyən
Fransua Olland ikitərəfli əlaqələrin
gələcəkdə də uğurla inkişaf edəcə

yinə əminliyini bildirdi.
Mehriban Əliyeva AzərbaycanFransa münasibətlərinin strateji tə
rəfdaşlıq səviyyəsində olduğunu,
əlaqələrin dərinləşdirilməsinin öl
kəmizin xarici siyasətində mühüm
istiqamət təşkil etdiyini vurğuladı.
Son illərdə Azərbaycanın Fransada
daha yaxşı tanıdılması üçün bir çox
layihələrin həyata keçirildiyini de
yən Mehriban Əliyeva sentyabrın
3-də Parisdə təşkil edilən “Azərbay
can Parisin ürəyində” adlı mədəni

layihə çərçivəsində “Azərbaycan şə
hərciyi”nin açılışının da bu silsilə
dən olduğunu və belə mədəniyyət
layihələrinin artıq Fransanın 25-ə
yaxın regionunda da baş tutduğunu
qeyd etdi.
Birinci xanım Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin həllində Fransanın ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədri kimi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq hüquq normaları çərçi
vəsində həlli ilə bağlı ölkəsinin möv
qeyini davam etdirəcəyinə əminliyi
ni bildirdi.
Prezident Fransua Olland da mü
naqişənin sülh yolu ilə nizama sa
lınmasında ölkəsinin maraqlı oldu
ğunu vurğuladı.

Daha sonra Mehriban Əliyeva
Fransa Respublikası Prezidenti Ad
ministrasiyasının baş katibi Jan Pyer
Juye ilə görüşdü. Ölkələrimizin re
gionları arasında əməkdaşlığın inki
şaf etdirilməsinin vacibliyindən da
nışılan bu görüşdə noyabrda Gəncə
şəhərində keçiriləcək və regionlar
arası əməkdaşlığa həsr olunacaq
Azərbaycan-Fransa forumunun
əhəmiyyəti qeyd edildi. Mehriban
Əliyevanın
Fransa-Azərbaycan
əməkdaşlığındakı rolu xüsusi vur
ğulandı, onun həm parlamentlər
arası dostluq qrupunun rəhbəri,
həm də Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti kimi fəaliyyəti yüksək
qiymətləndirildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Mehri

ban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu
nun təşkilatçılığı ilə keçirilən mədə
ni layihə çərçivəsində dünya şöhrət
li fotoqraf Reza Deqatinin Parisin
1-ci rayonunun meriyasının bina
sında açılan “Azərbaycan tolerantlıq
ölkəsi” adlı fotosərgisində də iştirak
etdi.
Tədbirə qatıldığına görə birinci
xanıma minnətdarlığını bildirən fo
toqraf qeyd etdi ki, hazırkı mürək
kəb dünyada müxtəlif dinlərin və
xalqların mehriban şəraitdə yaşadı
ğı bir məkan var – bu, Azərbaycan
dır.
Sərgidə məşhur fotoqrafın müx
təlif illərdə çəkdiyi şəkillər nümayiş
etdirildi. Fotolarda Azərbaycanın
təbiətini, qədim adət-ənənələrini,
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sadə insanların gündəlik həyatını
görmək mümkündür. Bu fotolar
həm tarixi məkanlarımızı, Azərbay
canın müxtəlif bölgələrindəki həyat
tərzini, həm də bu qədim tarixə sa
hib ölkəmizin müasirliyini izləyici
lərin diqqətinə çatdırır.
Səfər zamanı mədəni layihələr
silsiləsinin davamı olan digər bir
tədbir Parisdə Luvr muzeyinin qar
şısındakı məşhur Pale Royal meyda
nında təşkil edilən “Azərbaycan şə
hərciyi”nin rəsmi açılışı oldu. Bu
layihə Parisdə ilk dəfə 2014-cü ildə
San Sülpis meydanında reallaşmış
dı. Artıq ikinci dəfə fəaliyyətə başla
yan “Azərbaycan şəhərciyi”nin təq
dimat mərasimində Azərbaycanın
birinci xanımı iştirak etdi. Şəhərci
yin təşkilində əsas məqsəd Azər
baycanın xaricdə daha yaxşı tanıdıl
masını, Fransada və onun paytax
tında bununla bağlı təbliğat xarak
terli tədbirlərin davamlılığını təmin
etməkdir.
Mehriban Əliyeva mərasimdə çı
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xış edərək bildirdi ki, sentyabrın 9-dək
şəhərciyin təşkil olunduğu meydan
Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, in
cəsənətini, musiqisini, mətbəxini, ənənə
lərini, keçmişini və bu gününü əks etdi
rən bir məkana çevriləcək.
Parisin 1-ci rayonunun meri Jan Fran
sua Löqareyə və meriyanın bütün əmək
daşlarına, Fransanın həm dövlət qurum
larına, həm də insanlarına dərin minnət
darlığını bildirən birinci xanım son illər
Fransanın digər şəhərlərində də Azər
baycanın mədəniyyət tədbirlərinin keçi
rildiyini qeyd etdi. O, çıxışında Azərbay
canla Fransa arasında qarşılıqlı strateji
tərəfdaşlıq xarakteri daşıyan münasibət
lərdən, humanitar, təhsil, mədəniyyət
sahələrində əldə edilən inkişafdan da
söz açdı.
Mer Jan Fransua Löqare isə bildirdi
ki, Parisin mərkəzində belə yüksək sə
viyyəli tədbirin təşkili Azərbaycana ma
rağı daha da artırır. Heydər Əliyev Fon
dunun bu işdəki fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirən Jan Fransua Löqare bu cür
tədbirlərin ölkələrimiz arasında mədəni
mübadilənin daha da genişləndirilmə
sində mühüm rol oynadığını dedi.
Fransada Azərbaycanın Dostları As
sosiasiyasının sədri Jan Fransua Mansel
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Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
belə tədbirin təşkilinə görə Azər
baycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyevanı təbrik etdi və ölkəmizdə
yüksək səviyyədə keçirilən I Avropa
Oyunlarının Azərbaycanın qüdrəti
ni bütün dünyaya nümayiş etdirdi
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yini, bununla Prezident İlham Əli
yevin və oyunların təşkilat komitə
sinin sədri Mehriban Əliyevanın
böyük uğura imza atdıqlarını diq
qətə çatdırdı.
Şəhərciklə tanışlıq zamanı qonaq
lar Azərbaycan Dövlət Rəqs An

samblının çıxışını maraqla izlədilər.
“Azərbaycan şəhərciyi”ndə bu dəfə
də ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti,
xalq sənətkarlığı, adət-ənənələri,
milli mətbəxi təqdim olundu. Bura
da Azərbaycanın xalçaçılıq, dulus
çuluq və digər sənətkarlıq məmulat
larının, milli geyim və musiqi alətlə
rinin geniş şəbəkəsi yer almışdı.
Qonaqlar bu sənət nümunələrinin
yaradılma prosesini isə buradakı
“Emalatxana” bölməsində yaxından
izləyə bildilər. Ölkəmizi təmsil edən
sənətkarlar mis qab, şəbəkə, xalça
və digər sənət nümunələri hazırla
yaraq Azərbaycanın qədim və zən
gin sənətkarlıq ənənələrini, onların
incəliklərini qonaqlara təqdim etdi
lər.
Şəhərcikdə həmçinin Fransada
yaşayan azərbaycanlıların və ölkə
mizdə yaşayan fransızların həyatını
tərənnüm edən əsərlərdən ibarət
“Azərbaycanlılar və fransızlar: ta
nışlıq tarixi” adlı fotosərgi təşkil
olunmuşdu.

Qonaqlara Heydər Əliyev Fon
dunun müxtəlif sahələri əhatə edən
nəşrləri də təqdim edildi.
Səfər çərçivəsində Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyeva Pa
risin 1-ci rayonunun meri Jan Fran
sua Löqare ilə görüşdü.
Görüşdə ölkələrimiz arasında
əlaqələrin inkişafından məmnunluq
ifadə olundu. Heydər Əliyev Fon
dunun xəttilə Parisdə təşkil edilən
mədəniyyət tədbirlərinin Fransa ic
timaiyyəti tərəfindən yüksək səviy
yədə qarşılandığı diqqətə çatdırıldı
və bu layihələrin gələcəkdə də da
vam etdiriləcəyinə əminlik ifadə
olundu.
Söhbət zamanı qarşılıqlı əlaqələ
rin perspektivləri ilə bağlı fikir mü
badiləsi aparıldı.
Sentyabrın 8-də isə Parisdə mə
dəniyyət günləri çərçivəsində “Dini
tolerantlıq: Azərbaycanda birgə ya
şamaq mədəniyyəti” mövzusunda
konfrans keçirildi. Mehriban Əliye
vanın da iştirak etdiyi bu konfransın
aparıcısı politoloq Pyer Konesa
Fransa cəmiyyətində tolerantlıq

Sentyabr - Oktyabr  2015    35

MİSSİYA
mövzusunun hər zaman aktual ol
duğunu bildirərək Azərbaycan tərə
findən bu sahədə atılan addımların
əhəmiyyətindən danışdı. O, konf
ransda həm Azərbaycanın, həm də
Fransanın nüfuzlu din xadimlərinin
və dini təşkilatların nümayəndələri
nin iştirak etdiyini və burada aktual
məsələlərin müzakirə olunacağını
vurğuladı.
Azərbaycanın birinci xanımı
konfransda çıxış edərək ölkəmizin
tarix boyu sivilizasiyaların və mədə
niyyətlərin qovuşuğunda yerləşdi
yini, Asiya ilə Avropa arasında kör
pü olduğunu və bu amillərin mədə
niyyət müxtəlifliyinin yaranmasın
da mühüm rol oynadığını bildirdi.
“Tolerantlıq ənənələri bizim ölkədə
indi də yaşayır. Azərbaycan həm İs
lam Əməkdaşlıq Təşkilatının, həm
də Avropa Şurasının üzvüdür. Biz
mədəni və tarixi irsimizlə fəxr edi
rik”, - deyən Mehriban Əliyeva
Azərbaycanda məscidlərin, kilsələ
rin və sinaqoqların mövcudluğunu
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diqqətə çatdırdı və ölkəmizdə bü
tün dini azadlıqların təmin edildiyi
ni bildirdi. O diqqətə çatdırdı ki, öl
kəmizdə tolerantlıq ənənələrinin
qorunmasında dövlət-din münasi
bətləri mühüm rol oynayır.
Mehriban Əliyeva Luvr muze
yində İslam mədəniyyəti bölməsi
nin təşkilində, Romada katakomba
ların bərpasında, yəhudi uşaqlar
üçün təhsil imkanlarının yaradılma
sında, Strasburq və Fransanın digər
regionlarındakı kilsələrin təmirində
Heydər Əliyev Fondunun yaxından
iştirak etdiyini dedi.
Birinci xanım həm də qeyd etdi
ki, bu gün ölkə siyasətində təhsilə
ən vacib prioritet istiqamət kimi ba
xılır. Çünki radikalizmə, ekstremiz
mə daha çox gənclər meyilli olur. Bu
səbəbdən radikalizmin qarşısını al
maqda təhsilin çox böyük əhəmiy
yəti olduğunu bildirdi.
O, çıxışında Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinə də toxundu. Bu münaqişə nəti

cəsində Azərbaycan torpaqlarının
20 faizinin işğal olunduğunu, 1 mil
yon insanın qaçqın və məcburi köç
künə çevrildiyini, Xocalıda 613 azər
baycanlının vəhşicəsinə qətlə yetiril
diyini, milli və tarixi abidələrimizin
dağıdıldığını diqqətə çatdırdı.
Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Mübariz Qurban
lı Konstitusiyamızda Azərbaycanın
dünyəvi dövlət olması prinsipinin
yer aldığını, bu dünyəviliyin isə
özündə din-dövlət münasibətlərini
ehtiva etdiyini bildirdi. O, ölkəmiz
də ənənəvi dini icmalara hərtərəfli
yardım göstərildiyini, onların ara
sında ayrı-seçkiliyin qoyulmadığını
söylədi.
Konfransda davam edən diskus
siyalar zamanı qeyd olundu ki,
Azərbaycanda müxtəlif xalqların
birgə yaşamaq qaydası, ayrı-ayrı
dinlərə münasibət, digər ölkələrlə
müqayisədə dini təriqətlərə fərqli
baxış, cəmiyyətdə tolerantlıq mühi
tinin qorunması kimi məsələlərin

müzakirəyə cəlb edilməsi daha ak
tualdır.
Azərbaycan Dağ Yəhudiləri Dini
İcmasının sədri Milix Yevdayev çıxı
şında qeyd etdi ki, Azərbaycan və
yəhudi xalqları hər zaman bir yerdə
yaşamağın yaxşı nümunəsini nüma
yiş etdiriblər və dağ yəhudiləri indi
də Azərbaycanda inkişaf proseslə
rində yaxından iştirak edirlər. O
bildirdi ki, Azərbaycanda dinlərara
sı konsensus dövlət siyasəti səviyyə
sinə qalxıb və bu sahədə ikili stan
dart yoxdur.
Fransa Müsəlmanları Şurasının
vitse-prezidenti Tofiq Septi ölkə
mizdəki tolerantlıq mühitinin onda
böyük maraq doğurduğunu, bunun
canlı şahidi olmaq istədiyini qeyd
etdi.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin
sədr müavini Qəmərxanım Cavadlı
idarənin dövlət-din münasibətləri
nə töhfə verdiyini və bu prosesdə
qadınların fəaliyyətindən də istifa
də olunduğunu bildirdi.
Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və
Azərbaycan Yeparxiyasının arxiye
piskopu Aleksandr İşein isə qeyd

etdi ki, bütün dinlər Azərbaycanda
eyni hüquqa malikdir.
Diskussiyaya qoşulan digər işti
rakçılar ölkəmizdə dinlərarası mü
nasibətlərin tənzimlənmə qaydaları,
orta məktəblərdə dinin tədrisi və di
gər məsələlərlə bağlı suallar verdi
lər.
Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyeva bir daha konf
rans iştirakçılarına minnətdarlıq et
di və bildirdi ki, belə tədbirlər xalq
larımızı bir-birinə daha da yaxınlaş
dırır. O, konfransın II sessiyasının
gələcəkdə Bakıda keçirilməsi təklifi
ilə çıxış etdi.
Daha sonra Heydər Əliyev Fon
dunun təşkilatçılığı ilə “Parisin ürə
yində Azərbaycan musiqisi” adlı
klassik musiqi gecəsi keçirildi.
Tədbirdə çıxış edən Parisin 1-ci
rayonunun meri Jan Fransua Löqare
artıq bir neçə gündür ki, Fransa pay
taxtında Azərbaycan incəsənətinin
uğurla təmsil olunduğunu və səslə
nən əsərlərin Paris sənətsevərlərinin
xatirində uzun müddət unudulmaz
təəssürat yaradacağını bildirdi.
Xalq artisti, pianoçu Murad Hü

seynovun, eləcə də gənc skripkaçı
lar Ceyla Seyidova, Anar Seyidov və
digərlərinin iştirakı ilə keçirilən kon
sertdə Azərbaycan və dünya klassik
musiqisinin nümunələri səsləndiril
di. Konsertin sonunda dünya şöh
rətli fotoqraf Reza Deqatinin ölkə
mizdə tolerantlıq mühitini əks etdi
rən fotolarından ibarət maraqlı
kompozisiya nümayiş etdirildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə və
dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrin
bərpası, yeni mədəniyyət ocaqları
nın yaradılması, milli mədəniyyəti
mizin dünya arenasına çıxarılması,
onun təbliği və s. bu kimi tədbirlər
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyə
tində mühüm yer tutur. 2000-2015ci illər ərzində fond Azərbaycanda
və xarici ölkələrdə bu istiqamətdə
mühüm layihələr həyata keçirmiş
dir. Sentyabrın 3-dən 9-dək davam
edən “Azərbaycan Parisin ürəyin
də” adlı mədəni layihə də Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər
Əliyev Fondunun ölkəmizin xaricdə
təbliği istiqamətində reallaşdırdığı
mühüm layihələr sırasına daxil ol
du.
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Qeyri-neft sektorunun inkişafı
dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindəndir

Xanlar Fətiyev
Milli Məclisin deputatı

Son 12 ildə Heydər Əliyev siyasə
t inin Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən uğurla həyata keçirilməsi nəti
cəsində iqtisadiyyatın bütün sahələ
rində davamlı inkişaf üçün möhkəm
zəmin yaranıb. Təkcə cari ilin ötən
dövrünün sosial-iqtisadi göstəricilə
rinə diqqət yetirsək, bu gün inkişa
fın hansı səviyyədə olduğunu daha
aydın görmüş olarıq. İqtisadiyyat
5,7%, qeyri-neft sektoru 9,2%, kənd
təsərrüfatı 7,3% yüksəlib. Əhalinin
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pul gəlirləri ənənəvi olaraq inflyasi
yanı üstələyir və 6,2% artıb. Cari ilin
6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 12,7
milyard manat sərmayə qoyulub.
Qeyd edilən dövrdə 60 minə yaxın
yeni iş yeri açılıb ki, onlardan 48 mi
ni daimidir.
Sosial-iqtisadi göstəricilər bir da
ha bu reallığı ortaya qoyur ki, düşü
nülmüş və məqsədyönlü siyasət da
vamlı inkişaf üçün əsasdır.
Cənab İlham Əliyev Prezident
kimi fəaliyyətə başladığı gündən
iqtisadi artımın qeyri-neft sektoru
nun hesabına olmasını qarşıya mü
hüm vəzifə kimi qoydu. Son illər
ölkə iqtisadiyyatının şaxələndiril
məsi istiqamətində görülən tədbir
lərin davamlılığının nəticəsidir ki,
ÜDM-də özəl sektorun payı 85%
təşkil edir.
Nazirlər Kabinetinin mütəmadi
olaraq keçirilən iclaslarında ölkə
mizin iqtisadi uğurlarını önə çəkən
Prezident İlham Əliyev daim vur
ğulayır ki, sosial ədalət prinsipləri
Azərbaycanda əsas rol oynayır, ba
zar iqtisadiyyatı prinsipləri inkişa
fımız üçün əsas alətdir. 24 illik
müstəqillik dövründə ölkəmiz
nəinki keçid mərhələsini başa vu
rub, həmçinin planlı iqtisadiyyat
dan bazar iqtisadiyyatına keçərək

iqtisadi inkişafın və vətəndaşların
neft-qaz amilindən gələcək asılılı
ğını maksimum dərəcədə azaltmış
dır.
Ölkəmizin malik olduğu təbii
resurslardan səmərəli istifadəsi, tə
şəbbüsçüsü olduğu layihələri ger
çəkliyə çevirməsi dövlətimizin iq
tisadi və maliyyə imkanlarını artı
rır, nəinki bölgədə, dünya miqya
sında güclü, qüdrətli dövlət kimi
nüfuzunu yüksəldir.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı
neft siyasətinin məntiqi davamıdır.
Neft-qaz gəlirlərindən səmərəli isti
fadə mühüm sosial-iqtisadi layihə
lərin icrasını şərtləndirir. Hazırda
aktivlərinin həcmi 37 milyard dol
lardan çox olan Dövlət Neft Fondu
nun vəsaitləri hesabına ölkəmizin
hərtərəfli inkişafına yönələn layihə
lər gerçəkləşdirilir. Sözsüz ki, bu
uğurların təməlində gələcəyə he
sablanmış siyasət dayanır. Dövləti
mizin başçısı İlham Əliyevin sərən
camı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Kon
sepsiyası ölkəmizin əldə etdiyi
uğurların növbəti illərdə daha da
artmasını, qeyri-neft sektoru hesa
bına ümumi daxili məhsulun 2 dəfə
çoxalmasını, xalqın sosial rifahının
yaxşılaşmasını təmin edəcək, Azər

baycan daha güclü, qüdrətli, inkişaf
etmiş dövlətə çevriləcəkdir.
Qarşıya qoyulan hədəflərə çat
maq üçün bütün imkanlar mövcud
dur. Bu fikir Prezident İlham Əliyev
tərəfindən daim önə çəkilir ki, inki
şaf etmiş ölkələri fərqləndirən cəhət
lərdən biri iqtisadiyyatın inkişafının
əsas göstəricilərindən olan ümumi
daxili məhsulun formalaşmasında
kiçik və orta sahibkarlığın xüsusi ye
rinin olmasıdır. Sahibkarlara dəstə
yin davamlı olduğunu qeyd edən
dövlətimizin başçısı bu günə qədər
bu istiqamətdə görülən işlərə də
daim diqqət yönəldir. Regionların
malik olduğu potensialdan istifadə
etmək məqsədilə imzalanan dövlət
proqramları və onların uğurlu icrası
qeyri-neft sektorunun inkişafını sü
rətləndirir. Hazırda “Azərbaycan
Respublikasının məşğulluq strategi
yası” (2006-2015-ci illər), 2004-2008
və 2009-2013-cü illər üçün regionla
rın sosial-iqtisadi inkişafına dair

dövlət proqramlarının davamı ola
raq “Azərbaycan Respublikası re
gionlarının 2014-2018-ci illərdə so
sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra
mı”, Bakı şəhərinin qəsəbələrinin
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndi
rilməsinə dair tədbirlər proqramları
nın (2006-2007 və 2011-2013-cü illər
üzrə) davamı olaraq “2014-2016-cı
illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsə
bələrinin sosial-iqtisadi inkişafına
dair Dövlət Proqramı”, “2008-2015ci illərdə Azərbaycan Respublikasın
da yoxsulluğun azaldılması və da
vamlı inkişaf Dövlət Proqramı”,
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət Proqramı” və digər birbirindən əhəmiyyətli sənədlər uğur
la icra edilir.
Cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, əgər inkişaf etmiş ölkələr sıra
sında addımlamağı əsas hədəf seç
mişiksə, əldə olunan sosial-iqtisadi

göstəricilər qarşıya qoyulan məqsə
də yüksək səviyyədə çatacağımıza
böyük əsas verir. Yeni mərhələnin
əsas məqsədi iqtisadiyyatın rəqabət
qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə
və dünya iqtisadi sisteminə səmərəli
inteqrasiyasına nail olmaqla uzun
müddətli perspektivdə ölkədə dina
mik sosial-iqtisadi inkişafın davam
lılığını təmin etməkdir. Prezident İl
ham Əliyevin imzaladığı fərmanlar
da, təsdiq etdiyi iqtisadi-siyasət sə
nədlərində bu məqsədin gerçəkləş
məsi üçün yerinə yetirilməsi zəruri
olan vəzifələr müəyyənləşdirilib.
Ölkənin malik olduğu iqtisadi po
tensialın gücləndirilməsi, qeyri-neft
sektorunun inkişaf etdirilməsi, hər
bir regionun malik olduğu poten
sialdan tam və səmərəli istifadə
olunması, yeni iş yerlərinin açılması
na şərait yaradılması, sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlə
rin həcminin, keyfiyyətinin və ün
vanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə
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artırılması, yoxsulluğun azaldılması
mühüm prioritetlərdir.
Böyük əhəmiyyət kəsb edən inf
rastruktur layihələrinin həyata ke
çirilməsi, antiinhisar tədbirlərinin
gücləndirilməsi, “Korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proq
ramı”nın təsdiqlənməsi, “Dövlət
orqanlarının elektron xidmətlər
göstərilməsinin təşkili sahəsində
bəzi tədbirlər haqqında”, eyni za
manda, “Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti yanında Vətəndaş
lara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyə
tinin təmin edilməsi haqqında”
fərmanlar bazar iqtisadiyyatının
əsas aparıcı qüvvəsi olan sahibkar
lığın inkişafına geniş yol açan mü
hüm addımlardır.
Əldə olunan nəticələr bu reallığı
təsdiqləyir ki, ölkənin hərtərəfli in
kişafı dövlət siyasətinin əsasını təş
kil edir. Bu gün fəxrlə qeyd etdiyi
miz “Dünyada nadir Azərbaycan
inkişaf modeli var” fikirləri də dü
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şünülmüş və məqsədyönlü siyasə
tin uğurlarına əsaslanır.
İqtisadiyyatın düzgün əsaslar
üzərində qurulması ölkəmizin dün
yanın yaşadığı iqtisadi və maliyyə
böhranından uzaq olmasını şərtlən
dirdi. Neft-qaz gəlirlərinin idarə
olunmasında şəffaflıq prinsipinin
yüksək səviyyədə qorunması, iqtisa
diyyatın şaxələndirilməsinə xidmət
edən bir-birindən əhəmiyyətli ad
dımlar bugünkü inkişafa böyük sti
mul oldu. Cənab İlham Əliyev birin
ci “Azərbaycan Respublikası region
larının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın qəbul olunduğu döv
rü, eyni zamanda, sənədin əhatə et
diyi illərdə görülən işləri bir daha
diqqətə çatdıraraq bildirir ki, bax
mayaraq ki, o vaxt bizim bütün ma
liyyə resurslarımız yox idi, valyuta
ehtiyatlarımız çox məhdud idi, iqti
sadiyyat çoxşaxəli deyildi və neft
dən gələn gəlirlər hələ ki, qabaqda
idi. Buna baxmayaraq, düşünülmüş
siyasət nəticəsində və xalqın böyük

dəstəyi ilə biz birinci proqramı uğur
la başa vurduq və ikinci proqram
qəbul edildi. “Biz üçüncü proqramı
da 2018-ci ilə qədər uğurla icra et
məliyik”, - söyləyən dövlətimizin
başçısı bildirir ki, biz bütün bu çağı
rışlara hazır olmalıyıq və hazırıq:
“Çünki vaxtında bütün tədbirləri
görmüşük, heç vaxt populist bəya
natlarla çıxış etməmişik, heç vaxt
xaricdə yerləşən hansısa quruma xoş
gəlmək üçün addımlar atmamışıq.
Ancaq praqmatik siyasət aparmışıq,
Azərbaycan xalqının maraqlarını
qorumuşuq və ölkəmizi inamla ida
rə etmişik”.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
bu fonda bildirir ki, bundan sonra
da qeyri-neft sektoruna xüsusi diq
qət yetiriləcək və qeyri-neft sektoru
nun artması Azərbaycan iqtisadiy
yatının çoxşaxəli iqtisadiyyat oldu
ğunu göstərir: “Bizim məqsədimiz
neft amilindən uğurla istifadə edib
Azərbaycanın bütün sahələrini inki
şaf etdirməkdən ibarət olmuş və biz

bu məqsədə çatmışıq. Biz növbəti il
lərdə bu meyilləri gücləndirməliyik.
Elə etməliyik ki, uzun illər, onilliklər
bundan sonra Azərbaycan iqtisadiy
yatı neft amilindən öz asılılığını
maksimum dərəcədə azaltsın”.
Qeyri-neft sahəsinin inkişafını tə
min edən faktorlardan biri də həmin
sahəyə yatırımların yönəldilməsidir.
Ölkədə özəl sektorda fəaliyyət gös
tərən şirkətlər getdikcə güclənirlər.
Bu işdə Azərbaycan dövləti də öz
dəstəyini əsirgəmir. Son 12 ildə ölkə
iqtisadiyyatına qoyulan investisiya
ların həcmi 180 milyard dollara ça
tıb. Digər tərəfdən, bu rəqəmlər həm
də onu göstərir ki, ölkəmizdə xarici
sərmayələr lazımi səviyyədə qoru
nur. Azərbaycan investisiyaların qo
runması baxımından olduqca etibar
lı ölkədir.
Ümumiləşdirmə aparsaq, neft gə
lirlərinin iqtisadiyyatın şaxələndiril

məsinə hesablanmış xərclənmə stra
tegiyası özünü doğruldub. Keçid
dövrünü yaşamış hər bir ölkə kimi
Azərbaycan da güclü iqtisadiyyat
qurmaq üçün öz təbii resurslarından
faydalanıb, ancaq bu resurslardan
əldə etdiyi gəlirlər hesabına iqtisa
diyyatını uğurla şaxələndirə və onun
neftdən asılılığını minimuma endirə
bilib. Bu strategiya nəticəsində ölkə
də tikinti, turizm, kənd təsərrüfatı,
nəqliyyat, informasiya və kommuni
kasiya texnologiyaları sektorlarında
davamlı artım tendensiyası hökm
sürməkdədir. Kənd təsərrüfatı, tu
rizm, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları, emal sənayesi Azər
baycanda qeyri-neft sektorunun in
kişafında əsas prioritet sahələr hesab
edilir.
Beynəlxalq reytinq agentlikləri
respublikamızda qeyri-neft sekto
runun son illər ərzində müşahidə

edilən davamlı inkişaf tendensiya
sını ölkənin reytinqinin yüksəlmə
sində əsas kimi nəzərə alırlar. Belə
liklə, Azərbaycan özünün zəngin
neft-qaz ehtiyatlarından uzunmüd
dətli və davamlı iqtisadi inkişafa
nail olmaq üçün uğurla faydalan
maqdadır. “Qara qızıl”ın qeyrineft sektorunun inkişafı üçün apa
rıcı qüvvə olan insan kapitalına
çevrilməsi, neft-qaz gəlirlərindən
istifadə etməklə gələcəkdə bu gə
lirlərdən asılı olmayan güclü, rəqa
bətədavamlı iqtisadiyyat qurulma
sı strategiyası öz nəticələrini ver
məkdədir. Məhz bu uğurlar yeniyeni hədəflərin müəyyənləşdiril
məsinə yol açır. Azərbaycanı inki
şaf etmiş dövlətlər sırasında gör
mək istəyimiz bugünkü reallıqlara
əsaslanır. Möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycan bu gün zirvədədir.
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Baba Rzayev:

“Azərişıq” ASC-nin
əsas vəzifəsi
Azərbaycanın elektrik
şəbəkəsini dünya
standartlarına uyğun
yenidən qurmaqdır”
“Azərişıq” ASC-nin sədri Baba Rzayevlə müsahibə
- Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliye
vin 10 fevral 2015-ci il tarixli
sərəncamına əsasən yeni yara
dılan “Azərişıq” Açıq Səhm
dar Cəmiyyəti respublikanın
elektrik şəbəkəsinin işinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə
hansı işlər görüb?
- Azərbaycanda həyata keçirilən
sürətli sosial-iqtisadi inkişaf ölkə
həyatının bütün sahələrində, o
cümlədən elektrik enerjisi təchizatı
ilə bağlı müasir infrastrukturun
yaradılması istiqamətində mühüm
nailiyyətlərin əldə olunmasına əl
verişli şərait yaratmışdır. Göstəri
lən dövlət qayğısı nəticəsində ölkə
nin elektrik enerjisi ilə təminatı
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keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoymuşdur. Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin “Azərişıq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti haqqında” Sərəncamı
Azərbaycanın enerji siyasətində
ciddi dəyişiklik yaradıb. Dövlət
başçısının imzaladığı bu sərəncam

 a müəyyən edilir ki, “Azərişıq”
d
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbay
can Respublikasının ərazisində
elektrik enerjisini satın almaqla is
tehlakçıların etibarlı, təhlükəsiz və
səmərəli şəkildə elektrik enerjisi ilə
təchizatını həyata keçirir, bu sahə
də yeni texnologiyaların tətbiqini,
maddi-texniki bazanın müasirləş
dirilməsini və ondan səmərəli isti
fadəni, habelə bu sahənin inkişafı
ilə bağlı digər vəzifələri yerinə ye
tirir.
Sərəncama əsasən Bakı və Abşe
ron yarımadasında elektrik enerji
sinin paylanmasına məsul olan
“Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin ba
zasında “Azərişıq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti yaradılıb və ölkənin

Prezident İlham Əliyev 110 kilovoltluq “Ağ şəhər -1”, “Həzi Aslanov”, “Kürdəxanı”
elektrik yarımstansiyalarının və 35 kilovoltluq 7 yarımstansiyanın açılışında iştirak edərkən

elektrik şəbəkəsində idarəetmə sis
teminin işinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə struktur islahatları apa
rılıb. Nəticədə “Sumqayıt Regional
Elektrik Şəbəkəsi” MMC ləğv edi
lib. Bu qurumun əvəzində Şimal
Regional Enerji Təchizatı İdarəsi
yaradılıb. Qısa müddət ərzində 7
regional idarəetmə strukturu da
formalaşdırılıb.
Prezident İlham Əliyevin imza
ladığı sərəncamdan irəli gələn və
zifələrin uğurla həyata keçirilməsi
məqsədilə cəmiyyət tərəfindən ge
nişmiqyaslı tədbirlər həyata keçiri
lir. Əvvəlcə mövcud vəziyyətin
monitorinqi aparıldıqdan sonra
“Azərişıq” tərəfindən ilkin olaraq
reabilitasiya planı hazırlanaraq hə

yata keçirilib, əsaslı yenidənqurma
və təmir işləri aparılıb. Ölkəmizin
bütün rayon mərkəzlərində, qəsə
bə və kəndlərində yeni yarımstan
siyaların inşası, yararsız, istismar
müddəti başa çatmış komplekt
transformator məntəqələrinin ye
nilənməsi və müasir tipli avadan
lıqlarla təchiz edilməsi, yeni texno
logiyaların şəbəkəyə tətbiqi, yük
sək peşə hazırlığına malik kadrla
rın hazırlanması işləri vüsətlə da
vam etdirilir.
Regionlardakı elektrik şəbəkələ
rinin normal fəaliyyəti üçün müa
sir standartlara cavab verən kom
munikasiya sistemləri ilə tam tə
min olunmuş, yeni ofis binaları in
şa edilmişdir. Aparılmış yenidən

qurma, əsaslı təmir və tikinti işləri
nəticəsində rayonlarda texniki itki
lərin səviyyəsi 3%-ə qədər azaldıl
mış, şəbəkənin güc qəbuletmə və
paylama qabiliyyəti artmış, şəbə
kədəki qəza hallarının sayı azal
mış, elektrik enerjisinə artan tələ
bat Bakı şəhəri üzrə tam ödənil
mişdir. Regionlarda elektrik enerji
sinə artan tələbatın qarşılanması
üçün qəbul olunmuş proqramlara
uyğun olaraq zəruri tədbirlər da
vam etdirilir. Regional şəbəkələrin
yenidən qurulması və yeni texno
loji avadanlıqlarla təchiz olunması
ilə bərabər onların idarə edilməsi,
normativlərə uyğun istismarın təş
kili məqsədilə yeni kadr potensialı
nın formalaşdırılması üçün komp
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leks tədbirlər həyata keçirilir. Belə
ki, kadrların təkmilləşdirilməsi,
yenidən hazırlanması məqsədilə
davamlı olaraq stasionar və səyyar
treninqlər təşkil edilir. Gənc kadr
lar xüsusi layihə çərçivəsində
Səhmdar Cəmiyyətin müasir mad
di-texniki bazası olan Tədris Mər
kəzində təkmilləşdirilərək rayon
və şəhər elektrik şəbəkələrində
müxtəlif istiqamətlər üzrə işə qə
bul olunurlar.
- “Azərişıq” ASC-nin gələcək
planları və strateji hədəfləri
barədə nə deyə bilərsiniz?

- Ümumiyyətlə, “Azərişıq”ASC
yaradıldıqdan sonra regionlardakı
elektrik şəbəkələrinin mövcud və
ziyyəti qısa müddət ərzində hərtə
rəfli təhlil edilmiş, ölkəmizin so
sial-iqtisadi inkişaf strategiyasına
və müxtəlif vaxtlarda qəbul edil
miş dövlət proqramlarına uyğun
olaraq istehlakçıların etibarlı və
keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təc
hiz olunması üçün yeni təşkil olu
nan 6 region üzrə 4 hissədən ibarət
“İnkişaf və yenidənqurma proqra
mı” hazırlanmışdır. Artıq icrasına
başlanılmış proqramın I hissəsini
elektrik şəbəkələrinin reabilitasiya

s ını əhatə edən tədbirlər təşkil edir
ki, bu da regionlardakı istehlakçı
ların ilk növbədə əhalinin fasiləsiz
və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə tə
min olunmasına, kənd təsərrüfatı
nın inkişafı üçün suvarma sistem
lərinin elektrik təminatının yeni
dən qurulmasına, sənaye sahələri
nin və turizm obyektlərinin elekt
rik təchizatının etibarlılığının yük
səldilməsinə səbəb olacaqdır.
Proqramın II hissəsini reabilitasi
yadan sonrakı 3 il müddətində bü
tün regional elektrik şəbəkələrinin
əsaslı surətdə yenidən qurulması
na yönələn və “2013-2025-ci illər
üzrə Azərbaycan Enerji Sektoru
nun Baş Planı”nda nəzərdə tutul
muş təxirəsalınmaz tədbirlərin ye
rinə yetirilməsi təşkil edir ki, bu
nun da nəticəsində regionlarda
olan istehlakçıların elektrik enerjisi
təchizatı Bakı şəhəri səviyyəsinə
çatdırılacaqdır. İnkişaf və yenidən
qurma proqramının 2018-2025-ci
illəri əhatə edən III hissəsində
Azərbaycan Respublikasının bü
tün ərazilərində istehlakçıların eti
barlı, təhlükəsiz və səmərəli elekt
rik enerjisi ilə təchiz edilməsinə
yönələn tədbirlər nəzərdə tutul
muşdur ki, həmin işlərin həyata
keçirilməsi nəticəsində qarşımıza
qoyulmuş vəzifələrin icrası tam tə
min olunacaqdır. Proqramın IV
hissəsində informasiya idarəetmə
sistemlərinin təşkili, elektron vasi
tələrindən və “ASAN xidmət”dən
istifadə olunmaqla istehlakçılara
nümunəvi xidmətin göstərilməsi
ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulur.
- “Azərişıq” ASC əhaliyə hansı
elektron xidmətləri təklif edir
və bu istiqamətdə nə kimi ye
niliklər gözlənilir?
- “Azərişıq” ASC-nin əsas vəzi
fəsi abonentlərini fasiləsiz və key
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fiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin
etmək və onlara yüksək səviyyəli
xidmət göstərməkdən ibarətdir. Bu
istiqamətdə fasiləsiz olaraq irimiq
yaslı işlər həyata keçirilməkdədir.
Məqsədimiz vətəndaşların müra
ciətlərinə ən qısa müddətdə baxıl
ması, şəffaflığın təmin edilməsi,
müasir texnologiyaların tətbiqi və
bütün əməliyyatların “bir pəncərə”
prinsipi əsasında formalaşdırılma
sıdır. Prezident yanında Vətəndaş
lara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyi və onun ta
beliyində olan “ASAN xidmət”
mərkəzləri ilə birgə fəaliyyətimiz
bu istiqamətdə mühüm dönüş ya
ratmışdır. “ASAN xidmət” mər
kəzlərində abunəçilərimiz borcun
olmamasına dair arayışın verilmə
si, elektrik enerjisi istehlakçısının
dəyişdirilməsi, məişət abonentləri
nin elektrik şəbəkəsinə qoşulması,
qeyri-əhali üzrə texniki şərt müra

ciətlərinin qəbulu, borcun araşdı
rılması və s. xidmətlərdən yararla
na bilərlər. Bundan başqa abonent
lərimiz üçün yaradılmış elektron
xidmətlərdən onlar mənzillərindən
ayrılmadan “Azərişıq” ASC-nin
rəsmi internet səhifəsi və Elektron
Hökumət Portalı vasitəsilə təqdim
edilən elektron xidmətlərimizdən
də faydalana bilərlər. Artıq bütün
abonentlər üçün 15 rəqəmli kod
sistemi tətbiq edilir. Bu sistemin
tətbiqi Abonent İnformasiya Siste
mini vahid bazada birləşdirəcək və
məlumat mübadiləsinin “online”
rejimdə icra olunmasına imkan ya
radacaq. İnformasiya sisteminin
vahidliyi baş verə biləcək neqativ
halların qarşısının alınması ilə ya
naşı, informasiyanın dəqiqliyini də
təmin edəcək.
- “Azərişıq” ASC öz əməkdaşla
rının iş keyfiyyətini və şəraiti

 i yaxşılaşdırmaq üçün hansı
n
tədbirlər görür?
- “Azərişıq” ASC işçiləri ilə bağlı
kompleks sosial proqramlar həyata
keçirməyə başlayıb.
Enerji təchizatında uğurlu nəti
cələr əldə edən səhmdar cəmiyyət
yerlərdə əməkdaşlarının keyfiyyət
li xidmət göstərməsi üçün onların
iş şəraitinin yaxşılaşdırılması isti
qamətində də ciddi tədbirlər gö
rür. İlk olaraq əmək fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi məqsədilə işçilər
uniformalarla, fəaliyyət sahəsinə
və qəza yerlərinə tez yetişmələri
üçün Almaniya və Yaponiya isteh
salı olan komfortlu avtomobillərlə
təmin ediliblər. Bununla yanaşı ra
yonlarda yeni ofislər tikilir. Yeni
ofislərdə işçilərin səmərəli fəaliy
yəti üçün bütün şərait var. Qarşı
dakı illərdə isə bütün rayonlarda
bu tipli yeni ofislər tikilərək əmək
daşların ixtiyarına veriləcək.
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Milli Məclisin nümayəndə heyəti
Avstraliya İttifaqına səfər etdi

Avstraliya-Azərbaycan parlament
lərarası dostluq qrupunun dəvəti ilə
cari ilin 14-24 sentyabr tarixlərində
Azərbaycan Respublikası Milli Məcli
sinin Azərbaycan-Avstraliya parla
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu
nun rəhbəri Xanlar Fətiyev və Milli
Məclis Aparatının Beynəlxalq müna
sibətlər şöbəsinin baş məsləhətçisi
Teymur Tağıyev Avstraliya İttifaqın
da səfərdə olublar.
Səfər çərçivəsində nümayəndə he
yəti Avstraliya İttifaqında bir sıra rəsmi
görüşlər keçirmişdir. Görüşlərdə Azər
baycan Respublikasının Avstraliya İtti
faqındakı səfiri Rövşən Cəmşidov,
Avstraliyada yaşayan Azərbaycan ic

46     Milli Məclis

masının nümayəndəsi Aydan Rzayeva
iştirak ediblər.
Sentyabrın 14-də Avstraliya Federal
Parlamenti Senatının Prezidenti cənab
Stiven Perri ilə görüşdə iki ölkə arasın
da əlaqələr müzakirə olunub, o cümlə
dən Azərbaycan torpaqlarının Ermə
nistan tərəfindən işğal edilməsi barədə
məlumat Avstraliya tərəfinin diqqətinə
çatdırılıb. Həmçinin parlamentlərarası
əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı
müzakirələr aparılıb. Görüşdə Milli
Məclisin Sədri cənab Oqtay Əsədovun
Avstraliya Senatının Sədrini Azərbay
cana dəvət məktubu Stiven Perriyə
təqdim edilib.
Həmin gün nümayəndə heyəti Avst

raliya parlamentinin Nümayəndələr
Palatasının Sənaye və kənd təsərrüfatı
komitəsinin sədri Rouen Ramzeylə və
İqtisad komitəsinin sədri Con Alek
sandrla görüşlər keçirib. Görüşlərdə
qarşı tərəfə Azərbaycandakı quruculuq
işləri ilə bağlı məlumat verilib, sənaye,
turizm, kənd təsərrüfatı sahələrində öl
kəmizin geniş potensialından, dövləti
mizin beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsin
də əldə etdiyi yüksək uğurlardan söh
bət açılıb.
Sentyabrın 15-də nümayəndə heyəti
Avstraliya Federal Parlamentinin Nü
mayəndələr Palatasının Sədri cənab
Entoni Smit tərəfindən qəbul edilib.
Görüş zamanı Xanlar Fətiyev Ermənis

tanın Azərbaycana qarşı davam edən
işğalçılıq siyasəti barədə ətraflı məlu
mat verib, eyni zamanda, münaqişənin
beynəlxalq hüququn müvafiq norma
və prinsipləri əsasında həllinə dair
Avstraliya İttifaqının mövqeyinə görə
minnətdarlığını bildirib və Milli Məcli
sin Sədri cənab Oqtay Əsədovun Azər
baycana dəvət məktubunu cənab
E.Smitə təqdim edib.
Sentyabrın 17-də Nümayəndələr Pa
latasının Təhlükəsizlik komitəsinin
sədri cənab Dan Tehanla görüşdə
X.Fətiyev ölkəmizin təhlükəsizlik mə
sələlərini daimi diqqətdə saxladığını,
Ermənistan tərəfindən işğalçılıq və et
nik təmizləmə siyasətinə məruz qaldı
ğını diqqətə çatdırıb. Vurğulanıb ki, bir
sıra mötəbər beynəlxalq təşkilatlar qə
bul etdiyi sənədlərdə Ermənistan işğal
çı dövlət kimi tanınıb və bu ölkə işğal
etdiyi ərazilərdən hərbi birləşmələrini
dərhal çıxarmağa çağırılıb.
Həmin gün Avstraliya İttifaqının Ti
carət və İnvestisiyalar üzrə Federal na
ziri cənab Andreu Robb ilə görüş keçi
rilib. Cənab A.Robb Avstraliya şirkətlə
rinin Azərbaycan bazarına cəlb olun
masının hər iki tərəf üçün faydalı ola
biləcəyini diqqətə çatdırıb. X.Fətiyev
bildirib ki, 2014-cü ildə iki ölkə arasın
da ticarət dövriyyəsinin həcmi təxmi
nən 100 milyon ABŞ dolları təşkil edib,
eləcə də Azərbaycanın Dövlət Neft
Fondu tərəfindən Avstraliyada qiymət

li kağızlar bazarına investisiya qoyu
lub, Trans-Anadolu Qaz Kəməri (TA
NAP) layihəsində quraşdırma, təchizat
və tikinti işlərinə nəzarət Avstraliyanın
“Vorley Parsons” şirkətinə həvalə olu
nub, Azərbaycanda I Avropa Oyunları
nın təşkili üçün texniki infrastruktur
işlərinə Avstraliyanın “TRİA” və “Big
Great Event” şirkətləri cəlb edilib. Gö
rüşdə bildirilib ki, hazırda ölkələrimiz
arasında “Sərmayələrin təşviqi və qar
şılıqlı qorunması haqqında saziş” layi
həsi aidiyyəti dövlət qurumları tərəfin
dən baxılmaqdadır.
Sentyabrın 17-də Avstraliya-Azər
baycan parlamentlərarası dostluq
qrupunun üzvləri ilə görüş keçirilib.
Dostluq qrupunun sədri cənab Luke
Simpkins öz çıxışında qeyd edib ki,
Azərbaycanda 2015-ci ilin noyabrın
da keçiriləcək parlament seçkilərini
Avstraliya İttifaqı parlamentinin üzv
lərindən ibarət nümayəndə heyəti
müşahidə edəcək.
Sonra Avstraliya Universitetlər Birli
yinin rəhbərliyi ilə də görüş keçirilib.
Bildirilib ki, iki ölkənin aparıcı univer
sitetləri arasında əməkdaşlıq əlaqələri
nin yaradılması vacibdir. Daha sonra
Avstraliya Dövlət Universitetinin kitab
xanasında Azərbaycana aid guşənin
açılış mərasimi olub.
Səfər çərçivəsində Kanberra şəhə
rində Azərbaycan Respublikasının
səfirliyində rəsmi qəbul təşkil edilib.

Səfir R.Cəmşidov qonaqları ürəkdən
salamlayaraq qəbulda iştirak etdiklə
ri üçün təşəkkürünü bildirib. Avstra
liya-Azərbaycan parlamentlərarası
dostluq qrupunun sədri cənab
L.Simpkins çıxışında bildirib ki, Azər
baycan demokratik ölkə olmaqla ya
naşı tolerantlığın, multikulturalizmin
hökm sürdüyü bir məkandır və Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin apardığı uğur
lu siyasət bütün dünyada tanınır.
Sentyabrın 21-də nümayəndə heyəti
Qərbi Avstraliyanın paytaxtı Pert şəhə
rində Qərbi Avstraliya parlamentinin
Sədri cənab Maykl Sazerlend ilə də gö
rüşüb. Görüşdə Qərbi Avstraliya re
gionu ilə iqtisadi əməkdaşlığın geniş
ləndirilməsi kimi qarşılıqlı maraq do
ğuran mövzular müzakirə edilib. Cə
nab M.Sazerlend Qərbi Avstraliya par
lamentində Azərbaycanla dostluq qru
punun yaradılmasının zəruri olduğunu
bildirib və parlamentin deputatı Nik
Gorengeyə bu qrupun təşkil edilməsini
tapşırıb.
Sentyabrın 22-də Qərbi Avstraliya
nın paytaxtı Pert şəhərinin meri xanım
Lisa Scaffidi ilə keçirilən görüşdə isə
belə bir fikir səsləndirilib ki, Azərbay
can Respublikasının şəhərləri ilə Pert
şəhəri arasında əlaqələrin qurulması,
Azərbaycan şirkətlərinin və iş adamla
rının Pert şəhərinə dəvət edilməsi məq
sədəuyğundur.
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Türkmənistanın bitərəfliyi:
milli mənafelərin dünya birliyinin
prioritetləri ilə əlaqələndirilməsidir

Toyli Komekov
Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

Dövlətin beynəlxalq münasibət
lər tarixində ilk dəfə olaraq BMT
Baş Məclisi tərəfindən təsdiq olun
muş misligörünməmiş beynəlxalq
hüquqi statusu Türkmənistanın
sülhsevər xarici siyasətinin tanın
masına, beynəlxalq münasibətlərin
sülh yolu ilə inkişafına, qlobal təhlü
kəsizliyin və stabil tərəqqinin təmin
edilməsinə layiqli töhfələrin veril
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məsində ölkənin nüfuzunun təsdiqi
kimi qəbul edilib.
Prezident Qurbanqulu Berdimə
həmmədovun təşəbbüsü ilə 2015-ci
ildə Türkmənistanın daimi bitərəfli
yinin 20-ci ildönümünün təntənəli
şəkildə və geniş miqyasda qeyd
edilməsi məqsədilə Türkmənistanın
Ağsaqqallar Şurası 2015-ci ili Türk
mənistanın “Bitərəflik və sülh ili”

Ölkə Konstitusiya
sına əsasən və BMT
Baş Məclisinin
1995-ci il dekabrın
12-də yekdilliklə
qəbul edilmiş
“Türkmənistanın
daimi bitərəfliyi
haqqında” xüsusi
qətnaməsinə müva
fiq olaraq Türkmə
nistan daimi bitə
rəfliyin beynəlxalq
hüquqi statusuna
sahibdir.
elan edilməsini qərara alıb. Bu, təsa
düfi deyil. Ona görə ki, Türkmənis
tanın bitərəflik modeli təcrübədə öz
həyat qabiliyyətini sübut etdi və re
gional sabitliyin, təhlükəsizliyin, öl
kə və xalqların sülh və davamlı inki
şafı naminə konstruktiv dialoq və
tərəfdaşlığın təmin edilməsində ən
güclü amillərdən birinə çevrildi.
Bu gün dünya ictimaiyyəti şahid

 ir ki, ölkə bitərəfliyinin artan xarici
d
siyasət resursu Türkmənistan lideri
nin rəhbərliyi altında sülh, təhlükə
sizlik və davamlı inkişaf məqsədləri
üçün siyasi-diplomatik vasitə kimi
maksimum dərəcədə istifadə olu
nur.
Türkmənistan Prezidenti bitərəf
liyə əsaslanan xarici siyasətin ənə
nəvi təməl prinsiplərini yaradıcı şə
kildə tətbiq edərək, dünya ilə qarşı
lıqlı münasibətlərin optimal formu
lunu əldə etməyə, milli və beynəl
xalq maraqların uzlaşdığı və üst-üs
tə düşdüyü ortaq məxrəcə nail ol
du.
Müstəqillik və bitərəflik Türkmə
nistanın dövlət təməlinin möhkəm
liyini, türkmən xalqının tarixi yolu
nun və nailiyyətlərinin əzəmətini
təcəssüm etdirərək dövlətimizin
beynəlxalq aləmdə nüfuzunu və ro
lunu nümayiş etdirir.
Türkmənistan dövlətinin bitərəf
liyinin əhəmiyyəti planetdə sülhün,
təhlükəsizliyin və davamlı inkişafın
təmin edilməsinə istiqamətlənmiş
fundamental məsələlərin nəzərə
alınması, bərabərhüquqluluq, qarşı
lıqlı hörmət və razılığın əldə olun

masında göstərilən səylər kimi ali
prinsiplərə malik olan geniş siyasi
dialoqun təşkil edilməsi və inkişafı
zamanı dəqiq nəzərə çarpır.
Bundan başqa bu fəaliyyət Türk
mənistan başçısının təşəbbüsü ilə
vaxtlı-vaxtında yeni başlanğıclarla
davamlı olaraq yenilənir.
Türkmənistanın açıq və sülhse
vər xarakter daşıyan bitərəfliyi,
müasir dövrün problemlərinin bir
gə həllinə və axtarışına yönəlməsi
onun müsbət qəbul edilməsinin
coğrafi sərhədlərini də əhəmiyyətli
dərəcədə genişləndirir. Bu isə əsa
sən Prezident Qurbanqulu Berdi
məhəmmədovun BMT-nin yüksək
tribunasından elan etdiyi genişmiq
yaslı beynəlxalq təkliflər və təşəb
büslər sayəsində baş verir.
Ölkəmizin xarici siyasət kursu
nun əsas vektoru milli mənafelərin
müasir dünyanın qlobal prioritetləri
ilə ahəngdar birləşməsidir.
Beləliklə, bitərəf Türkmənistan
beynəlxalq siyasətin və diplomati
yanın sülhsevərlik, qarşılıqlı hör
mət, bərabərhüquqluluq, qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlıq, daxili işlərə qa
rışmamaq, planetdə xalqların və öl

kələrin inkişafı, tərəqqisi naminə
tərəfdaşlıq kimi əsas prinsiplərinə
möhkəm və qəti surətdə əməl edir.
Türkmən dövləti Yer kürəsində
sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin
təmin olunmasına istiqamətlənmiş
sıx əməkdaşlıq edən maraqlı tərəflə
rin razılığa gəldiyi və qüvvələrini
birləşdirdiyi sülhməramlı mərkəzə
çevrilib. Bu baxımdan Türkmənis
tan öz münasibətlərini qarşılıqlı
hörmət, hüquq bərabərliyi və pozi
tiv maraqlar kimi prinsiplər əsasın
da quran vicdanlı və öz öhdəlikləri
nə sadiq tərəfdaşdır.
Müasir Türkmənistan sadəcə re
gion üçün deyil, həm də dünyanın
digər gənc dövlətləri üçün də dina
mik inkişafın və dünya sivilizasiya
sının qabaqcıl sıralarına inteqrasiya
nın nümunəvi modelidir.
Türkmənistan dövlətinin hamı
lıqla tanınmış daimi bitərəfliyinin
beynəlxalq hüquqi statusu xarici si
yasi strategiyanın əsasını müəyyən
etməklə bərabər ölkənin iqtisadi in
kişafının və firavan yaşayışın, xalqın
xoşbəxt həyatının etibarlı təməlinin
təmin edilməsində ən mühüm amil
kimi də çıxış edir.
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Bu baxımdan bitərəf Türkmənis
tanın geosiyasi maraqları son dərəcə
sadə və təbiidir: bütün dövlətlərlə
dostluq münasibətləri saxlamaq, ya
xın və uzaq ölkələrlə qarşılıqlı-fay
dalı tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək,
daxili inkişaf üçün xarici şəraitləri
yaratmaq.
Ölkəmizin qurulması bir tərəf
dən qlobal iqtisadi və siyasi mühit
də dövlətin mövqeyinin möhkəm
lənməsi, digər tərəfdən isə Türkmə
nistanın ən ucqar guşələrinə təsir
edən daxili islahatların keçirilməsi
kimi bir-birini tamamlayan iki vek
tor üzrə başlayıb.
Bitərəflik prinsipləri davamlı in
kişafın strateji məsələlərinin həllin
də də ölkəmizin prioritet mövqeləri
nin təməl daşıdır. Bu prinsiplər bitə
rəflik fəlsəfəsinin və etikasının ma
hiyyətini Prezident Qurbanqulu
Berdiməhəmmədovun dövlət siya
sətinin ali maraqlarını və prioritetlə
rini bəyan edən “Dövlət insan üçün
dür!” devizində əks olunub.
Müasir Türkmənistanda həyata

keçirilən uzunmüddətli proqramlar
sayəsində iqtisadi sektor stabil ola
raq inkişaf edir, xalqın sosial rifahı
daim yaxşılaşır, ölkənin siması əsas
lı şəkildə dəyişir, insanların mənəvi
dünyası milli və dünya mədəniyyə
tinin yeni koloriti ilə zənginləşərək
yenilənir.
Böyük təbii və iqtisadi imkanları
nı, insan potensialını dünyada sül
hün xidmətinə yönəltməyə çalışan
Türkmənistan dövləti milli özünə
məxsusluğunu qoruyub saxlayaraq
həm özünün müstəqillik illərində
topladığı təcrübədən, həm də dün
ya praktikasının ən yaxşı nümunə
lərindən istifadə edir.
Bitərəfliyin mədəni-tarixi köklə
rindən danışarkən qeyd etmək la
zımdır ki, Türkmənistanın yeritdiyi
daxili və xarici siyasət xalqımızın
bütün xalqlarla sülh və həmrəylik
şəraitində yaşaması kimi çoxəsrlik
ənənələrinə tamamilə cavab verir.
Eyni zamanda, bu siyasət hüquq bə
rabərliyi əsasında dünya ölkələri ilə
münasibətlərin qurulmasına imkan

yaradan bitərəf dövlət statusuna uy
ğundur.
“Bitərəflik və sülh ili” qədim
türkmən torpağında xalqımızın mə
nəvi təmizliyə, xeyirxahlığa, maddimənəvi dəyərləri artırmağa can at
masını təcəssüm etdirən çoxəsrlik
ənənələrinin təntənəsinin rəmzidir.
Məhz bu prinsiplər əsasında bəşə
riyyətin dinc və xoşbəxt yaşaması
naminə Türkmənistanın sülhsevər
siyasəti qurulur.
Yaxın qonşu ölkələrlə, o cümlə
dən Türkmənistanın çoxəsrlik dost
luq münasibətlərinin və tarixən for
malaşmış ümumi mədəni-mənəvi
ənənələrinin olduğu Azərbaycanla
arasında səmərəli dialoqun qurul
ması ölkənin yeritdiyi xarici siyasə
tin strateji vektorlarından biridir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azər
baycan 1995-ci il dekabrın 12-də
BMT Baş Məclisinin müvafiq qətna
məsində təsbit olunmuş Türkmənis
tanın daimi bitərəflik statusunu dəs
təkləyən ilk dövlətlərdən biri olub.
Türkmənistan Prezident Qurban

Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələrinə həsr olunmuş konfrans. 17 fevral 2015-ci il
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Aşqabadda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşü. 29 yanvar 2015-ci il

 ulu Berdiməhəmmədovun təşəb
q
büsçüsü olduğu BMT Baş Məclisi
nin “Enerji daşıyıcılarının etibarlı və
stabil tranziti, onun dayanıqlı inki
şaf və beynəlxalq əməkdaşlıqda tə
min edilməsində rolu” adlı qətna
məsinə Azərbaycan fəal dəstəyini
ifadə etdi. Qeyd edək ki, qətnamə
2008-ci il dekabrın 19-da bu nüfuzlu
beynəlxalq təşkilata üzv olan bütün
dövlətlər tərəfindən qəbul olunmuş
du. Türkmənistan da öz növbəsində
2011-ci ildə BMT Baş Məclisində
Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyridaimi üzv seçilməsi ilə bağlı nami
zədliyini dəstəklədi.
Türkmənistan və Azərbaycanı
qədim dostluq və qarşılıqlı rəğbət
ənənələrinə dayanan ənənəvi qar
daşlıq münasibətləri, ümumi funda
mental dəyərlər, beynəlxalq məsələ
lərdə sülhsevərlik və humanizm
prinsiplərinə sadiqlik birləşdirir.
Avropa ilə Asiyanın kəsişməsin
də əlverişli coğrafi mövqedə yerlə
şən ölkələrimiz siyasət, iqtisadiyyat,

humanitar və sosial sahələrdə səmə
rəli əməkdaşlıq edirlər. Qlobal və
regional inkişafla bağlı müxtəlif ak
tual məsələlər üzrə görüş və mövqe
bənzərlikləri Türkmənistanla Azər
baycan Respublikası arasında sıx
tərəfdaşlığa imkan yaradır. Bu isə
BMT, ATƏT, MDB kimi nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
qarşılıqlı-faydalı fəaliyyət üçün
möhkəm təməldir.
Türkmənistan-Azərbaycan əlaqə
lərinin səmərəli inkişafı üçün möh
kəm platforma olan fəal siyasi əla
qələr, ilk növbədə yüksək səviyyədə
əlaqələr iki ölkə arasında faydalı
əməkdaşlığın irəliləyişinə kömək
edir.
Türkmənistan və Azərbaycan
Respublikasının liderləri arasında
qarşılıqlı etimada əsaslanan ənənəvi
dialoq, habelə beynəlxalq görüşlər
və forumlar çərçivəsində dünyada
inkişafın aktual problemlərinə dair
müntəzəm fikir mübadilələri müs
bət əməkdaşlığın mühüm amilləri
rolunu oynayır və tərəfdaşlığın gə

ləcəkdə daha da möhkəmlənməsinə
kömək edir.
Buna sübut kimi, Türkmənistan
Respublikasının Prezidenti Qurban
qulu Berdiməhəmmədovun və
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin 2014-cü il iyu
nun 5-də Bodrumda (Türkiyə) keçi
rilən Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurasının IV Sammitində,
eləcə də cari il iyunun 12-də Türk
mənistanın dövlət başçısının “Bakı2015” I Avropa Oyunlarının rəsmi
açılış mərasimində iştirak etmək
üçün Azərbaycana etdiyi işgüzar sə
fəri çərçivəsində baş tutan görüşlə
rini göstərmək olar.
Beləliklə, Türkmənistan dövləti
nin daimi bitərəflik statusuna əsas
lanan diplomatiyası beynəlxalq hü
ququn hamı tərəfindən qəbul edil
miş normalarına, müasir beynəlxalq
münasibətlər sisteminin bütün işti
rakçıları arasında hüquq bərabərli
yi, qarşılıqlı hörmət, mehriban qon
şuluq və əməkdaşlıq prinsiplərinə
riayət edir.
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Hörmətli Ziyad müəllim!
Sizi − Milli Məclisin deputatını və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üz
vünü  anadan olmağınızın 75 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Siz hələ gənc yaşlarınızda elmə xüsusi həvəs göstərmiş, Azərbaycan Dövlət Universite
tinin İqtisadiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra SSRİ Elmlər Akade
miyasının İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almısınız. Namizədlik disser
tasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görüldükdən
sonra hələ 31 yaşında  ikən doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, yüksək şəxsi keyfiy
yətləriniz sayəsində Azərbaycan EA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsin
dən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsinədək
yüksəlmisiniz.
Siz müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan KP MK-nın İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin İqtisadiyyat məsələləri daimi komissiyasının sədri, Ali Sovet Səd
rinin birinci müavini, Dövlət Plan Komitəsinin sədri, Azərbaycan Respublikası Baş naziri
nin birinci müavini vəzifələrində çalışmış, Avropa Birliyi Komissiyası yanında Azərbaycanın
milli koordinatoru  olmusunuz. Sizin sədrliyinizlə Ali Sovetin 1991-ci il oktyabrın 18-də ke
çirilən iclasında ölkəmizin müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul edilmişdir.
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Siz həm də Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının
akademikisiniz.
500-dən çox elmi əsər və məqaləniz elmi ictimaiyyət tərəfindən böyük maraqla qarşılan
mışdır. Yetişdirdiyiniz iqtisadçı alimlər bu gün Azərbaycan elminin inkişafında yaxından
iştirak edirlər. Siz həm də 1999-cu ildən ölkəmizin iqtisadi nailiyyətlərini təbliğ edən
“İqtisadiyyat” qəzetinə rəhbərlik edirsiniz.
Sizin “Böyük yolun mərhələləri (Azərbaycan iqtisadiyyatı yarım əsrdə, onun reallıqları
və perspektivləri)” adlı fundamental əsəriniz Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri
Heydər Əliyevin nurlu xatirəsinə həsr olunmuşdur.
Siz ölkəmizdə ilk dəfə çap olunmuş 7 cildlik “Böyük İqtisadi Ensiklopediya”nın ideya
müəllifi və baş redaktorusunuz. Yeni iqtisadi təfəkkürə köklənmiş bu irihəcmli nəşrd ə müa
sir iqtisadi biliklərlə bağlı istənilən suala cavab tapmaq mümkündür.
Hörmətli Ziyad müəllim!
Azərbaycan xalqı Sizi həm də ölkəmizdə baş verən hadisələrə fəal vətəndaş mövqeyindən
yanaşan ictimai xadim kimi tanıyır və hörmət bəsləyir. Təsadüfi deyildir ki, Siz X-XII ça
ğırış Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, 2005-2010-cu illərdə isə müstəqil Azərbayca
nın III çağırış Milli Məclisinin deputatı olmusunuz. Bu gün Siz IV çağırış Milli Məclisin
deputatı, İqtisadi siyasət komitəsinin sədri kimi təqdirəlayiq fəaliyyət göstərir, qanun yara
dıcılığı işinə öz layiqli töhfələrinizi verirsiniz. Göstərdiyiniz xidmətlər diqqətdən kənarda
qalmamış, 2010-cu ildə Prezidentimizin sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmusu
nuz.
Siz həm də Azərbaycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri,
Çin, Portuqaliya və Suriya ilə əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü kimi Milli Məclisin bey
nəlxalq münasibətlərinin inkişafında yaxından iştirak edirsiniz. İnanıram ki, bundan son
ra da ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi naminə zəngin iş
təcrübənizi və səylərinizi əsirgəməyəcəksiniz.
Hörmətli Ziyad müəllim!
Sizi 75 illik yubileyiniz münasibətilə bir daha səmimi qəlbdən təbrik edir, yaşınızın bu
müdrik çağında Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 25 iyun 2015-ci il
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Hörmətli Hüseynbala müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış mühəndisi, sevilən yazıçı-dramaturqu anadan
olmağınızın 70 illik yubileyi münasibətilə səmimi  qəlbdən  təbrik edirəm.
Siz ölkəmizin dilbər guşəsi Lerikdə dünyaya göz  açmısınız.  Lənkəranda orta təhsil aldı
ğınız vaxtlarda istedad və zəhmətsevərliyinizi kəşf edən müəllimləriniz gələcəyinizə böyük
ümidlər bəsləyiblər. Sonralar Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Sənaye
və mülki tikinti fakültəsini bitirmiş, inşaat  mühəndisi kimi  həyata  vəsiqə  almısınız.
Həyatınızın 36 illik qaynar fəaliyy əti respublikanın qaz  təsərrüfatı sənayesi ilə bağlıdır.
Siz ilk əmək  fəaliyyətinə 1971-ci ildə Bakı 4 saylı Qaz Tikinti-Quraşdırma İdarəsində iş
icraçısı kimi başlamış, az bir vaxtda baş mühəndis, idarənin rəisi vəzifələrinə qədər yüksəl
misiniz. Sonrakı illərdə “Azəriqaz” Təmir-Tikinti Trestinin rəisi,  “Maye-Qaz” İstehsalat
Birliyinin rəisi, Dövlət  Yanacaq  Komitəsi sədrinin birinci  müavini, “Bakqaz” İB-nin rəis
müavini, Azərbaycan Qaz Emalı Zavodunun direktoru kimi məsul vəzifələrdə fəaliyyət
göstərmisiniz. İşinizə böyük məsuliyyət hissi ilə yanaşmağınız, səmimiliyiniz və zəhmətse
vərliyiniz harada çalışmağınızdan  asılı olmayaraq, kollektivin Sizə dərin hörmətini qazan
dırmışdır. Xidmətləriniz  diqqətdən kənarda  qalmamış, 1980-ci ildə “Qırmızı Əmək Bay
rağı”  ordeninə,  “Azərbaycan Respublikasının əməkdar  mühəndisi”  fəxri  adına  layiq  
görülmüsünüz.
Sonralar yorulmadan elmi araşdırmalarınızı davam etdirərək texnika elmləri namizədi,
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texnika elmləri doktoru alimlik dərəcələri almış, professor elmi adını qazanmısınız. Beynəl
xalq Mühəndislər və Azərbaycan Mühəndislər Akademiyasının müxbir üzvüsünüz. Təc
rübi fəaliyyətə söykənən biliklərinizi   daim gənclərlə paylaşmış, istedadlı   pedaqoq   kimi  
özünüzü  tələbələrə sevdirə bilmisiniz. Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft  Akademiyasında  
Neftin, qazın  saxlanması  və nəqli kafedrasının müdiri, eyni zamanda, İxtisaslaşdırılmış
Doktorluq Dissertasiyaları Şurasının sədri kimi fəaliyyətiniz təqdirəlayiqdir.
Hüseynbala   müəllim! Siz həm də ölkəmizdə çox   sevilən və oxunan bir   yazıçısınız.  
Müəllifi olduğunuz onlarla hekayə, povest, roman, dram əsərləri oxucular tərəfindən yük
sək qiymətləndirilir. Əsərləriniz mövzusunun aktuallığı, obrazların kamilliyi, bədii vasitə
lərin orijinallığı ilə seçilir. “Görkəmli adamların həyatı” silsiləsindən olan Ulu öndər Hey
dər Əliyevin, onun xanımı, böyük oftalmoloq-alim Zərifə Əliyevanın,   Prezident İlham
Əliyevin  həyat və fəaliyyətlərinə  həsr  etdiyiniz  trilogiya, 50-dən artıq bədii əsər, elmi
monoqrafiya və dərsliklər,  publisistik yazılar dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilmiş,
böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Özündə  milli  təəssübkeşlik, vətənpərvərlik kimi ali  dəyər
ləri  və nəcib  duyğuları  əks  etdirən “Xəcalət”, “Miras”, “Gəncə qapıları” və “Sonuncu
fateh” əsərləriniz əsasında hazırlanmış tamaşalar bu gün Azərbaycan teatrlarının reper
tuarındadır və tamaşaçıların hədsiz  marağına  səbəb olur.  
Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Yeni Azərbaycan  Partiyasının  ya
randığı ilk günlərdən onun sıralarında olmağınız, partiyanın Xətai rayon təşkilatının səd
ri kimi  fəaliyyətiniz geniş ictimaiyyətə yaxşı məlumdur. Təsadüfi  deyildir  ki, Xətai rayo
nunun sakinləri  Milli Məclisə III və IV çağırış seçkilərdə Sizə böyük  etimad  göstərərək
deputat seçmişlər.
Bu gün müstəqil Azərbaycan parlamentinin Təbii ehtiyatlar, energetika  və  ekologiya
komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı işinə layiqli töhfənizi verirsiniz.
Milli Məclisin Azərbaycan-Küveyt parlamentlərarası əlaqələr  üzrə  işçi qrupunun rəh
bəri, Rusiya, Türkiyə, Serbiya, İran, Litva, Ukrayna və Yunanıstanla işçi qrupların üzvü
kimi Azərbaycan parlamentinin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində yaxından iştirak  
edirsiniz.
Hörmətli Hüseynbala müəllim!
Sizi anadan olmağınızın 70 illik yubileyi münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə
bu müdrik yaşınızda uzun ömür, möhkəm cansağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları ar
zulayıram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 25 iyun 2015-ci il
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Hörmətli Rafiq müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tibb elmləri doktorunu, professoru, əməkdar elm xadi
mini 70 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Gədəbəydən pərvazlanaraq N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda
ali təhsil alıbsınız. 1969-cu ildə Müalicə-profilaktika fakültəsini bitirərək həkim-terapevt
kimi fəaliyyətə başlayıbsınız. Öncə Naftalan və Mərdəkandakı sanatoriyalarda insanlara
şəfa verərək tibbi biliklərinizi təcrübədə təkmilləşdiribsiniz.
1974-cü ildən həyatınızı doğma institutla bağlayıbsınız, aspirant kimi qədəm qoyduğu
nuz Daxili xəstəliklər kafedrasında indiyədək elmi-pedaqoji və praktik fəaliyyətlə
məşğulsunuz. Artıq 25 ildir ki, həmin kafedraya rəhbərlik edirsiniz.
Peşənizə ürəkdən bağlılığınız, elmə olan marağınız Sizi tibbin sirlərini araşdırmağa
həvəsləndirib. 1979-cu ildə Tbilisi Dövlət Tibb İnstitutunda uğurla dissertasiya müdafiə
edərək tibb elmləri namizədi, 1990-cı ildə isə Moskvada Ümumittifaq Endokrinoloji Elmi
Mərkəzdə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsini
qazanıbsınız. 1992-ci ildə professor elmi adına layiq görülübsünüz.
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Pedaqoji məharətiniz, elmi-təşkilatçılıq qabiliyyətiniz, öhdənizə düşən vəzifəyə vicdanla,
böyük məsuliyyətlə yanaşmağınız işlədiyiniz kollektivdə Sizə hörmət və inam qazandırıb.
Bacarıqlı elm təşkilatçısı olaraq 1993-cü ildən bu günədək Azərbaycan Dövlət Tibb
Universitetinin  prorektorusunuz. Yetişdirdiyiniz alimlər arasında dörd nəfər tibb elmləri
doktoru, otuza yaxın tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru var. 250-dən çox elmi məqalənin, 6
monoqrafiyanın, 2 dərsliyin, şəkərli diabetlə bağlı ixtiranın müəllifisiniz. Avropa Diabet
Assosiasiyasının və Dünya Diabet Federasiyasının üzvü kimi də beynəlxalq konqreslərdə
Azərbaycanı layiqincə təmsil edirsiniz.
Rafiq müəllim, səhiyyə sahəsindəki xidmətləriniz yüksək qiymətləndirilib. 20 ildən çox
dur ki, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş endokrinoloqusunuz. 2000-ci ildə əməkdar
elm xadimi adına layiq görülüb, 2010-cu ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilibsiniz.
Məşhur “91-lər”dən biri olaraq 1993-cü ildən Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoy
duğu Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarındasınız, YAP Siyasi Şurasının üzvü kimi
dövlətçiliyin möhkəmlənməsi yolunda mühüm fəaliyyət göstərirsiniz.
Xalqın etimadını qazanaraq 2006-cı ilin mayından III çağırış, daha sonra isə IV çağırış
Milli Məclisə deputat seçilibsiniz. Elm və təhsil komitəsinin üzvü kimi qanunvericiliyin
zənginləşməsinə layiqli töhfə verirsiniz. Eyni zamanda, Azərbaycan-Qırğızıstan
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri, Avstriya, Rusiya, Çexiya və Çin ilə
analoji işçi qrupların isə üzvü kimi Milli Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində
yaxından iştirak edirsiniz.
Hörmətli Rafiq müəllim!
Sizi anadan olmağınızın 70 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, ömrünüzün müd
rik çağında Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzula
yıram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 26 sentyabr 2015-ci il
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Hörmətli Fazil müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış siyasətçini   anadan olmağınızın 50 illiyi
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz əmək fəaliyyətinə sadə zəhmət adamı kimi başlamış, hərbi xidmətinizi başa vurduq
dan sonra Bakı Dövlət Universitetində ali təhsil alaraq hüquqşünas ixtisasına yiyələnmisiniz.
Siz ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkədə geniş vüsət almış Xalq Cəbhəsi hərəkatının
fəallarından olmusunuz. Öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin köməkçisi, sədr
müavini, 1992-1993-cü illərdə isə Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının Dövlət
hüquq şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmısınız. Elmə olan həvəsiniz sayəsində 2006-cı
ildə   Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar
İnstitutunun nəzdindəki Dissertasiya Şurasında dissertasiya müdafiə edərək fəlsəfə elmləri
namizədi alimlik dərəcəsi almısınız. Sizin hüquq, din və fəlsəfəyə aid elmi məqalələriniz,
kitablarınız və “Azərbaycan türklərinin   dini-fəlsəfi dünyagörüşü: fəlsəfi aspekt” adlı
monoqrafiyanız elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Hazırda Siz Azərbaycan Böyük Quruluş Partiyasının sədri kimi ölkənin ictimai-siyasi
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həyatında yaxından iştirak edirsiniz. Buna görə də 2005-2010-cu illərdə müstəqil
Azərbaycanın III çağırış Milli Məclisinin deputatı olmuş, 2010-cu ildə isə IV çağırış Milli
Məclisin üzvü seçilmisiniz. Bu gün Siz parlamentin  İnsan hüquqları komitəsinin  üzvü  
kimi qanun yaradıcılığı işində  yaxından iştirak edirsiniz.
Siz həm də Rusiya, İran, Türkiyə, Almaniya, Belçika, Rumıniya, Latviya, İordaniya,
Kolumbiya, Malayziya və Malta ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü
sünüz.
Hörmətli Fazil müəllim!
Sizi 50 illik yubileyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir,  ömrünüzün bu kamil
çağında Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayır, uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 9 oktyabr 2015-ci il
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Hüseynbala Mirələmov:

“Ən böyük
arzum
Qarabağı
azad
görməkdir”
Millət vəkili Hüseynbala Mirələmovla müsahibə
- Hüseynbala müəllim, bu il 70
yaşınız tamam oldu. 70 yaş öm
rün ən müdrik çağıdır. Bu yaşa
qədər həyatda çox şeyə nail ol
musunuz. Bu gün ən böyük ar
zunuz nədir?
- Həyat həqiqətləri insanı arzu
larla yaşamağa vadar edir - mənim
də arzularım var: məişət arzuları,
ədəbi arzular, siyasi arzular... Am
ma bir vətəndaş, yazıçı, siyasi xa
dim, millət vəkili kimi ən böyük
arzum Qarabağımızı azad görmək
dir. Bu, populizm də deyil... mən
ürəkdən gələn sözümü deyirəm.
Həm də hesab edirəm ki, dünyanın
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harasında yaşamasına baxmaya
raq, bütün azərbaycanlıların arzu
su, amalı bu olmalıdır.
Bu gün biz toya da gedirik, de
yib-gülürük də, amma içimizdə
ağır bir nisgil var. Sadə bir həqiqəti
söyləyim. Deyirlər ki, Ermənistan
Azərbaycanın filan qədər torpağını
işğal edib. İnanırsınızmı, mən bu
sözü qəbul edə bilmirəm. Doğru
dan da, utancverici hissdir. Ermə
nistan nə dövlətdir axı? Heç olma
sa deyilməlidir ki, xarici qüvvələ
rin havadarlığı, köməyi ilə Ermə
nistan bizim torpaqlarımızı işğal
edib.

Əlbəttə, mən sülh tərəfdarıyam.
Möhtərəm Prezidentimiz, eləcə də
parlamentimiz, ümumiyyətlə, döv
lət başçımızın ətrafında birləşən
bütün sağlam qüvvələr çalışırlar
ki, bu münaqişə mümkün qədər
sülh yolu ilə həll edilsin.
Müharibə bəşəriyyətə fəlakət
gətirən bir kabusdur. Amma indi
münaqişənin həlli yolunu üzərinə
götürənlərin ucbatından sülh yolu
da müşkülə düşüb. Tarixən də bəzi
xalqlara qarşı ədalətsizliklər olub
və onlar öz haqlarına qanları baha
sına olsa belə nail olublar.
Dünyanın güclü dövlətləri mü

haribənin adı gələn kimi - olmaz deyirlər. Sirr deyil ki, onlar bizi
məcbur edirlər ki, Dağlıq Qarabağ
da ikinci bir erməni dövləti yaran
sın, Azərbaycan onun müstəqilliyi
ni tanısın, ondan sonra işğal altın
da olan rayonların məsələsi həll
edilsin. Azərbaycan Prezidenti də,
Azərbaycan xalqı da heç vaxt buna
razı olmaz və olmayacaq da. İlham
Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı ki
mi, Azərbaycan öz torpaqlarını
azad edəcək - nəyin bahasına olur
sa olsun.
- YAP yarandığı gündən onun sı
ralarındasınız, millət vəkili kimi
parlamentdə qanunların qəbu
lunda fəal iştirak edirsiniz, on
larla gözəl əsərin müəllifisiniz,
pedaqoq kimi gənc nəslin for
malaşmasında əməyiniz böyük
dür. Bütün bu işlərin öhdəsindən
necə gəlirsiniz?

- Çox gözəl sualdır. Mən deyər
dim ki, bu, texnoloji sualdır. Necə
ki, tikintidə, neft sənayesində tex
nologiya var, bizim fəaliyyətimiz
də də texnologiya var. Nədir bu
texnologiya? Başlayaq birinci yazı
çılıqdan. Yazıçılıq elədir ki, həftə
lərlə, aylarla, bəzən illərlə sənin
beynində, ürəyində, iç dünyanda o
süjet yavaş-yavaş formalaşır, yəni
yazacağın hər hansı roman, povest
beynində yetişir - ilk cümləsindən
son cümləsinə, hətta dialoqlara qə
dər yazılır; o vaxta qədər ki, artıq
texniki işlər lazım olur. Texniki iş
isə odur ki, kağızı, qələmi götürür
sən və ya keçirsən kompüterin ar
xasına... Bu, onun texnologiyası
dır.
Pedaqoqluqla isə mən bütün gü
nü məşğul olmuram. Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universite
tində Neft və qazın saxlanması və
nəqli kafedrasının müdiri vəzifə

sində çalışıram. Neft və qazın sax
lanması və nəql olunması mənim
ixtisasımdır. Adətən mühazirəm,
ya da kafedrada təşkilati məsələlər
olanda universitetə gedirəm. Ora
da köməkçilərim, müavinim var;
lazım olanda əlaqə saxlayır, məslə
hətlər alırlar.
Siyasi fəaliyyətimlə bağlı isə bi
lirsiniz ki, həftədə 2 dəfə Milli Məc
lisdə iclas olur. Komitə iclaslarında
da çox fəal iştirak edirəm. Qanun
lar komitə iclaslarında hazırlanır;
çıxış edirəm, sözümü deyirəm. Ple
nar iclasda isə çox vaxt çıxış etmi
rəm, çünki təkrarı sevmirəm.
- Dediklərinizdən belə başa düş
düm ki, saydığım peşələrin, sa
hələrin hər birini mükəmməl
bildiyiniz üçün siz bu qədər işin
öhdəsindən sevə-sevə gəlirsiniz.
- Bunlar bir-birinə mane olmur,
əksinə eyni məqsəd uğrunda səy
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lərimi birləşdirir. Sanki biri o biri
nə, yəni siyasi fəaliyyətim pedaqoji
fəaliyyətimə güc verir, onların hər
ikisi isə ədəbi yaradıcılığıma sti
mul verir.
Ümumiyyətlə, mən hansı işlə
məşğul oluramsa, orada sevgi var.
Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə, si
yasətinə olan inamıma, onun həyat
tarixçəsini, mübarizliyini, müdrik
dövlət xadimi obrazını bir nümunə
kimi sevdiyimə və bildiyimə görə
YAP yaranan kimi onun sıralarına
qoşuldum və fəxrlə deyə bilərəm
ki, onun təşkilatlanmasında iştirak
etmişəm. Xətai rayonunda YAP-ın
ilk təsis konfransını keçirmişik. İn
di də çox sevinirəm ki, o təşkilata
Xətai rayonunda mən rəhbərlik
edirəm. Sevə-sevə də o işi aparı
ram.
Partiya da mənə böyük etimad
göstərib. 3 çağırışdır ki, Azərbay
can parlamentinə 33 saylı Xətai bi
rinci seçki dairəsindən deputatlığa
namizədliyimi irəli sürüb. Çalışdı
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ğım sahələrdə gördüyüm işlərin
öhdəsindən sevə-sevə gəlirəm.
Əlbəttə, mən özümü böyük ya
zıçı saymıram. İstər bədii, istər
publisistik kitablarım xarici dillərə
tərcümə olunsa da, özümü həvəs
kar bir yazıçı hesab edirəm.
Yazıçı gərək siyasəti də, mədə
niyyəti də, incəsənəti də bilsin.
Mən əsərlərimdə qadınlara dönədönə müraciət edirəm. Çünki qa
dınlara qarşı çox səhvlər olur, on
lara qarşı bir çox ədalətsizlik, haq
sızlıq, kobudluq faktları mövcud
dur. Fikrimcə, həyatda pis qadın
ola bilməz. O qadını pis edən in
sanlar, talelərinə biganə kişilər var.
Axı qadın, ana necə pis ola bilər?
Yaranışdan həlim, xoşxasiyyət, gö
zəl olan qadını düşdüyü şərait, kişi
laqeydliyi, kobudluğu cinayətkar
da olmağa vadar edir. Həmişə de
yirəm ki, mənim kodeksimdə qadı
nı həbs etmək məfhumu yoxdur.
Mən bununla barışmıram. Qadın
ları həbs etmək bütün ülvi duyğu

ları, sevgini, məhəbbəti, bəşəri ar
zuları həbs etməkdir. Ən böyük
səhv edən qadını belə bağışlamaq
lazımdır. Qadınlar zərif məxluq
lardır, biz onları qorumalıyıq.
- Hamı sizi yazıçı-publisist kimi
yaxşı tanıyır, əsərlərinizi sevəsevə oxuyur. Bu gün Azərbayca
nın teatr səhnəsində çoxsaylı
tamaşalarınız qoyulub. Bəs tex
niki elmlərdən sizi ədəbiyyata
gətirən nə oldu? Ədəbiyyata
olan bu maraq haradan qay
naqlandı?
- Orta məktəbi gümüş medalla
bitirmişəm. Ədəbiyyatı da, riyaziy
yatı da çox gözəl bilirdim. Dostum,
həmkarım Hadi Rəcəbli ilə bir si
nifdə oxuyurduq. O, dediklərimə
şahiddir. Mən filoloq olmaq istə
yirdim. Çünki lap kiçik yaşlarım
dan sözün sehrinə düşmüşdüm.
Desəm, bəlkə də inanmayacaqsı
nız, mən orta məktəbin 9-11-ci si
niflərində oxuyanda dərslərimi

akademiyanın nəşri olan 3 cildlik
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” ki
tablarını oxuyaraq hazırlayırdım.
Adətən, o kitablardan aspirantlar,
elmlər namizədləri, elmlər doktor
ları istifadə edirlər.
Bir dəfə riyaziyyat müəllimimiz
(9-cu və ya 10-cu sinifdə idim)
məndən soruşdu ki, “nə üçün öz
dərslərinlə məşğul olmursan?” De
dim ki, “neyləmişəm?” Deməli,
müəllim məktəbin kitabxanasına
gedib riyaziyyatın tədrisinə dair
jurnalın özünün misal və məsələlə
ri dərc olunan sayını istəyib. Mən
isə kitabxanada olan bütün jurnal
ları alıb evə aparmışdım. Tapşırıq
ları bir-bir həll edirdim...
Riyaziyyat müəllimimiz təbiətcə
sərt olsa da, çox obyektiv insan idi.
Məsələn, dəfələrlə olub ki, müəl
lim lövhədə misal həll edəndə mən
əlimi qaldırıb deyirdim ki, olar bu
misalı yenidən həll edim? Mənim
misalı başqa üsulla həll etməyimə
qətiyyən darılmazdı. Deyirdi,
uşaqlar, baxın, Hüseynbala misalı
rasional üsulla, yəni daha faydalı,
daha konkret üsulla həll etdi. O
müəllimdə belə bir ürək var idi.
Bəs niyə mən filoloq olmadım?
Fizika müəlliməmiz var idi - Xalidə
müəllimə. O, bilirdi ki, mən filoloq

olacağam, ona görə də məni bu ar
zudan çəkindirməyə çalışırdı. O qə
dər dedi, dedi... axır məni fikrim
dən daşındırdı. Azərbaycan Poli
texnik İnstitutuna daxil oldum.
O zaman medal alanlar qəbul
qaydasına görə iki imtahan verir
dilər. Əgər iki 5 - yazılı 5, şifahi 5
olsa idi, demək, qəbul olunurdun.
Poçt idarəsinə gəldim, rayona - evə
zəng etdim. Məndə olan riskə, ina
ma baxın ki, hələ imtahan vermə
mişəm, anama, bacılarıma xəbər
verdim ki, artıq qəbul olmuşam,

sabah axşam evə gəlirəm. Səhər
getdim riyaziyyat imtahanına. Me
dalçılardan ayrıca otaqda imtahan
götürürdülər. Bütün 4 divar lövhə
idi. Hər lövhədə də bir medalçı im
tahan verirdi. Bileti çəkdim, dedi
lər, get hazırlaş. Dedim hazıram.
İndiki kimi yadımdadır, inanın 5
dəqiqə keçmədi ki, sualların dör
dünün də cavabını lövhəyə yaz
dım. Görün mən bu fənni necə bi
lirdim. Ədəbiyyatı da, riyaziyyatı
da, obrazlı şəkildə deyim ki, bir
var sevəsən, bir var ehtirasla sevə
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də görürdüm, qəzetin səhifələrin
də riyaziyyat, ədəbiyyat olimpiada
ları keçirirdim.
Uzun illər rəhbər vəzifələrdə iş
ləmişəm, amma vəzifə məni dəyişə
bilmədi, əksinə daxilimdə insani
hisslər daha da qüvvətləndi, çünki
həmişə vəzifəyə insanlara xidmət
etmək vasitəsi kimi baxmışam.
Ona görə də harada işləmişəmsə,
oradan hörmətlə getmişəm. Həyat
da nəyə nail olmuşamsa, bu, ilk
növbədə əqidəmə sədaqətimlə
bağlıdır… Həyat davam edir, zövq
lər dəyişir, amma əqidə, məslək
dəyişilməz qalır.

sən. Mən bu fənlərin hər ikisini
ehtirasla sevirdim.
3-cü sinifdən yazılarım, məqalə
lərim o vaxtkı “Azərbaycan pione
ri” qəzetində dərc olunurdu. Artıq
7-ci sinifdə hekayələrim çap edilir
di. Ədəbiyyata gəlişimə həyət hə
qiqətlərindən təsirlənib yazdığım
və 1961-ci il noyabrın 7-də “Lenin
çi” qəzetində çap olunan “Bir tikə
çörək” adlı hekayəm təkan oldu.
Bir epizod da deyim. Politexnik
İnstitutuna qəbul olunmuşdum.
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Sentyabrın ortalarında getdim
“Azərbaycan pioneri” qəzetinin re
daksiyasına. Baş redaktor Əmrah
müəllim məni qarşıladı, dedi ki,
burada işləmək istəyirsən? Dedim
axı mən gündüz şöbəsinə qəbul ol
muşam. Elə oradaca ərizəmi aldı,
ədəbi işçi kimi məni redaksiyada
işə qəbul etdi. Deməli, 5 il - institu
tu qurtarana kimi qəzetin Ədəbiy
yat şöbəsinə rəhbərlik etdim. Hətta
mən çox vaxt qəzetin maketini də
hazırlayırdım, məsul katibin işini

- İctimai-siyasi xadim kimi fəaliy
yətiniz geniş işıqlandırılır. Am
ma nədənsə özəl həyatınız haq
qında çox az danışırsınız. Bu
barədə bilmək də çox maraqlı
olardı.
- 4 övladım var: 3 oğlan, 1 qız.
Övladlarımdan ikisi hüquqşünas,
biri diplomat, qızım isə həkimdir;
dördü də işləyir. 8 nəvəm var. Nə
vələrimi həddindən artıq çox sevi
rəm.
İnsan kasıb da ola bilər, varlı da.
Mənim onlarla sözüm-söhbətim,
nəsihətim o olub ki, nə edirsiniz
edin, vicdanınız deyən kimi edin.
İstəyirəm ki, nəvələrim böyük və
təndaş olsunlar. Mənim aləmimdə
böyük vətəndaş odur ki, insan özü
nü sevməli, özünə hörmət etməli
dir. Bir insan ki, özünü sevmədi,
hörmət etmədi, o, nə başqasına hör
mət edə bilər, nə dövlətini, nə də
xalqını sevə bilər. İnsan birinci özü
nü dərk etməlidir. Boya-başa çatdı
ğı torpağı, vətənini sevməlidir.
Başımıza gələn bəlaların çoxuna
vətənə övlad sevgisinin qıtlığı sə
bəb olub. Çoxlarımız vətəni əsl
vətəndaş kimi sevmirik və ya sevə
bilmirik. Bu mövzunu çox xırdala

maq, çox dərinə getmək olar. Ana
mızı, ailəmizi sevən qədər torpağı
mızı, elimizi, obamızı sevməliyik.
Mənim fikrimcə, vətən sevgisi ki
məsə xoş gəlmək xatirinə olmama
lıdır. O, gərək insanın qanında, ca
nında olsun. Vətən sevgisi gündə
lik həyat amalına, yaşam tərzinə
çevrilməlidir.
- Hüseynbala müəllim, siz ailə
həyatınızı necə qurdunuz?
Xanımınızı necə
seçdiniz?
- Mən onu
görəndə ilk
baxışdan sev
mişəm. Evdə
də anamdan tə
kidlə xahiş etdim
ki, o qızı mənə al
sınlar. Mən ailəm
dən çox razıyam.
Birlikdə gözəl
övladlar tərbiyə
etmişik. Xanımım
mənim kaprizləri
mə həmişə dözüb.
Artıq 43 ildir ki, ev
liyik. İnşallah 7 ildən
sonra ailə qurmağı
mızın 50 ili tamam
olacaq.
- Həyat təcrübənizə
əsaslanaraq cavan
lara nə kimi tövsiyə
ləriniz var?
- Birinci, tövsiyəm
qızlarımızadır: öz qə
dir-qiymətlərini bilsin
lər. Özlərini elə aparsın
lar, elə davransınlar ki,
oğlanlar onlara əşya kimi, əyləncə
mənbəyi kimi baxmasınlar.
Mən həmişə deyirəm ki, qızlar,
qadınlar əlçatmaz bir varlıqdır. Ro
manlarımdan biri də “40-cı otaq”
adı ilə nəşr olunub. Bu əsərdə belə
bir epizod var ki, qadının içində 40
otaq mövcuddur. O 40-cı otaq sirli
otaqdır. Qadın həyatında kimisə

çox sevir və 39 qapının açarını ona
verir. Amma 40-cı otağa heç kəsi
buraxmır. Qadının sirri, fətholun
mazlığı, əlçatmazlığı, füsunkarlığı
40-cı otaqdadır. Bizim qızlarımız
çalışmalıdır ki, o 40-cı otağın açarı
nı heç kimə verməsinlər.
Oğlanlar isə başa düşməlidirlər
ki, əgər biz milli dərketmədən da
nışırıqsa, onların qızlara, qadınlara

qarşı hər bir hərəkəti, davranışı öl
çülü-biçili olmalıdır. Qızlarımız
gələcək analardır, millətimizin gə
ləcəyi onlardan asılıdır. İgidləri,
qəhrəmanları, dahiləri də yetirən
analardır. Gənclərimizin sevgi,
məhəbbət hissləri mənəvi dəyərlər
çərçivəsindən kənara çıxmamalı
dır. Qoy, onlar Ulu Tanrının verdi

 i ömür payından, gənclik fürsə
y
tindən səmərəli istifadə etsinlər.
Mənim ədəbiyyatdakı “davam”,
“müharibəm” odur ki, müasir in
sanların mənəviyyatında az da ol
sa müsbət rol oynayım. Gəncləri
miz sağlam olsunlar, qızlarımız
yad təsirlərin mənəvi eybəcərliklə
rinin işğalına məruz qalmasınlar.
Qərb dünyasına meyillilik, avropa
sayağı düşüncə getdikcə ifrat dərə
cəyə çatmasın... Biz əgər bu gün

xaricdən gələn
yad, yabançı
təsirlərə ciddicəhdlə müqavi
mət göstərməsək, xalqımız gələ
cəkdə ən ağır itkilərlə - mənəvi
uçurumla üzləşə bilər. Mənəviyyat
qurtaran yerdə isə hər nə fəlakət
desən baş verər. Bu gün milli də
yərlərimizin qorunması cəmiyyəti
miz üçün hava, su kimi vacibdir.
Odur ki, mənəviyyatımız uğrunda
mübarizə aparmalıyıq.
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Dünya iqtisadiyyatında gedən
proseslərin Azərbaycana təsiri
Hazırda qlobal iqtisadiyyatda gedən proseslərin görünməyən tərəfləri görünən tərəflərindən
qat-qat böyük olduğundan, dünyanı sarsıdan həmin proseslərin nə dərəcədə təhlükə doğur
duğunu yetərincə nəzərə çatdırmaqdan ötrü tarixi faktlara söykənərək bir paralelin gətirilmə
sini zəruri hesab edirik. Hələ ötən əsrin 30-cu illərində dünyanın aparıcı dövlətləri 1929-1933cü ilin qlobal iqtisadi böhranından optimal çıxış yolunu tapa bilmədiklərindən vəziyyətdən
“böyük xaos” yaratmaqla çıxmaq yolu tutmuşdular. Amma bir müddətdən sonra proses nəza
rətdən çıxdı: faşizm baş qaldırdı, ona geniş meydan verildi, II Dünya müharibəsinin dəhşətlə
ri yaşanıldı. Bəşəriyyət çoxmilyonlu insan tələfatı və görünməmiş dağıntılarla müşahidə olu
nan böyük sarsıntılara məruz qaldı, dünyanın inkişafı bir neçə onilliklər geri atıldı...
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Yenə həmin dalğa,
həmin koordinatlar...

Dünya iqtisadiyyatında gedən
hazırkı böhranlı proseslər mahiy
yət etibarilə obyektiv görünsə də,
onun görünməyən tərəfləri xeyli
dərəcədə “bəd əməllərin” nəticəsi
dir. Dünyanın aparıcı dövlətləri bu
gün də 2008-ci ilin qlobal maliyyəiqtisadi böhranının mənfi nəticələ
rini tam aradan qaldıra bilmədi
yindən bəzi ölkələrin siyasi maraq
ları önə çıxaraq yenə də çıxış yolu
nu “böyük xaos” yaratmaqda gö
rürlər. Ona görə də faşizm yenidən
baş qaldırıb; ilhaqlar, çevrilişlər,
rəngli inqilablar, lokal müharibə
lər, “Suriya sindromu”, qaçqın kö
çü və s. bir-birinə qarışıb - dünyanı
yenidən sürətlə qeyri-müəyyənlik
lə dolu çox təhlükəli bir perspekti
və doğru sürükləməkdədir.
Dünyada iqtisadi böhran qlobal
şəkildə özünü tam göstərməsə də,
onun yenidən başlaması barədə
müxtəlif, bəzən bir-birinə tamami
lə əks olan mülahizələr irəli sürül
sə də, fakt faktlığında qalır ki, dün
ya iqtisadiyyatındakı qeyri-sabit
lik, xüsusilə Avrasiya məkanında
böhran getdikcə ciddiləşir. Çində
iqtisadi artım templərinin aşağı
düşməsi və birja təlatümləri qlobal
iqtisadiyyata, onun həm real, həm
maliyyə, həm də sosial sektoruna
mənfi təsir göstərən amillər arasın
da önə çıxmağa başlayıb. Bu amil
lər qlobal artım templərinə daha
ciddi şəkildə mənfi təsir göstərir
ki, nəticədə neftin və digər xam
malların qiymətləri aşağı düşüb.
Dünya bazarında neftin qiyməti
nin aşağı düşməsi nəticəsində
2014-cü ilin ikinci yarısından başla
nan şok olaylar 2015-ci ildə də da
vam edir. Neftin qiymətinə, təbii
ki, tələb və təklifə təsir edən amil
lər təsir göstərir. Bununla belə nef

t in qiymətinə iqtisadi amildən baş
qa müxtəlif geosiyasi, geoiqtisadi,
psixoloji, qlobal bazar oyunçuları
nın spekulyativ təsirləri olur. Son
vaxtlar geosiyası amillər, xüsusən
də Ukrayna ətrafında yaranmış və
ziyyətlə bağlı Rusiya-Qərb qarşı
durması neftin qiymətinin aşağı
düşməsində, birja spekulyasiyaları
isə neftin qiymətinin həftədə 2 dəfə
“oynamasında” özünəməxsus rola
malikdir.
Neftin qiymətinin kəskin surət
də aşağı düşməsi müxtəlif ölkələ
rin iqtisadiyyatına müxtəlif cür tə
sir edir: inkişaf etmiş ölkələrdə iq
tisadi fəallığı artırır və bu da iqtisa
di artım templərinə, maliyyə və
sosial duruma müəyyən dərəcədə
müsbət təsir göstərir. Neft hasil
edən ölkələrdə isə əksinə, iqtisadi
göstəricilərin kəskin surətdə pis
ləşməsi ilə müşayiət olunur.
Dünya iqtisadiyyatında gedən
proseslər bir sıra ölkələrin, xüsu
sən də neft ölkələrinin iqtisadiyya
tında daha çox aşağıdakı istiqa
mətlərdə mənfi meyillər yaradır:
1. İqtisadi artımın yavaşıması
və ya dayanması, iqtisadiyyatın
real sektorunun durumunun pis
ləşməsi
Beynəlxalq Valyuta Fondunun
araşdırmalarına görə, dünya iqti
sadiyyatında artım 2015-ci ildə
proqnozlaşdırıldığından 0,2% bən
di az - 3,3%, 2016-cı ildə isə 0,1%
bəndi az - 3,8% gözlənilir. Çin iqti
sadiyyatının artım tempi 2014-cü
ildəki 7,4%-dən 2015-ci ildə 6,8%-ə,
2016-cı ildə 6,3%-ə enəcək. Bu il
MDB-də 2%-dən çox enmə gözlə
nilir.
Neft ixrac edən ölkələr neftin
qiymətinin aşağı düşməsi ilə tədiy
yə balanslarında yaranan gərginli
yi aradan qaldırmaq üçün milli
valyutanın devalvasiyasına getmiş

Əli Məsimli
Milli Məclisin deputatı,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

l ər ki, nəticədə iqtisadi artım temp
ləri nəzərəçarpacaq dərəcədə azal
mışdır. Bu özünü Rusiyanın timsa
lında daha aydın göstərir: ölkədə
iqtisadi artım tempi 2014-cü ildə
0,6%-ə enmiş, 2015-ci ildə sıfırın
ətrafında olacağı gözlənilir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı dün
yanın sürətlə inkişaf edən iqtisa
diyyatları sırasına daxildir. Son 10
ildə MDB-də iqtisadi artım 1,4 (Ru
siyada 1,3, Qazaxıstanda 1,7), Azər
baycanda 2,4 dəfə olmuşdur. Am
ma neftin qiymətinin aşağı düşmə
si son vaxtlar Azərbaycanın da iqti
sadi artım templərinə mənfi təsir
göstərir. Respublikamızda ÜDMdə neft amilinin payı getdikcə azal
mağa meyil etsə də, hələlik 40%-in
altında olduğundan, dünya baza
rında neftin qiymətinin aşağı düş
məsinin hər dollarına görə biz təq
ribən 200 milyon manatlıq ÜDM
itiririk. Ona görə də 2015-ci ildə
Azərbaycanda artım tempinin rəs
mi proqnoz göstəricisi 4,4%-dən
3,3%-ə, 2016-cı il üçün isə 5,3%-dən
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1,8%-ə endirilmişdir. Buna baxma
yaraq, ümumiyyətlə, götürsək,
qeyri-neft sektorundakı yüksək ar
tım templəri hesabına Azərbaycan
iqtisadiyyatında müsbət dinamizm
davam edir və ölkəmizin orta illik
artım templəri MDB-nin orta artım
tempini üstələyir. Məsələn, 2013cü illə müqayisədə 2014-cü ildə
Azərbaycanda neft hasilatının 3,2%
aşağı düşməsi və Azəri-Layt nefti
nin bir barelinin qiymətinin 111
dollardan 101 dollara və ya 9% en
məsi fonunda qeyri-neft sektorun
da 8% artması hesabına iqtisadi
fəaliyyətin inteqral göstəricisi olan
ÜDM-in 2,8% artımı təmin edil
mişdir. Bu il də təqribən eyni pro
ses gedir. 2015-ci ilin birinci yarı
milliyində qeyri-neft sahələrinin
inkişaf dinamikası 2014-cü ilin bi
rinci yarımilliyinin müvafiq göstə
ricisini 2,2 faiz bəndi üstələyərək
9,2% təşkil etmişdir. Qeyri-neft sa
hələrinin belə yüksək artım tempi
ölkədə ÜDM-in 3%-dən çox artımı
nı təmin edir.
2. Gəlirlərin və büdcəyə daxil
olmaların azalması, büdcədə uy
ğunsuzluğun yaranması
Neftin qiymətinin kəskin surət
də aşağı düşməsi neft hasil edən
ölkələrdə iqtisadiyyatın real sekto
ru ilə yanaşı, maliyyə sektoruna da
mənfi təsir göstərir. Bu, özünü əsa
sən büdcə göstəricilərinin pisləş
məsi, gəlirlərin azalması, kəsirin
artması, tədiyyə balansında prob
lemlərin yaranması və s. istiqamət
lərdə daha əyani şəkildə nümayiş
etdirir.
2014-cü ildə Azərbaycanda 42
milyon tona yaxın neft hasil olu
nub ki, bu da 2010-cu ildəki pik
həddən 17% azdır. Neft hasilatının
azalması dünya bazarında neftin
qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi
ilə müşayiət olunur. Son vaxtlar
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neftin qiyməti 2 dəfədən çox aşağı
düşüb ki, bu da gəlirlərimizi bir
neçə milyard dollar azaldıb. Rəsmi
statistikaya görə, artıq ölkədə
ÜDM-in 60%-indən çoxu neftdən
kənar sahələrdə yaradılır. Amma
həmin sahələrdə hər 2,9%-lik artım
ölkəmizin ÜDM-in 1% səviyyəsin
də artımına səbəb olsa da, neftin
qiymətinin aşağı düşməsi nəticə
sində məruz qaldığımız maliyyə
itkilərinin yerini doldura bilmir.
Bu isə öz növbəsində tədiyyə ba
lansının müsbət saldosunu aşağı
salır və həm də iqtisadiyyata sər
mayə qoyuluşunun azalmasına sə
bəb olur. Tədiyyə balansında 2013cü ildə cari hesablar üzrə 12 mil
yard dollar, 2014-cü ildə 10 milyard
dollardan çox profisit olduğu hal
da, 2015-ci ildə bunun 2 milyard,
2016-cı ildə isə 1,2 milyard dollara
enəcəyi gözlənilir.
2015-ci ilin ilkin büdcə proqnoz
larına görə, Azərbaycanın dövlət
büdcəsinin 2/3-si neft amili hesabı
na formalaşır. Lakin həmin və
saitin əksər hissəsi Neft Fondun
dan transfertlər təşkil etdiyi üçün
neftin qiymətinin aşağı düşməsi
Azərbaycan büdcəsində başqa öl
kələrdəki kimi gərginlik yaratmır.
Belə ki, 2015-ci ilin büdcə proqnoz
larında neftin qiyməti 90 dollar
götürülsə də, bu ilin 6 ayında orta
qiymət 59,4 dollar olmuşdur. Bu
nunla belə, neftin qiymətinin bu
cür kəskin şəkildə aşağı düşməsi
nin dövlət büdcəsinə birbaşa təsiri
800 milyon manat olmuşdur ki, bu
cür azalma 2015-ci ilin büdcəsinə
elə də ciddi təsir etməmişdir. 20152016-cı illərin büdcələrindəki nəzə
rəçarpan iri azalmalar neftin qiy
mətinin aşağı düşməsindən daha
çox Neft Fondundan transfertlərin
məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar
dır.

Maliyyə Nazirliyinin məlumat
larına görə, 2015-ci ilin 6 ayı ərzin
də dövlət büdcəsinin mədaxili 7,7
milyard proqnoza qarşı 7,8 mil
yard manat olmuşdur ki, bu da
nəzərdə tutulandan 1,2% çoxdur.
2015-ci ilin 6 ayında dövlət büdcə
sinin xərcləri proqnoza nisbətən
85% və ya 8,6 milyard manata ya
xın bir səviyyədə icra olunsa da,
qarşıya qoyulmuş bütün əsas öh
dəliklər yerinə yetirilmişdir. 2015ci ilin 6 ayında dövlət büdcəsində
770,7 mln. manat kəsir olmuşdur.
Kəsir «Azərbaycan Respublikası
nın 2015-ci il dövlət büdcəsi haq
qında» Azərbaycan Respublikası
nın Qanununa müvafiq olaraq
2015-ci il 1 yanvar tarixə dövlət
büdcəsinin vahid xəzinə hesabının
qalığı və özəlləşdirmədən daxilol
malar hesabına örtülmüşdür.
3. Milli valyutaların devalvasi
yası
Dünya iqtisadiyyatında gedən
proseslər, neftin qiymətinin aşağı
düşməsi bir sıra inkişaf etməkdə
olan ölkələrin, xüsusən də neft ha
sil edən ölkələrin tədiyyə balansı
nın pisləşməsində əsas rol oyna
mışdır. Nəticədə həmin ölkələrdə
yumşaq, orta və şok formalı deval
vasiyalar baş vermişdir. 2014-cü
ilin sonlarından başlayaraq indiyə
qədər dollara nisbətdə rus rublu öz
nominal dəyərini 2 dəfədən çox
itirmişdir. Qazaxıstan tengesi 19%
devalvasiyaya uğramış və külli
miqdarda valyuta sərfiyyatından
sonra tengenin dəyərdən düşməsi
nin davamı şəraitində üzən mə
zənnə siyasətinə keçilmişdir.
Manatın dayanıqlılıq dərəcəsi
nin yetərincə olması özünü 20082009-cu ilin qlobal maliyyə iqtisadi
böhranı zamanı daha əyani şəkildə
göstərdi. Amma o zaman neftin
qiymətinin 2008-ci ilin ikinci yarı

sında bir barel üçün 147 dollardan
33-35 dollara enməsi müddəti az
çəkdi. Mərkəzi Bank manatın nisbi
sabitliyini qorumaqdan ötrü çevik
siyasət yeridə bildi. O vaxt tezliklə
neftin qiyməti yenidən 100 dolların
ətrafına və ondan da yüksəyə qalx
dı.
Manat barədə beynəlxalq eks
pertlərin gəldikləri müsbət nəticə
lər reallığı nə qədər əks etdirsə də,
başqa bir reallıq budur ki, manat
bazar münasibətlərinin prinsiplə
rindən uzaq bir üsulla - inzibati
vasitəyə yaxın bir üsulla tənzimlə
nən və daha çox da məhz bu yolla
uzun müddət onun nisbi sabitliyi
təmin olunan xammal valyutası
dır.
2008-ci ildən fərqli olaraq bu də
fə neftin qiymətinin aşağı səviyyə
də qalması prosesi çox uzanır. Ona
görə də bu dəfə Rusiya, Qazaxıs
tan, Türkmənistan və s. enerji re
surslu ölkələrdə olduğu kimi,
Azərbaycan da iqtisadi amillərdən
daha çox qeyri-iqtisadi amillərin
təsiri ilə devalvasiyaya getməli ol
du. Həm də manatın 21 fevral de
valvasiyasından sonra yeni situasi
ya yaranıb. Bundan sonra neftin
qiyməti yüksək olanda manatın
məzənnəsi də qalxacaq, neftin qiy
məti düşəndə və bu proses uza
nanda isə manatın məzənnəsi də
aşağı düşəcək. Ona görə də mana
tın nisbi sabitliyinin qorunub sax
lanılmasından ötrü zəruri olan qı
sa, orta və uzun müddətə səmərə
verə bilən tədbirlər kompleksi ha
zırlayıb həyata keçirilməlidir. Yal
nız o halda manat təkcə iqtisadiy
yatın bir hissəsi olan neftə yox,
Azərbaycanın islahatlar nəticəsin
də reallaşan güclü potensialına
bağlanacaq.
4. Bankların vəziyyətinin pis
ləşməsi və bir hissəsinin müflis
ləşməsi
Neftin qiymətinin aşağı düşmə
si və milli valyutaların devalvasi
yasından sonra Rusiya, Qazaxıstan

və digər ölkələrdə olduğu kimi,
Azərbaycanda da bəzi kommersi
ya banklarının fəaliyyətində prob
lemlər yaranıb.
Ümumiyyətlə, həmin ölkələrlə
müqayisəli şəkildə götürdükdə
Azərbaycan banklarının vəziyyəti
orta durumdadır. Amma bir neçə
bankı çıxmaq şərtilə qalan banklar
da vəziyyət elə də ürəkaçan görün
mür. Təəssüf ki, bir sıra banklarda
isə vəziyyət “stabil”dən “neqativ”ə
doğru dəyişib və yeni problemlər
yaşanır. Həmin problemlər arasın
da maliyyə çatışmazlığı, ixtisarlar,
filialların birləşdirilməsi və bağ
lanması özünü daha qabarıq şəkil
də göstərir.
Konstitusiya Məhkəməsinin kre
ditlərlə bağlı qərarı əsasən bankla
rın xeyrinə çıxarılsa da, bu, hələ bir
sıra bankların vəziyyətinin yaxşıla
şacağına dəlalət etmir. Aldığı borc
ları vaxtında qaytarmaq iqtidarın
da olmayan banklar var. Eyni za
manda, onu da qeyd etmək lazım
dır ki, hazırda problemli kreditlə
rin həcmi gündən-günə artır. Ötən
illə müqayisədə bu ilin ortalarına
maliyyə vəziyyəti pis hesab olunan
bankların sayı təqribən 3 dəfə ar
tıb. Bütün bunlar bir yerdə cəmlə
şərək son vaxtlar bank sisteminin
durumunu yaxşıya doğru deyil,
mənfi meyillərə doğru yönəldir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda
bankların vəziyyəti orta qiymət
ləndirilə bilər. Vəziyyəti yaxşı ol
mayan bankların işi manatın de
valvasiyasından sonra getdikcə çə
tinləşir. Digər ölkələrdə olduğu
kimi, Azərbaycanda bankların
müflisləşməsi baş verməsə də, ötən
illə müqayisədə bu ilin ortalarına
maliyyə vəziyyəti pis hesab olunan
bankların sayı 4-dən 11-ə çatıb.
Ona görə də aidiyyəti qurumlar
obyektiv təhlillər apararaq bank
sisteminin sağlamlaşdırılmasına
dair sistemli tədbirləri özündə əks
etdirən məqsədli proqram həyata
keçirməlidirlər.

5. Daşınmaz əmlak bazarının
çökməsi
Neftin qiymətinin aşağı düşmə
si və milli valyutaların devalvasi
yasından sonra bir sıra ölkələrdə
daşınmaz əmlak bazarında vəziy
yət xeyli pisləşib.
Azərbaycanın daşınmaz əmlak
bazarında da geriləmələr müşahi
də edilir. Mərkəzi Bankın açıqla
malarına görə, bu ilin birinci yarı
sında daşınmaz əmlak bazarı 32%
geriləyib. Bu geriləmələr tikinti
sektoruna, tikinti materialları ba
zarına da mənfi təsir göstərib və
tikinti işlərinin həcmi 22%-ə yaxın
azalıb. İpoteka kreditləşməsinə ay
rılması nəzərdə tutulan əlavə 200
milyon manat tikinti sektorunun
durumunu tam yaxşılaşdırmasa
da, burada müəyyən canlanma ya
rada bilər.
6. İnflyasiyanın artması, xüsu
sən də ərzaq mallarının bahalaş
ması
Məlumdur ki, devalvasiya xü
susən idxal malların qiymətlərinin
artmasına ciddi təsir edir. Azər
baycanda da bu proses özünü gös
tərir. Rəsmi hökumət proqnozla
rında bu il inflyasiyanın 2,3% ola
cağı proqnozlaşdırılsa da, deval
vasiyadan sonra bu göstərici də
yişdirildi və 4,4% proqnozlaşdırıl
dı. Amma hələlik qiymət artımı
yeni proqnoz göstəricisindən aşa
ğıdır. Bir sıra ekspert qiymətlən
dirmələrində devalvasiyadan son
ra bu ilin sonunadək ikirəqəmli
inflyasiya gözlənildiyi bildirilsə
də, hələlik bu ilin 8 ayı ərzində
qiymət artımı 3,8% olmuşdur.
Azərbaycanın İqtisadiyyat və Sə
naye Nazirliyi tərəfindən ölkənin
istehlak bazarında süni qiymət ar
tımının və sui-istifadə hallarının
qarşısının alınması məqsədilə in
tensiv nəzarət tədbirlərinin həyata
keçirilməsi ölkədə qiymət artımı
nın gözlənilən səviyyəyə çatması
nın qarşının alınmasında mühüm
rol oynamışdır.
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7. İşsizliyin artması, sosial
proqramların məhdudlaşması,
əhalinin gəlirlərinin azalması
Dünya iqtisadiyyatında gedən
proseslər, neftin qiymətinin aşağı
düşməsi və milli valyutaların de
valvasiyasından sonra bir sıra öl
kələrdə işsizliyin artması, sosial
proqramların məhdudlaşması,
əhalinin gəlirlərinin azalması və
sosial gərginlik özünü göstərmək
dədir. Böhranın təsiri ilə bir sıra
ölkələrdə müəssisələrin fəaliyyəti
nin pisləşməsi, istehsalın azalması,
onların bir hissəsinin fəaliyyətinin
dayanması halları ilə müşayiət olu
nur. Azərbaycanda isə bu ilin 9
ayının nəticələri göstərir ki, müəs
sisələrin əksəriyyəti əvvəlki kimi
öz fəaliyyətini davam etdirir. Bəzi
müəssisələrdə maliyyə durumu
nun pisləşməsi, xüsusən də tikinti
sektorunda çalışan müəyyən şir
kətlərdə zəifləmələr müşahidə
olunsa da, müəssisələrin əksəriy
yəti öz fəaliyyətini davam etdirdi
yindən, hələlik işsizliyin artması
kimi təhlükəli meyillər yoxdur.
Bununla yanaşı, ümumi investisiya
xərclərində nəzərəçarpan ixtisarlar
özünü göstərsə də, bunun sosial
proqramlara aidiyyəti olmadığın
dan onların həyata keçirilməsi əv
vəlki kimi davam etdirilir. Ona
görə də sosial gərginlik yoxdur.
Göründüyü kimi, dünya iqtisa
diyyatında gedən proseslər bir sıra
ölkələrdə, xüsusən də neft hasil
edən ölkələrdə neftin qiymətinin
aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq
iqtisadiyyatın real, maliyyə və so
sial sektorlarına ciddi şəkildə mən
fi təsir göstərir. Təhlildən görün
düyü kimi, həmin mənfi meyillər
Azərbaycandan da yan keçməyib.
Amma hələlik Azərbaycan dünya
iqtisadiyyatında gedən proseslər
dən az itki ilə çıxa bilib və bundan
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sonra da çıxma imkanları yetərin
cədir.
Təhlil göstərir ki, dünya iqtisa
diyyatında gedən proseslərin Azər
baycana təsirindən doğan risklər
arasında ölkədə artım templərinin,
gəlirlərin əvvəlki dövrlərlə müqa
yisədə azalması, manatın devalva
siyası, inflyasiyanın artması və
əhalinin gəlirlərinin artım templə
rinin aşağı düşməsidir. Həmin
problem və ondan doğan riskləri
azaltmaqdan ötrü sentyabrın 8-də
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin yanında keçirilən iqtisadi
məsələlərə və 2016-cı ilin dövlət
büdcəsinin hazırlığı işlərinə həsr
edilmiş müşavirədə cənab İlham
Əliyevin bildirdiyi kimi, bizim işi
miz ölkəmizi, ölkə iqtisadiyyatını
maksimum dərəcədə dünyada ge
dən mənfi proseslərdən qorumaq
dır.

Ssenarilər

Təhlildən görünür ki, 2016-cı il
də və orta perspektivdə Azərbay
can iqtisadiyyatında aşağıdakı sse
narilərdə də öz əksini tapan meyil
lər özünü göstərə bilər:
Birinci ssenari (hökumətin rəs
mi proqnozları əsasında). Höku
mət öz proqnozlarında beynəlxalq
maliyyə qurumlarının proqnozla
rını və neftin qiymətindəki qeyrimüəyyənliyi nəzərə alaraq 2016 və
qarşıdakı illər üçün neftin bir bare
linin qiymətini 50 dollar götür
müşdür. O zaman Azərbaycanda:
- ÜDM-in 2015-ci ildə 3,3%,
2016-cı ildə 1,8%, 2017-ci ildə
2,6%, 2018-ci ildə 3,6%, 2019-cu
ildə 5% artımı gözlənilir;
-	neft sektoru üzrə ÜDM-in
2015-ci ildə 0,6%, 2016-cı ildə
1,7%, 2017-ci ildə 2,4% azalma
sı, 2018-ci ildə 0,3%, 2019-cu il
də 4,9% artması gözlənilir;

- qeyri-neft sektoru üzrə ÜDMin 2015-ci ildə 5,9%, 2016-cı il
də 3,4%, 2017-ci ildə 4,6%,
2018-ci ildə 4,8%, 2019-cu ildə
5% artması gözlənilir;
-	əhalinin gəlirləri 2015-ci ildə
1,9%, 2016-cı ildə 1,2%, 2017-ci
ildə 1,6%, 2018-ci ildə 2,1%,
2019-cu ildə 2,4% artacaq;
-	neftin qiymətinin hazırkı sə
viyyəsi şəraitində rus rublu və
Qazaxıstan tengesi sabit qala
caqsa, manatın dollara nisbət
də məzənnəsi 1dollar/1,0500
manat olacaq;
- orta illik inflyasiya 2015-ci ildə
4,4%, 2016-cı ildə 3,3%, 2017-ci
ildə 2,8%, 2018-ci ildə 2,3%,
2019-cu ildə 2,1% təşkil edə
cək.
İkinci ssenari (pessimist). Bey
nəlxalq Valyuta Fondu neftin qiy
mətinin 2016-cı il üçün 58 dollar,
2017-ci il üçün 61 dollar, Dünya
Bankı isə 58 və 63 dollar götürüb.
Amma neft sadəcə təbii resurs yox,
dünyada çox ciddi siyasi və iqtisa
di təsir vasitələrindən biri oldu
ğundan onun qiyməti xeyli dərəcə
də geosiyasi və geoiqtisadi müstə
viyə sürüklənərək proqnozlaşdırıl
ması mümkün olmayan bir vəziy
yətə gətirilib. Neftin ucuzlaşmaqda
davam etməsi və Azərbaycanın
əsas ticarət partnyorları olan ölkə
lərdə milli valyutanın, xüsusən də
rus rublunun qiymətdən düşməsi
və s. bu kimi amillər birlikdə Azər
baycanda iqtisadi artımı zəiflə
məsinə, xarici valyuta ehtiyatları
nın azalmasına, tədiyyə balansında
vəziyyətin müsbətdən mənfiyə də
yişməsinə, bütün bunlar isə mana
tın növbəti devalvasiyasına və
yüksək inflyasiya riskinin yaran
masına səbəb ola bilər. Bu baxım
dan belə bir ehtimal çox az olsa da,
dünya bazarında neftin1 barelinin

qiyməti 30 dollar ətrafına düşərsə
və qarşıdakı illərdə də həmin sə
viyyə ətrafında qalarsa, bu halda
2016-2017-ci illərdə:
-	qeyri-neft sektorunda artımın
minimuma enməsi və ÜDM-in
artımının dayanması gözləni
lir;
- əsas kapitala sərmayələr aşağı
düşəcək;
-	iqtisadiyyatımızı mənfi təsir
lərdən qorumaq və manatı sa
bit saxlamaqdan ötrü xərclər
artacaq və yumşaq devalvasi
yanın ardınca orta səviyyəli
(15-20%) devalvasiyaya gedil
məsi qaçılmaz olacaq;
-	orta illik inflyasiya 6-7% təşkil
edəcək;
- əhalinin real gəlirlərində artım
minimuma enəcək.
Üçüncü ssenari (optimist).
2016-cı ildə dünya bazarında neftin
1 barelinin qiyməti 70 dollar ətra
fında olarsa və neftin qiymətinin
artması qarşıdakı illərdə də davam
edərsə, 2016-2017-ci illərdə:
-	ÜDM-in artım tempi 3%-i ke
çəcək;
-	manatın məzənnəsi 1 dol
lar/1,0500 manat ətrafında qal
maqda davam edəcək;
- orta illik inflyasiya 3% civarın
da olacaq;
- əhalinin real gəlirlərinin artım
tempi 3%-ə qədər olacaq.
Dördüncü ssenari (innovasiya
lı inkişaf modelinə keçid). Azər
baycan innovasiyalı inkişaf mode
linə keçərsə, 2016-cı ildə neftin qiy
mətinin 60 dolların altında olduğu
şəraitdə ölkənin sosial-iqtisadi gös
təriciləri hökumətin rəsmi proq
nozları əsasında tərtib edilmiş bi
rinci ssenaridən o qədər də fərq
lənməyəcək və ondan bir qədər
yüksək olacaq. Amma 2017-ci,
maksimum 2018-ci ildən Azərbay
can yenə də sıçrayışlı inkişafa baş
layacaq:
- ÜDM-in orta illik artımı 7-8%-ə
çatacaq;

- neft sektoru üzrə artım olmasa
da, qeyri-neft sektorunda ar
tım 10%-i keçəcək;
- hökumətin valyuta siyasətin
dən asılı olaraq manat nisbi
sabitliyini saxlayacaq, yumşaq
devalvasiyaya gediləsi təqdir
də isə onun məzənnəsi 1 dol
lar/1,100 manat ətrafında təşkil
edəcək;
- orta illik inflyasiya 2% civarın
da olacaq;
-	əhalinin real gəlirləri ildə 6-8%
artacaq;
-	Azərbaycan iqtisadiyyatının
neftdən asılılığı minimuma
enəcək və ölkə innovasiyalı in
kişaf relslərinə keçərək davam
lı və dayanıqlı inkişaf yoluna
çıxacaq.

Nəticə və təkliflər

Azərbaycan iqtisadiyyatında
neft amilinin rolu azalmağa başla
sa da, hələ də kifayət qədər yüksək
olaraq qaldığından neftin qiyməti
nin aşağı düşməsi, dolayısı ilə dün
ya iqtisadiyyatında gedən proses
lər Azərbaycan iqtisadiyyatına tə
sirsiz ötüşmür. Bununla belə, nef
tin qiymətinin aşağı düşməsinin
Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirin
dən danışarkən bir qrup obyektiv
mövqe sərgiləsə də, bəziləri sensa
siya yaratmaq istəyindən, ya da
sadəcə arzu və istəklərini bildir
məkdən uzağa gedə bilmirlər.
Azərbaycanın ümumi daxili məh
sulunun 35%-indən çoxu, büdcə
gəlirlərinin 60%-ə qədəri, xarici ti
carətin 90%-ə yaxını neft amili ilə
bağlı olduğundan, ölkəmizin adı
nın neftin qiymətinə ən həssas
dövlətlər sırasında çəkilməsi tə
biidir. Sadalanan göstəricilərdən
də aydın görünür ki, neftin qiymə
ti Azərbaycan iqtisadiyyatına necə
və hansı istiqamətlərdə təsir edə
cək. Azərbaycanın neft gəlirləri
azalır. Bu, həm neft ixracından da
xil olan gəlirlərin, deməli, Dövlət
Neft Şirkətinin, Azərbaycanda çalı

ş an xarici neft şirkətlərinin, həm də
Dövlət Neft Fondunun gəlirlərini
azaldır. O zaman zəif həlqə rolunu
oynayan bir sıra şirkətlərin fəaliy
yəti zəifləyəcək, xüsusən də tikinti
sahəsində müəyyən problemlər
meydana gələcək. Nəzərdə tutulan
bəzi üçüncü, dördüncü, beşinci də
rəcəli layihələr müvəqqəti ertələ
nəcəkdir. Buna baxmayaraq, Azər
baycan bir sıra neft ölkələrindən,
xüsusən də Rusiyadan fərqli olaraq
neftin qiymətinin aşağı düşməsi
nin törətdiyi fəsadların labirintin
dən az itki ilə çıxan azsaylı ölkələr
dən biri olacaq. Çünki Rusiya iqti
sadiyyatı bir tərəfdən neftin qiy
mətinin enməsi, digər tərəfdən isə
Qərbin sanksiyaları və maliyyə
konyukturunun aşağı düşməsi və
onun dünya maliyyə bazarına, he
sablaşma sisteminə çıxışının məh
dudlaşdırılması hesabına iqtisa
diyyatında şok olaylar yaşayırsa,
Azərbaycan sadəcə enerji resursla
rına malik əksər ölkələrdən biri
kimi neftin qiymətinin azalması
nəticəsində gözlənilən gəlirlərin
bir hissəsinin itirilməsi mərhələsini
yaşayır. Bunlar isə müqayisəyəgəl
məz dərəcədə fərqli itkilərdir.
Azərbaycanın 44 milyard dollar
və ya ölkənin ÜDM-in 65-70%-i sə
viyyəsində valyuta ehtiyatları və
deməli, “təhlükəsizlik yastığı”nın
mövcudluğu, eləcə də xarici dövlət
borclarının ÜDM-in 12%-i ətrafın
da və ona xidmət xərclərinin təhlü
kəli həddən aşağı səviyyədə olma
sı hökumətin manevr imkanlarını
xeyli artırır.
Neft hasilatının 2011-ci ildən
başlayaraq pik nöqtədən aşağı düş
məsi ilə yanaşı, son vaxtlar qiymə
tinin də kəskin surətdə azalması ilə
Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni
mərhələ başlayıb. Hökumət dünya
iqtisadiyyatında gedən proseslərin
mənfi təsirini azaltmağa və neft
dən kənar sahələrin inkişafına xü
susi diqqət verməyə başlayıb. Nə
ticədə makroiqtisadi sabitlik qoru
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nub saxlanılıb, inflyasiya birrəqəm
li səviyyədədir.
Dünya iqtisadiyyatında gedən
proseslərin mənfi təsirinin mini
muma endirilməsi istiqamətində
aparılan işlər Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Dünya Bankı və digər qu
rumlar tərəfindən müsbət qiymət
ləndirilmiş, neftin qiymətinin kəs
kin surətdə aşağı düşməsi və döv
lət gəlirlərinin azalmasına baxma
yaraq, beynəlxalq reytinq agent
likləri Azərbaycana daha əvvəlki
yaxşı iqtisadi şəraitdə verilmiş in
vestisiya səviyyəsi reytinqini sax
lamışdır. Lakin bu, arxayınçılıq
üçün əsas olmamalıdır. Çünki təh
lil və hesablamalar göstərir ki,
Azərbaycanın hazırkı inkişaf mo
deli əvvəlki kimi yüksək artım
templərini təmin etmək baxımın
dan artıq tükənib. Onun bundan
sonra da reallaşdırılmasına cəhd
göstərilməsi modelin gerçəkləşdi
rilməsi yox, istismarı olacaq ki, bu
üsulla üzdə görünən problemləri
bir qədər də gələcəyə daşımaq
olar, amma bu, az itki ilə vəziyyət
dən çıxmağın yolu deyil. Çünki
hazırkı inkişaf modeli çərçivəsin
də əvvəlki artım templərini təmin
edib vəziyyətin normallaşmasın
dan ötrü ya neftin qiyməti əvvəlki
kimi 100 dollardan yuxarı qalxma
lı, ya da inkişaf modelini dəyiş
mək şərtilə qısa, orta və üzun
müddətli dövr üçün bir-birini ta
mamlayan tədbirlər proqramı ha
zırlayıb həyata keçirmək lazımdır.
Təcrübə göstərdi ki, birinci yol
asan gəlir götürmək baxımından
cəlbedici olsa da, müvəqqəti və
perspektivsiz yoldur, çünki daha
çox “xərcləmək yoludur”. İkinci
yol isə zəhmət tələb edən perspek
tivli yoldur, çünki daha çox “xərc
ləmək üçün həm də qazanmaq
yoludur”.
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Rəsmi hökumət proqnozlarına
görə, orta perspektivdə Azərbay
canda mədən sənayesində artım
templəri aşağı düşsə də, neftdən
kənar sahələrin üstün artım temp
ləri hesabına ölkənin ümumi daxili
məhsulu 2015-ci ildə 3,3%, 2016-cı
ildə 1,8%, 2017-ci ildə 2,6%, 2018-ci
ildə 3,6%, 2019-cu ildə isə 5% arta
caqdır. Deməli, hökumətin proq
nozlarına görə, 2015-ci il də daxil
olmaqla qarşıdakı 5 ildə hər il orta
hesabla 3,3% artım gözlənilir. Bu
rəqəm dünya iqtisadiyyatının orta
illik artım tempi səviyyəsində ola
caq. Bununla belə rəsmi hökumət
proqnozlarına görə, qarşıdakı 2 il
də Azərbaycan iqtisadiyyatının ar
tım səviyyəsi dünya iqtisadiyyatı
nın orta illik artım tempindən aşa
ğı olacaq. İqtisadi artım templəri
nin ləngiməsi və neft gəlirlərinin
aşağı düşməsi Neft Fondunun,
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azal
masına və əhalinin gəlirlərinin ar
tım tempinin yavaşımasına gətirib
çıxaracaq. Təbii ki, hökumətin bu
proqnozları gerçəkləşdirməyə po
tensialı çatacaq. Bununla belə həm
də hesab edirik ki, əhalisi ildə 115120 min nəfər və ya 1,2-1,3% artan
Azərbaycan üçün tərəqqili inkişaf
templəri ildə orta hesabla 3% yox,
7-8% olmalıdır.
Ona görə də Azərbaycanda da
vamlı inkişafı təmin etməkdən öt
rü həm dünyada gözlənilən meyil,
problem, təhlükə və çağırışları,
həm də ölkəmizin resurs, texnoloji,
intellektual, sahibkarlıq, işgüzarlıq
və s. potensialı nəzərə almaqla qar
şıya fundamental vəzifələr qoyul
malıdır:
- Azərbaycanda 2017-ci ildən
başlayaraq 7-8% səviyyəsində
yüksək artım templərinin tə
min edilməsi;
-Azərbaycanın dünyanın 30 ən

rəqabət qabiliyyətli ölkəsi siya
hısına daxil olması;
- adambaşına ÜDM istehsalına
görə Azərbaycanın dünyanın
50 qabaqcıl ölkəsi siyahısına
daxil olması;
- həyat keyfiyyətinin yüksəldil
məsinin sürətləndirilməsi və
insan inkişafı göstəricisinə gö
rə Azərbaycanın dünyanın 50
qabaqcıl ölkəsi sırasına daxil
olması;
- Azərbaycanın dünyanın öndə
gedən “ən yaxşı elektron höku
mət”ləri sırasına daxil olması;
- 2020-ci ilə qədər Azərbaycanın
innovasiyalı inkişaf ölkəsinə
çevrilməsi.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qlo
bal təsirləri minimuma endirmək,
vəziyyətdən az itki ilə çıxmaq və
həmin fundamental problemlərin
həllinə nail olmaqdan ötrü sürətli
artıma təsir imkanları getdikcə tü
kənməkdə olan neft amilinin aparı
cı roluna əsaslanan modeldən re
gionların davamlı tərəqqisinə təmi
nat yaradan milli iqtisadi inkişaf
modelinə - Azərbaycanın “üç amil”
prinsipinə əsaslanan optimal inki
şaf modelinə keçmək zamanı çatıb.
Azərbaycanın “üç amil” prinsipinə
əsaslanan optimal inkişaf modelinə
keçməsi dedikdə, insan kapitalın
dan, zəngin resurs potensialından
və əlverişli geosiyasi üstünlüklər
dən yararlanmaqla inteqrasiya im
kanlarından istifadənin səmərəlili
yinin artırılması, innovasiyalı texni
ki-iqtisadi inkişaf modelinə keçid
və bu əsasda Azərbaycanın rəqabət
qabiliyyətinin və əhalinin həyat sə
viyyəsinin yüksəldilməsinin sürət
ləndirilməsi nəzərdə tutulur.
“Üç amil” prinsipinə əsaslanan
optimal inkişaf modeli Azərbaycan
iqtisadiyyatında neft amilinin rolu
nu və əhəmiyyətini inkar etmir.

Əksinə, neft amilini Azərbaycan
iqtisadiyyatının reallığı saymaqla,
neft gəlirlərindən səmərəli istifadə
edərək insan amilinin önə çıxarıl
masını davamlı inkişafın əsas şərti
kimi götürür. Buna müvafiq ola
raq, təklif olunan inkişaf modeli
getdikcə qloballaşan dünyada əsas
risk, təhlükə və çağırışları lazımın
ca dəyərləndirməklə Azərbaycan
xalqının özünüqoruma və inkişaf
qabiliyyətinin gücləndirilməsini və
bu əsasda ölkənin potensialına uy
ğun gələn layiqli həyat səviyyəsi
nin təmin edilməsini nəzərdə tu
tur. Həmin model qısa, orta və
uzunmüddətli dövrlərdə real nəti
cə verə bilən tədbirlərin uğurlu
kombinasiyasından ibarət İnnova
siyalı İnkişaf Modeli ola bilər. Bu
model həm insan kapitalından kadrlarımızdan, həm neft gəlirləri
mizdən - maliyyə resurslarımız
dan, investisiyalardan, həm mad
di-texniki resurslarımızdan, inno
vasiyalardan, həm də geosiyasi
imkanlarımızdan kompleks istifa
də etməklə inkişafın yeni mərhələ
sinə keçməyi nəzərdə tutur. Azər
baycanda İnnovasiyalı İnkişaf Mo
delinə keçilməsi iqtisadiyyatımızın
artım templərini hökumətin nəzər
də tutduğu ilə 3%-lik artımdan
daha yüksək - 7-8%-lik artıma doğ
ru çəkə, ölkədə rəqabətqabiliyyətli,
dayanıqlı, struktur baxımından ba
lanslaşdırılmış, qabaqcıl texnika və
texnologiyalara, hazırlıqlı kadrlara
əsaslanan inkişafı təmin edə və hə
yatın keyfiyyətinin yaxşılaşması
nın etibarlı bazası ola bilər.
İnnovasiyalı İnkişaf Modelini
reallaşdırmaqdan ötrü köklü isla
hatlar yolu ilə iqtisadiyyatın struk
turu təkmilləşdirilməli, hökumət
tərəfindən iqtisadiyyatın real sekto
runun dəstəklənməsi istiqamətində
təsirli tədbirlər kompleksi hazırla
nıb həyata keçirilməli, qeyri-neft
sektorunun prioritet sahələrinin in
kişafının sürətləndirilməsi istiqamə
tində aşağıdakı işlər görülməlidir:

1. Haqsız rəqabətin aradan qaldı
r ılması və bazarda bərabər rəqabət
şəraitinin yaradılması, yeni istehsal
sahələrinin inkişafı üçün müasir in
novasiya infrastrukturunun yara
dılması, bazara innovasiya məhsul
larının daxil olmasına mane olan
bütün maneələrin aradan qaldırıl
ması, perspektivli istehsal sahələri
nin texnoloji bazasının yeniləşdiril
məsi və s. istiqamətlərdə təsirli təd
birlər görülməlidir.
2. Azərbaycan iqtisadiyyatının
qeyri-neft sektoruna yerli və xarici
investisiyaların cəlb edilməsinin
intensivləşdirilməsi məqsədilə mü
vafiq qanunvericilik sənədlərində
məqsədyönlü dəyişikliklər aparıl
malı, stimullaşdırıcı mexanizmlər
tətbiq olunmalı və bu əsasda qeyrineft sektorunda mövcud müəssisə
lər modernləşdirilməli, qabaqcıl
texnika və texnologiyaya əsaslanan
yeni istehsal mərkəzləri yaradıl
malıdır. Sənaye müəssisələrində
innovasiya yönümlü texnologiya
ların tətbiqi stimullaşdırılmalıdır.
3. Sənaye məhəllələrinin, şəhər
ciklərinin və s. yaradılması istiqa
mətlərində işlər sürətləndirilməli
dir.
4. Daxili bazarı təmin edən və
ixracyönümlü qeyri-neft sektoru
nun dəstəklənməsi və inkişafı isti
qamətində məqsədyönlü iş aparıl
malıdır.
5. Aqrar sektorun intensiv inki
şaf relsləri üzərinə keçirilməsi və
kənd təsərrüfatında əmək məhsul
darlığının artırılması istiqamətində
islahatlar kontekstində zəruri təd
birlər görülməlidir. Kənd təsərrüfa
tı məhsullarının emalı müəssisələri
nin fəaliyyəti genişləndirilməlidir.
6. Azərbaycanda turizmin və
xalq sənətkarlığının potensialın
dan daha dolğun surətdə istifadə
edilməsinə yönəlik tədbirlər görül
məlidir.
7. İKT-dən istifadənin dairəsi
genişləndirilməli və dərinləşdiril
məlidir.

8. Ölkəmizin güclü potensialına
layiq səviyyədə tərəqqisinin buxo
vuna çevrilmiş inhisarçılığa, kor
rupsiya və məmur özbaşınalıqları
na qarşı sistemli mübarizə güclən
dirilməlidir.
9. Regionların resurslarından sə
mərəli istifadəyə əsaslanan, yüksək
əlavə dəyər yaradan rəqabətqabi
liyyətli sənaye istehsalının, eləcə də
elm tutumlu və innovativ istehsalın
genişləndirilməsi istiqamətində sis
temli işlər görülməlidir.
10. Azad sahibkarlığın, xüsusən
də kiçik və orta biznesin qarşısın
dakı bütün maneələrin aradan qal
dırılması, prioritet istiqamətlər üz
rə əlverişli şərtlərlə kredit, vergi və
digər güzəştlər verilməsi yolu ilə
azad sahibkarlığa geniş meydan
verilməlidir.
11. Xaricdən yeni qabaqcıl tex
nologiya gətirilməsi ilə yanaşı, ölkə
daxilində də yeni texnologiyaların
yaradılmasına yönəlmiş elmi-təd
qiqat işləri təşviq olunmalıdır.
12. İdarəetmənin təşkilati struk
turu kadr islahatları da daxil ol
maqla innovasiyalı inkişaf modeli
nin tələblərinə müvafiq sürətdə
təkmilləşdirilməlidir.
13. İnnovasiyalı İnkişaf Modeli
ni reallaşdırmaqdan ötrü ölkədə və
xaricdə ixtisaslı kadrların hazırlan
ması sahəsində fəaliyyət genişlən
dirilməli, texnokratların formalaş
ması işi dəstəklənməlidir.
Azərbaycanın “üç amil” prinsipi
nə əsaslanan optimal inkişaf mode
linə keçməklə sadalanan istiqamət
lərdə sistemli islahatların aparılması
ölkə iqtisadiyyatını keyfiyyətcə yeni
inkişaf mərhələsinə çıxaracaq, onun
rəqabət qabiliyyətini yüksəldəcək,
müasir tələblərə cavab verən kadr
potensialından istifadənin səmərəli
liyini artıracaq, sosial proseslərin
tənzimlənməsinin keyfiyyətini və
səmərəliliyini qaldıracaq, orta təbə
qənin dairəsini genişləndirəcək və
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəl
dilməsi işini sürətləndirəcəkdir.
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Ailə modelini
qloballaşmanın
mənfi təsirlərindən
necə qorumalı?
Rafael Cəbrayılov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan xalqının milli-mə
nəvi dəyərləri sistemində ailə müs
təsna rola malikdir. Şifahi xalq
ədəbiyyatı nümunələrimizdə yük
sək mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcı
sı kimi təsvir edilmiş ailə, eyni za
manda, ülvi və müqəddəs dəyərlə
rin ifadəçisi kimi tərənnüm olun
muşdur. Milli təfəkkürümüzdə
ailə, dövlət və vətən məfhumları
arasındakı assosiativ əlaqə xalqı
mızın mənəvi kamillik səviyyəsi
nin parlaq təcəssümünə çevrilmiş,
onun genefondunun saflığını tə
min etmişdir.
«Kiçik dövlət» modeli olan ailə
nin möhkəmliyini təmin edə bil
məyən, bu müqəddəs birlikdə mə
nəvi-genetik bağlılığı qoruyub sax
lamağı bacarmayan hansısa şəxsin
cəmiyyətdə nüfuz sahibi olması da
mümkün deyildir. Yüksək əxlaqi
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keyfiyyətlərə, xalqın çoxminillik
milli dəyərlərinə ürəkdən bağlı
olan insanlar isə ailənin cəmiyyət
dəki rolunu hər zaman düzgün
dəyərləndirə bilmişlər. Bəşər övla
dı bütün zamanlarda cəmiyyətdə
layiqli yerini tapmaq, özünün saf
ideallarına qovuşmaq, dərdini, se
vincini, xoş duyğularını bölüşmək
üçün ruhi və cismani rahatlıq tap
dığı bu mənəvi mühitə üz tutmuş
dur. İnsanın yaşamaq həvəsi, sar
sılmaz həyat eşqi həm də ailəyə,
övlada olan saf məhəbbətdən, sev
gidən, istəkdən irəli gəlmişdir.
Hər bir normal insan ailəsinin
sosial rifahı, firavanlığı üçün hər
cür zəhmətə qatlaşır, əzmlə çalışır.
Ailəsi üçün bütün varlığı, əzmi, ru
hu ilə çalışan insan əslində o qədər
də fərqində olmadığı bir məqsədi
də özü üçün hədəfləyir ki, bu da

cəmiyyətin sağlam özəyini və gələ
cəyini formalaşdırmaqdır. Məhz
buna görə də ailə institutu ictimai
həyatı nizamlayan, onun ahəng
darlığını, həyatiliyini təmin edən
bəşəri və milli dəyərləri varlığında
yaşadır.
Müasir dövrdə hər bir dövlət
milli mövcudluğunu, varlığını şərt
ləndirən ailə modelini qloballaş
manın kütləvi mədəniyyət təza
hürlərinin mənfi təsirlərindən qo
rumaq üçün əlindən gələni edir.
Hazırda, xüsusən də Avropa ölkə
lərində ailə institutunun zəifləmə
si, bəzi hallarda hətta sarsılması ilə
bağlı narahatçılığın artması məsə
lənin həyati əhəmiyyətini, aktuallı
ğını bir daha nümayiş etdirir.
Avropa və Qərbdə ailə institutu
nun zəifləməsinin əsas səbəbləri
sırasında psixoloqlar «Kaliforniya

sindromu»nu önə çəkirlər. Bu ne
qativ sindrom insanların daha çox
eqoistcəsinə davranmaları - iş, kar
yera, rahatlıq, sərbəstlik, əyləncə
barədə daha çox düşünmələri, ailə
ni ikinci plana keçirmələri zəmi
nində özünü göstərir. Eyni zaman
da, Qərb mühitində gənc yaşların
dan nikahdankənar münasibətlərin
başlanması, «vətəndaş nikah»ları
nın geniş yayılması ailə institutuna
ciddi zərbə vurur. Boşanmaların
çoxalması, doğuşun azalması de
moqrafik problemlərin kəskinləş
məsi ilə müşahidə olunur. Avropa
Birliyinin rəsmi statistika komitəsi
olan «Evrostat»ın hesablamalarına
görə, bu quruma üzv dövlətlərdə
boşanmalar orta hesabla 35-40%
təşkil edir. Bunun əsas səbəblərin
dən biri də gender probleminin şi
şirdilərək feminizm səviyyəsinə
çatdırılması, ailə münasibətləri fo
nunda fərdi şəxsiyyət azadlığının
ziyanlı stereotip həddində qabar
dılmasıdır.
Azərbaycan tarixən formalaşmış
fundamental ailə dəyərləri ilə qlo
ballaşmanın mənfi təsirlərini özü
nə yaxın buraxmamağa çalışır. Xal
qın tarixən formalaşmış mental
keyfiyyətlərini, mənəvi-əxlaqi də
yərlərini bu gün də yaşadan azər
baycanlı gənc ailənin onun həya
tında oynadığı müstəsna rolu düz
gün dərk edir. Azərbaycan xalqının
ailə modeli nəinki Qərbdə, hətta
Şərqdə unikal hesab olunan bir ailə
modelidir. Respublikamızın Av
roatlantik məkana inteqrasiya pro
sesinin sürətlənməsi, mədəniyyət
lərarası dialoqun, etnik-dini tole
rantlığın mərkəzinə çevrilməsi,
habelə iqtisadi planda modernləş
mə strategiyasının uğurla reallaş
dırılması Azərbaycan qadınının ic
timai həyatdakı rolunun güclən
məsi fonunda xalqımıza xas milli
ailə modeli ənənəvi strukturunu,
mahiyyətini, mənəvi təsir gücünü
saxlayır. Hər zaman olduğu kimi,
bu gün də Azərbaycan ailəsi özü

nün bütövlüyünü, saflığını, tarix
dən süzülüb gələn milli adət-ənə
nələrə, mental dəyərlərə bağlılığını
qoruya bilmişdir. Bu ailə modelin
də hər kəs öz yerini, mövqeyini,
funksiyasını, məqsədini düzgün
dərk edir. Ailədaxili münasibətlə
rin ciddi əxlaq meyarlarına söy
kənməsi - böyüklərə hörmət və
ehtiram, kiçiklərə sevgi, mərhəmət
və diqqət kimi ənənələr qədim za
manlardan bu günə kimi yaşayır.
Fransız filosofu Rene Dekart za
manında yazırdı ki, «zaman dəyi
şir və biz də zamanla birlikdə dəyi
şirik». Dəyişən zaman isə yeni hə
yat reallıqlarını diktə etməklə ya
naşı, insanları yeni birgəyaşayış
prinsiplərinə uyğunlaşmağa sövq
edir. Cəmiyyət həyatındakı yeni
liklərin mütərəqqi xarakteri bütün
dövrlərdə ailənin yaşam tərzinə,
məqsədlərinə, ümumilikdə prin
siplərinə də təsirsiz ötüşmür. Öz
lüyündə «kiçik dövlət» olan Azər
baycan ailəsi də zamanın reallıqla
rına adekvat cavab verərək mo
dernləşir, sosial, mədəni, iqtisadi
mənafelərini təmin etmək üçün
dövrün nəbzini tutmağa çalışır. Bu
modernləşmə geyimdən tutmuş
düşüncəyə, dünyagörüşünə qədər
bir çox məsələləri əhatə etsə də,
milli ailə modelinin fundamental
prinsiplərində elə də ciddi dəyişik
lik baş verməmişdir.
Bəzi ölkələrdə ailə konfliktləri
nin, boşanmaların səbəbləri gender
problemləri ilə bağlı olduğu halda,
respublikamızda bu sahədə vəziy
yət əsaslı şəkildə fərqlənir. Azər
baycanda qadın hüquqlarının qo
runması üçün mükəmməl qanun
vericilik bazası mövcuddur. Azər
baycan Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 6 fevral tarixli sərəncamı
ilə gender sahəsində vahid dövlət
siyasətini həyata keçirən komitə
nin adı dəyişdirilmiş, Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi kimi yenidən formalaşdı
rılmışdır. Bu təşkilatın ümumən

Cənubi Qafqazda gender bərabər
liyi sahəsində ixtisaslaşmış fəaliy
yət göstərən yeganə dövlət struk
turu olduğu da xüsusi qeyd olun
malıdır.
2006-cı ilin dekabrında Milli
Məclisin qəbul etdiyi “Gender (kişi
və qadınların) bərabərliyinin təmi
natları haqqında» Azərbaycan Res
publikasının Qanunu da bu baxım
dan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Qanunda gender balansının qo
runması ilə bağlı hüquqi tənzimlə
mə mexanizmi öz əksini tapmışdır.
Qanunun əsas məqsədi kişi və qa
dınların ictimai həyatın siyasi, iqti
sadi, sosial, mədəni və digər sahə
lərində bərabər imkanlara sahib
olmasının təmin edilməsi və cinsi
mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin
bütün formalarının aradan qaldı
rılmasıdır. Qanun gender bərabər
liyinin təmin edilməsi ilə bağlı
dövlət siyasətinin əsas istiqamətlə
rini və vəzifələrini müəyyən etmiş
dir. Bütün bunlar Azərbaycan qa
dınının ictimai-siyasi fəallığını artı
rır, cəmiyyətimizin inkişafı, dövlət
quru-culuğu prosesində onların
rolunu gücləndirir.
Onu da etiraf etməliyik ki, ke
çid dövrünün bəzi sosial-mənəvi,
psixoloji çətinlikləri milli ailə insti
tutunun əvvəlki statusuna təsirsiz
ötüşməmişdir. Düşün-cədə müasir
lik, sosial tərəqqidə dinamizmin
müsbət təsirləri ilə yanaşı, müəy
yən problemlər də meydana çıxır.
Dövlət səviyyəsində həyata keçiri
lən kompleks təd-birlərə baxmaya
raq, yeni qurulan ailələrin təxmi
nən 20%-nin ömrü uzun çəkmir.
Azərbaycanda 2013-cü illə müqa
yisədə 2014-cü ildə nikahların sayı
azalıb, boşanmaların sayı isə artıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən ve
rilən məlumata görə, ötən il Azər
baycanda 12,1 min nəfər boşanıb.
2014-cü il ərzində Azərbaycanda
rəsmi orqanlar tərəfindən 84,9 min
nikah qeydə alınıb. Ötən il əhalinin
hər 1000 nəfərinə hesabı ilə nikah
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ların sayı 9, boşanmaların sayı isə
1,3 olub. 2013-cü il ərzində Azər
baycanda 86,9 min nikah, 11,7 min
boşanma qeydə alınıb.
Təmsil etdiyim Binəqədi rayo
nunda isə 2013-cü ildə 1728 nikah,
495 boşanma, 2014-cü ildə 1097 ni
kah və 465 boşanma qeydə alınıb
ki, bu göstərici də yeni qurulan
ailələrdə boşanma meyillərinin art
dığını düşünməyə əsas verir. (Xa
tırladım ki, Binəqədi rayonunda
qeydiyyatda olan vətəndaşlar
Azərbaycan Respublikası Prezi
denti yanında Vətəndaşlara Xid
mət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin ta
beliyində olan “ASAN
xidmət” Mərkəzinin
xidmətlərindən isti
fadə edirlər. Belə
ki, 2014-cü ildən
nikah və boşan
malar, eyni za
manda, “ASAN
xidmət” Mərkə
zi tərəfindən də
həyata keçirildi
yi üçün yuxarıda
göstərilən rəqəmlər yal
nız Binəqədi VVAQ şö
bəsindəki qeydiyyatı
əks etdirir).
Aparılan rəy sorğu
ları göstərir ki, boşan
maların böyük qismi
gənclərin ailə həyatına
hazır olmaması, erkən
nikahların sayının art
ması, valideynlərin
bu prosesə ciddi və
kobud müdaxiləsi,
eyni zamanda, bəzi
sosial çətinliklər nəticəsin
də baş verir. Əlbəttə, müstə
qilliyin ilk illəri ilə müqayisə
də sosial problemlər hazırda
boşanmaların başlıca səbəbi ki
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mi çıxış etmir. Bu çətinliklərin bö
yük qisminin arxada qalması, yox
sulluğun səviyyəsinin aşağı düş
məsi, insanların maddi rifah halı
nın yüksəlməsi, iş yerlərinin yaran
ması nəticəsində son illərdə ailə
quranların sayı da kəskin şəkildə
artmışdır. Yeni qurulan ailələrin
böyük əksəriyyətində işsizlik, mən
zil problemləri əhəmiyyətli dərəcə
də həllini tapır. Dövlət ipoteka kre
ditləşməsini həyata keçirir. Gənc
ailələrin sosial müdafiəsinin güc
ləndirilməsi istiqamətində əlavə
tədbirlər görülür.
Şübhəsiz, sevgi, inam, eti

mad kimi dəyərlər üzərində quru
lan ailələr daha uzunömürlü olur.
Bu halda nikaha girən kişi və qa
dın qarşılıqlı mənəvi məsuliyyət
hiss edir, güzəştlərə meyilli olur,
meydana çıxan istənilən sosial-psi
xoloji problemi əzmlə dəf edir. Sə
mimi sevgi və istək, qarşılıqlı hör
mət üzərində qurulmayan ailələr
də isə bir müddət keçəndən sonra
anlaşılmazlıqlar,
ziddiyyətlər,
problemlər qabarıq şəkildə özünü
göstərməyə başlayır. Belə ailələrdə
gənclərin anlaşması, qarşılıqlı gü
zəştlərə getməsi çətin olur, çünki
onları bir-birinə mənəvi tellər
bağlamır. Bəzi hallarda vali
deynlərin müdaxiləsi ilə
tədricən şiddətlənən ailə
münaqişələri sonda boşan
ma haqqında qərarın veril
məsi ilə nəticələnir. Bununla
yanaşı, son illər sevgi hissinin
də bayağılaşması özünü qa
barıq göstərir. Sevgi adı ilə
ailə ittifaqı quran gənclər
çox vaxt müəyyən ma
raqlarını önə çəkirlər.
Sirr deyil ki, ailə qura
cağı şəxsi onun maddi
imkanlarına, karyerası
na, biznes uğurlarına və s.
meyarlara görə seçənlər,
bunu sevgi kimi qələmə
verənlər də az deyil. Təəs
süf ki, belə ailələrin ittifa
qı da çox zaman qısaömür
lü olur.
Hər bir ailənin mono
litliyinin təmin olunma
sında və uzunömürlüyün
də kişilərlə yanaşı, qadınla
rın da üzərinə mühüm vəzi
fələr düşür. Ailə dəyərlərini
uca tutan qadınlar üzərlərinə
düşən vəzifələri yaxşı dərk
edir, kişinin ailə başçısı, müəy
yən mənada söz sahibi olduğu

nu qəbul edir, uşaqlarının təlimtərbiyəsində, ailənin bu və digər
probleminin həllində yaxından iş
tirak edirlər. Nikahdankənar mü
nasibətlər nəticəsində doğulan
uşaqların sayının artmasına gəlin
cə, bu, daha çox Qərbin ziyanlı tə
zahürləri olan «vətəndaş nikahla
rı»nın sayının artması ilə izah olu
nur. Azərbaycanın milli-mənəvi
dəyərləri ilə bir araya sığmayan bu
münasibətlər son nəticədə həm də
atalığı müəyyən olunmayan uşaq
ların sayının çoxalması ilə nəticə
lənir. Son illərdə isə nikahdankə
nar doğulan uşaqların sayında əv
vəlki illərlə müqayisədə azalma
müşahidə edilir. Binəqədi rayo
nunda isə 2013-cü ildə nikah
dankənar doğulan uşaqların sayı
309 nəfər idisə, 2014-cü ildə bu
rəqəm 195 nəfər təşkil edib. (Bu
statistika da Binəqədi VVAQ şöbə
sindəki qeydiyyatı əks etdirir).
Statistikaya nəzər salsaq, qeyrirəsmi nikahdan doğulan uşaqların
sayı 2011-ci ildə 30 min 983 nəfər,
2012-ci ildə 27 min 31 nəfər, 2013cü ildə 25 min 69 nəfər olub. Statis
tikadan da göründüyü kimi, hər il
müəyyən qədər azalma baş verir.
Amma hələ də nikahdankənar do
ğulan uşaqların sayının hər il 25
mindən çox olması bu sahədə
problemlərimizin olduğunun gös
təricisidir. Rəqəmlərin azalması
isə əsasən maarifləndirmə işinin
təsirindən irəli gəlir. İnsanlar dərk
edir ki, münasibətlərin rəsmiləşdi
rilməsi ailə üzvlərinin hüquqları
nın tam olaraq təmin olunmasıdır.
Yeni doğulmuş körpənin atası
nın müəyyən olunmaması təkcə
sosial və hüquqi deyil, həm də əx
laqi aşınmaya yol açan ciddi prob
lem kimi diqqəti çəkir. Biz hələ
gələcəyimiz saydığımız bu körpə
lərin atasının naməlum qalmasının
gələcəkdə onlarda doğuracağı mə
nəvi-psixoloji sarsıntıları, «nata
mamlıq komp-leksi»ni demirik.
Yarımçıq ailələrdə böyüyən uşağın

layiqli insan və şəxsiyyət kimi ye
tişdirilməsi, onun sosial-mənəvi
ehtiyaclarının dolğun şəkildə ödə
nilməsi də son dərəcə çətin olur.
Azərbaycanda özünü göstərən
ciddi problemlərdən biri də erkən
nikahlardır. Təəssüf ki, nikah yaşı
na çatmayan qızların ərə verilməsi
halları ilə hələ də qarşılaşırıq. Nəin
ki nikah yaşına çatmamış, bəzən
orta məktəbi bitirməmiş yeniyetmə
qızların ailə qurması hallarına da
rast gəlinir. Şübhəsiz, bu da vali
deynlərin məsuliyyətsizliyi üzün
dən baş verir. Bu valideynlər öv
ladlarının xoşbəxtliyini istədikləri
halda, özləri də bilmədən onları
risk altına qoyurlar. Erkən yaşla
rında ailə quranlar, bir qayda ola
raq, ailənin yükünü üzərlərinə gö
türməyə psixoloji baxımdan hazır
olmurlar. Elə bu səbəbdən də er
kən yaşlarda qurulan ailələrin da
ğılması hallarına daha çox təsadüf
edilir.
Azərbaycan Respublikasının
Ailə Məcəlləsinin 10.1 maddəsinə
görə, Azərbaycan Respublikasında
nikah yaşı 18 yaş müəyyən olun
muşdur. Buna baxmayaraq, bəzi
rayonlarda - əsasən də cənub böl
gəsində 14-16 yaşlarında qızların
ərə verilməsi «ənənəsi» hələ ara
dan qalxmamışdır. Bu, müəyyən
mənada ailə institutu ilə bağlı yet
kin təsəvvürlərin olmamasından,
savadsızlıqdan, cəhalətdən irəli gə
lir.
Erkən nikahlar həm də ərlə ar
vadın qanuni nikaha girmədən bir
gə yaşamasına, son nəticədə sosialpsixoloji və məişət problemlərinin
qabarmasına gətirib çıxarır. Belə
nikahlar körpələrin fiziki və psixi
xəstəliklərlə dünyaya gəlməsinə
səbəb olur. Bütün bunlar son nəti
cədə qanuni, möhkəm, bünövrəli
ailə modelinə zərbə vurur. Sözsüz
ki, belə nikahlar hüquqi baxımdan
qeydə alınmır və doğulan uşaqlar
da nikahdankənar doğulmuş he
sab edildiyindən onlara müvafiq

sənədlərin alınması da əlavə çətin
liklər yaradır.
Qan qohumluğu da Azərbaycan
ailəsinin genefondunun sağlamlığı
baxı-mından ciddi problemlərdən
biridir. Son vaxtlaradək əhalinin
bununla bağlı yetərli məlumatı yox
idisə, hazırda tibb elmi bunun fə
sadlarını cəmiyyətə lazımi səviy
yədə izah edir. Bir çox xarici ölkə
lərdə belə hallara qanunvericilikdə
qadağa qoyulmuşdur. Azərbay
canda belə nikahların qarşısını al
maq üçün ən yaxşı yol əhali arasın
da maarifləndirmə və izahat işləri
nin genişləndirilməsidir. Müşahi
dələr göstərir ki, bəzən qan qo
humları arasında boşanmaların
sayı daha çox olur.
Gənclərin ailə qurarkən vali
deynlərinin xeyir-dualarını alma
ları son dərəcə mütərəqqi ənənə
dir. Valideynlərin həyat təcrübəsi,
dünyagörüşü, gerçəkliyi dəyərlən
dirmək bacarığı gənclərin seçiminə
yaxşı mənada təsirsiz ötüşmür. Bu
nu əsla gənclərin seçiminə müda
xilə kimi dəyərləndirmək lazım
deyil. Müşahidələr də göstərir ki,
valideynlərinin iradəsinə zidd ola
raq ailə quran, bəzən hətta evdən
qaçan cütlüklərin ailə həyatı uzun
sürmür.
Ənənələrə söykənən Azərbay
can ailəsinin simasına xələl gətirən,
hətta onu zəiflədən amillərdən biri
də milli-mənəvi dəyərlərə zidd
olan yabançı davranış normaları
nın efir vasitəsilə ictimai şüura sı
rınmasıdır. Tədqiqatçıların fikrin
cə, XXI əsrdə ailə institutuna şə
hərləşmədən sonra ikinci ən çox
təsir göstərən amil məhz televiziya
olmuşdur. Cəmiyyətin obyektiv
informasiya ilə təminatında,
maariflənməsində, saf məqsəd və
ideallar ətrafında səfərbər olunma
sında, ümumilikdə ictimai düşün
cənin düzgün inkişafında əvəzsiz
imkanlara malik televiziya və ra
dioların efir vaxtının hazırda baya
ğı, bəsit şou-biznes proqramları ilə
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doldurulması insanlarda ikrah do
ğuran bir həddə çatmışdır. Açıq
deməliyik ki, bu proses Azərbayca
nın tarixən formalaşmış ailədaxili
münasibətlər sisteminə zərbə vu
rur. Evlilik və boşanma kimi şəxsi
məsələlərini canlı efirdə müzakirə
yə çıxaran, abır-həya bilmədən ha
miləliyini «gözə soxan», övladının
atasının «anonimliyini qoruyan»
səviyyəsiz «şou-bazar» nümayən
dələrinin efirdə «at oynatması»
müasir Azərbaycan gəncinin milli
ailə ruhunda formalaşmasına,
ümumilikdə mənəviyyatına zərər
vurur. Son vaxtlara qədər efirdə
olan evlənmə verilişlərinin milli
mənəviyyata vurduğu zərbənin tə
sirlərini isə hələ uzun illər hiss
edəcəyik.
Belə yabançı və mənəviyyata
zidd «təbliğat formaları» bəzi Azər
baycan kişilərində qadınlarla bağlı
yanlış təsəvvürün formalaşmasına
gətirib çıxarır. Müşahidələr göstərir
ki, respublikada ailə münaqişələri
nin əsas səbəblərindən biri də bəzi
hallarda Azərbaycan kişisinin qadı
nın hüquqlarına qısqanclıqla yanaş
ması, onu mətbəxdən kənarda tə
səvvür edə bilməməsi kimi primitiv
yanaşmadan doğur. Şübhəsiz, müa
sir qadınlarımızın əksəriyyəti hərtə
rəfli təhsil alan, layiqli şəxsiyyət ki
mi formalaşan, cəmiyyətin ictimai
həyatında fəal iştirak edən, ailə də
yərlərinə üstünlük verərək onun
üçün əzmlə çalışan fədakar insan
lardır. Ailədə yalnız kişinin işləməsi
kimi ziyanlı təsəvvürün formalaş
ması, qadının rəyinin, maraqlarının
nəzərə alınmaması son nəticədə bo
şanmalara və ailə konfliktlərinə yol
açır. Bu baxımdan bəzi kişilərin
yanlış təsəvvürlərinin dəyişməsinə,
onların öz xanımına hörmətlə, qar
şılıqlı anlaşma və etimadla yanaş
masına ehtiyac var.
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İnformasiya texnologiyaları yeni
dünya nizamında inkişafın əsas
meyarlarından birinə çevrilsə də,
bu prosesin müəyyən neqativ tə
sirlərinin mövcudluğunu da etiraf
etmək lazımdır. İnternetin hər bir
ailəyə daxil olması, sosial şəbəkə
lər vasitəsilə ünsiyyət imkanlarının
genişlənməsi bütün mütərəqqi cə
hətləri ilə yanaşı, bəzən insanların
həyatına, əxlaqına və mənəviyyatı
na mənfi təsir göstərir. Sosial şəbə
kələr bəzən cəmiyyətdə müəyyən
mənfi çağırış və meyillər üçün tri
bunaya çevrilməklə yanaşı, ailə
münaqişələrinin əsas səbəblərin
dən biri kimi çıxış edir, ailə institu
tunun monolitliyini dağıdır.
Bu gün bütün dünyada olduğu
kimi, Azərbaycanda da «Face
book», «Twitter», «Odnoklassniki»
və digər sosial şəbəkələrdən istifa
də edənlərin sayı sürətlə artır.
Təəssüf ki, bəzən bu şəbəkələrin
imkanlarından düzgün istifadə
olunmaması hətta ailələrin dağıl
masına, ailə zorakılıqlarına gətirib
çıxarır. Son vaxtlar bəzi ailələrdə
kişi və qadın internetdə virtual ün
siyyətə geniş maraq göstərdikləri
halda, real həyatda bir-birinə az
diqqət ayırırlar. Nəticədə ailədə
soyuqluq, biganəlik,
qarşılıqlı etimad
sızlıq güclənir.
Təəssüflə vur
ğulamaq lazım
dır ki, bəzən so
sial şəbəkələr va
sitəsilə qurulan
a r z u o l u n m a z

ünsiyyətlər sonda ailə xəyanətləri
nin də əsas səbəblərindən birinə
çevrilir.
Son vaxtlar məhz bu zəmində
bəzi ağır cinayətlərin baş verməsi
ilə bağlı KİV-də məlumatlar yayı
lır. Bu saytlardan tanışlıq məqsədi
lə istifadə olunması Azərbaycanda
milli-mənəvi dəyərlərə, ailə əxlaqı
na da böyük zərbədir. İstənilən
halda, sosial şəbəkələrdən çat (ün
siyyət forması) kimi istifadə olun
ması ailədə qısqanclıqlara, müna
qişələrə, etimadsızlığa və son nəti
cədə boşanmalara gətirib çıxarır.
Bəzən sosial şəbəkələrdə quru
lan ünsiyyət xəyanət kimi dəyər
ləndirilərək boşanmalara səbəb
olur. Bütün bunları deməkdə məq
sədimiz onların əhəmiyyətini azalt
maq deyil. Sadəcə, bu sosial şəbə
kələrdən düzgün istifadə etmək,
əxlaqi dəyərləri qorumaq ailənin
hər bir üzvünün borcudur. İnter

 etin həyatımıza daxil olması bo
n
şanmaların sayının artmasına sti
mul verməyib. Çünki internetdən
hər kəs öz maraq dairəsinə və sə
viyyəsinə uyğun istifadə edir. Yəni
internetdən əxlaqsız məqsədlər
üçün istifadə halları da var. Əxlaq
sızlıq isə həmişə olub və bu gün də
var. Elmi-texniki tərəqqinin yük
sək nailiyyəti kimi meydana çıxan
internetin «bol imkan»ları isə sadə
cə olaraq bu əxlaqsızlığın ifşa olun
masını tezləşdirir.
Azərbaycan adət-ənənələrinə,
milli dəyərlərinə tapınan, dini
inancları rəhbər tutan ailələrdə hər
kəs öz yerini, rolunu, funksiyasını
çox yaxşı bilir. Qarşılıqlı anlaşma,
saf məhəbbət üzərində qurulan be
lə ailələrdə məişət zorakılığı halla
rına da rast gəlinmir. Bununla belə,
təfəkkürdə geridə qalan, yüksək
mənəvi-insani dəyərlərdən, huma
nizm hissindən məhrum olan, «na
tamamlıq kompleksi»ndən qurtula
bilməyən bəzi şəxslərin ailə müna
sibətlərini zorakı vasitələrlə tən
zimləmək istəyi son nəticə
də arzuolunmaz halların,
faciələrin, boşanmaların
çoxalmasına gətirib çıxa
rır. Belə hallara qarşı bə
zən yaxın qohumların,
qonşuların, tanışların müdaxi
ləsi, qınağı da nəticəsiz qalır.
Təcrübə göstərir ki, normal

ailədə böyümüş, düzgün tərbiyə,
təhsil almış gəncin qurduğu ailə də
möhkəm olur. Deməli, gənclərin
erkən yaşlarından milli ruhda tər
biyə alması, yaxşı oxuması, bilikli,
intellektli olması, işləmək, çalış
maq, karyera qurmaq vərdişlərinə
yiyələnməsi ailənin monolitliyi ba
xımından vacib amillərdir.
Bu gün biz bazar iqtisadiyyatı
şəraitində yaşayırıq. Bazar müna
sibətləri cəmiyyətin ümumi ruhu
na, inkişaf harmoniyasına hakim
kəsilib. Bazar iqtisadiy-yatı şə
raitində işgüzar insanların qanuni
yolla varlanması, yaxşı yaşaması
üçün daha geniş imkanlar var. Ba
carıqlı, çalışqan insanlar öz poten
siallarından istifadə edərək sosial
təminatlarını yaxşılaşdırır, biznes
lərini qururlar. Bu cür imkanlı in
sanlar, iş adamları, səlahiyyət sa
hibləri öz övladlarının sağlam ruh
da böyü-məsinin, zəhmətə qatlaş
masının, halal və qanuni yolla var
lanmasının qeydinə daha çox qal
malıdırlar. Təəssüf ki, bəzən zəh
mət çəkmədən, oxumadan, gəlir
əldə etmədən, sadəcə valideyn he
sabına yaxşı yaşamaq, bahalı ma
şın sürmək, malikanədə yaşamaq
istəyən, meşşan həyat tərzinə me
yilli olan, harınlayan gənclərə də
rast gəlirik. Onlara elə gəlir ki, pul
la bütün dəyərləri ala və sata bilər
lər. Belələri ailə məsuliyyətini çək

məyə qətiyyən hazır olmur, evlən
dikdən sonra da valideynlərinin
himayəsinə sığınırlar.
Heç bir dövlətdə cəmiyyət yek
cins deyil: biz istəsək də, istəməsək
də boşananlar həmişə olub, var və
olacaq. Əsas məsələ mümkün qə
dər boşanmalara səbəb olan amil
ləri aradan qaldırmaq, bu müm
kün olmadıqda isə nikahların po
zulması ilə bağlı yaranan hüquqipsixoloji problemləri qanuni müs
təvidə həll etməkdir. Amma, təəs
süf ki, bizdə bəzən ən böyük prob
lem də məhz boşanmalardan sonra
başlayır. Məhkəmə çəkişmələri,
qarşılıqlı iddialar canüzücü telese
riallar kimi uzanır. Bundan başqa,
bəzən qadınından ayrılan kişi
uşaqları üçün aliment verməkdən
belə boyun qaçırır, müxtəlif saxta
üsullara əl atır. Belə hallara qarşı
da hüquqi müstəvidə mübarizənin
gücləndirilməsi son dərəcə vacib
dir.
Bir sıra ölkələrdə boşanmanın
qarşısının alınması üçün bəzən sərt
tədbirlərə, məhdudlaşdırıcı ad
dımlara da əl atılır. Ölkəmizdə bo
şanma hallarının qarşısının alın
ması üçün ən güclü «silah» maarif
ləndirmənin gücləndirilməsi, Azər
baycan ailə modelinin üstünlüklə
rinin təbliği, gender bərabərliyinin
hüquqi mahiyyətinin cəmiyyətə
səbatsız, qeyri-hüquqi, qeyri-əxla
qi, ailə institutunun mənafeyinə
uyğun olmayan formada «təqdi
mat»ına son qoymaq, valideyn
məsləhəti və xeyir-duasının zəru
rətini anlatmaq, hüquqlar kimi və
zifələrin də unudulmamasının əx
laqi dəyərə çevrilməsinə çalışmaq,
yaxın qohumların, dostların qınağı
və köməyi ola bilər.
Bütün bu problemlərə, qayğıla
ra, çətinliklərə baxmayaraq, əsl
azərbaycanlı kişisi və qadını üçün
ailə həmişə müqəddəs olub, əmi
nəm ki, bundan sonra da belə ola
caq.
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Azərbaycanda
ana və uşaq
ölümünün
səviyyəsi son illər
xeyli aşağı düşüb
Müstəqil Azərbaycanda sosial
sahədə dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən birini məhz ana
ların və uşaqların sağlamlıqlarının
müdafiəsi təşkil edir. Ölkəmizdə
həyata keçirilən bu siyasət də millimənəvi dəyərlərimizdən qaynaqla
nır və bilavasitə onun təcəssümü
dür. Bu gerçəkliyi daim nəzərə alan
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanda ailə siyasətinin for
malaşdırılmasına, eyni zamanda,
sağlamlıq məsələlərinə ciddi diqqət
yetirib. Bu gün isə Ulu öndərin si
yasətini uğurla davam etdirən Pre
zident İlham Əliyevin, həmçinin
Azərbaycanın birinci xanımı, Hey
dər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsləri
sayəsində anaların və uşaqların
sağlamlıqlarına xüsusi diqqət ayrı
lır. Çünki onların sağlamlıqları
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Sədaqət Vəliyeva

müəyyən dövrlərdə təhlükələrlə
daha çox üzləşir. Bu baxımdan
qeyd edilməlidir ki, dünyaya uşaq
gətirmək qadınlar üçün ən ciddi sə
hiyyə risklərindən biri olaraq qalır.
Bu gün dünyanın inkişaf etmək
də olan ölkələrində yaşayan qadın
ların doğuş və ya hamiləliklə bağlı
ağırlaşmalardan ölməsi riski inki
şaf etmiş ölkələrlə müqayisədə təx
minən 200-300 dəfə çoxdur. Eyni
zamanda, inkişaf etməkdə olan öl
kələrdə dünyaya gələn uşaqların
birinci ayda tələf olmaq riski inki
şaf etmiş ölkələrdəki uşaqlarla mü
qayisədə təqribən 14 dəfə çoxdur.
Aparılmış araşdırmaların nəti
cəsində bəlli olmuşdur ki, dünya
da hər il yarım milyondan artıq
qadın, o cümlədən 15-19 yaşlı təx
minən 70000 azyaşlı və gənc qadın
hamiləlik və ya doğuşda ağırlaş

Milli Məclisin deputatı

malar nəticəsində vəfat edir. Eyni
zamanda, hesablamalara görə,
dünyada hamiləlik və doğuşla bağ
lı ağırlaşmalar 1990-cı ildən bəri 10
milyon qadının həyatına son qoy
muşdur.
Bir sıra Afrika və Asiya ölkələ
rində doğuş zamanı və doğuşdan
sonrakı ilk günlərdə təhlükəyə da
ha çox məruz qalan anaların üzləş
diyi sağlamlıq risklərinin aradan
qaldırılmasında irəliləyiş əldə edil
məmişdir. Bütün dünyada beş ya
şınadək uşaqların sağ qalması əm
salı yaxşılaşsa da, bəzi ölkələrdə
körpələrin doğuşdan sonrakı ilk 28
gündə üzləşdiyi risklər hələ də
yüksək olaraq qalmaqdadır.
Afrika və Asiya ölkələrində fer
tillik (ümumi nəsilvermə əmsalı
reproduktiv dövr - 15-49 yaş) əm
salının yüksək olması, ixtisaslı

kadrların azlığı və səhiyyə sistemi
nin zəifliyi bir çox gənc qadınlar
üçün faciə deməkdir. Niger, Əfqa
nıstan, Syerra Leone, Çad, Anqola,
Liberiya, Somali, Konqo Demokra
tik Respublikası, Qvineya Bisau və
Mali ana ölümü riskinin yüksək
olduğu ölkələrdir. Bu ölkələrdə qa
dının ana olaraq ölmək təhlükəsi
Nigerdə 7-yə qarşı 1, Malidə isə
15-ə qarşı 1-dir.
Lakin Azərbaycanda uşaq və
ana ölümünün səviyyəsi son illər
ərzində xeyli aşağı düşmüşdür.
Məsələn, əgər 20 il bundan əvvəl 1
yaşa qədər ölən uşaqların sayı 4749
nəfər idisə, 2014-cü ildə bu rəqəm
1655 nəfər olmuşdur. Doğum ardı
cıllığına görə isə 15 il öncə diri do
ğulanların sayı 116994 nəfər idisə,
2014-cü ildə bu göstərici 170503 nə
fər olub.
Ana ölümünə görə də Azərbay
candakı vəziyyət digər ölkələrə nə
zərən normaldır. Əlbəttə ki, ana və
körpə ölümünü ümumilikdə qə
buledilməz hesab edirik. Lakin tə
bii qanunlar bu cür risk və halları
qaçılmaz edir. Amma Azərbaycan
dövləti də çalışır ki, ana və körpə

ölümünün qarşısı maksimum şə
kildə alınsın və demək olar ki, bu
na nail olunub. Belə ki, əgər 20 il
öncə uşaq ölümü Azərbaycanda
hər 100000 nəfər diri doğulana 43,8
nəfər idisə, 2014-cü ildə bu rəqəm
14,6 nəfər olub. Göründüyü kimi,
həm qanunvericilik, həm də səhiy
yə sisteminin təkmilləşdirilməsi
sahəsində həyata keçirilən işlər nə
ticəsində ana ölümü təxminən 3
dəfə azalmışdır.
Azərbaycanda analar və körpə
lərlə bağlı kifayət qədər ciddi qa
nunvericilik bazası mövcuddur.
Məsələn, “Körpələrin və erkən yaş
lı uşaqların qidalanması haqqın
da” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən uşaqların təhlü
kəsiz və adekvat qidalanmasına
dövlət təminatı verilir, süni qida
məhsullarına dövlət nəzarəti həya
ta keçirilir, uşaqların ana südü ilə
qidalanmasının müdafiəsi məqsə
dilə analara maddi, hüquqi, tibbisosial təminat verilir. Eyni zaman
da, hamilə qadınların və uşaq
əmizdirən anaların sosial müda
fiəsi təşkil olunur ki, bu da onlara
düzgün əmək, istirahət və qidalan

ma rejiminin yaradılmasından,
vaxtlı-vaxtında profilaktik və tibbisanitariya yardımı göstərilməsin
dən, stress yaradan amillərin ara
dan qaldırılmasından, ana patro
najı xidmətinin həyata keçirilmə
sindən, təbliğat işinin aparılmasın
dan, döşlə əmizdirmə ilə bağlı tibbi
maarfiləndirmədən və s. digər təd
birlərdən ibarətdir.
Bildiyimiz kimi, hamiləlik və
doğuşdan sonrakı dövr qadın və
ailəsi üçün çətin bir dövrdür. İşlə
yən qadınlar üçün isə həyatlarının
bu dönəmi daha çətin olur. Bunu
nəzərə alan Azərbaycan dövləti
Əmək Məcəlləsində işləyən anala
ra güzəştlər və imtiyazlar verib.
Bundan başqa “Vətəndaşların
pensiya təminatı haqqında” Azər
baycan Respublikasının Qanununa
əsasən “Qəhrəman ana” fəxri adına
layiq görülmüş qadınlar əmək pen
siyası almaq hüququna malikdirlər.
Eyni zamanda, “Qəhrəman ana”la
rın pensiyalarının üzərinə yaşa görə
minimum pensiyanın 100 faizi məb
ləğində əlavələr verilir.
Onu da bildirim ki, Azərbaycan
da səhiyyə islahatlarında əsas isti
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SƏHİYYƏ
qamətlərdən olan və dövlətin anaailə sağlamlığına diqqət yetirən
“Ailə planlaşdırması və reproduk
tiv sağlamlıq haqqında” qanun la
yihəsi də hazırlanmışdır. Eyni za
manda, uşaq doğularkən ailəyə qa
nunvericilikdə müəyyən olunmuş
məbləğdə birdəfəlik müavinət veri
lir. İki və ya daha çox uşaq doğul
duqda birdəfəlik müavinət doğu
lan uşaqların sayına görə təyin edi
lir. Həmçinin “Uşaq hüquqları haq
qında”, “Uşaqların icbari dispanse
rizasiyası haqqında”, “Əhalinin
sağlamlığının qorunması haqqın
da”, “Məişət zorakılığının qarşısı
nın alınması haqqında” Azərbay
can Respublikasının qanunları,
Azərbaycan Respublikasının Ailə
Məcəlləsi də qəbul olunmuşdur.
Bundan əlavə Azərbaycan Res
publikası Uşaq Hüquqları Bəyan
naməsinə, “Uşaq Hüquqlarına
dair” Konvensiyaya da qoşulmuş
və digər beynəlxalq hüquq norma
larına uyğun olaraq qanunvericilik
işlərini həyata keçirmişdir.
BMT və Beynəlxalq Əmək Təşki
latı tərəfindən qəbul edilmiş “Ana
lığın mühafizəsi haqqında” 103
saylı Konvensiya, “Qadınların siya
si hüquqları haqqında” Konvensi
ya, “Qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin bütün formalarının ara
dan qaldırılması haqqında” Kon
vensiya, “Qadınlara qarşı zorakılı
ğın aradan qaldırılması haqqında”
Deklarasiya və digər beynəlxalq
hüquqi sənədlərin tələblərindən
irəli gələrək Azərbaycanda müva
fiq hüquqi-sosial addımlar atılmış
dır. Belə ki, Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin 2014-cü il 13
iyun tarixli Sərəncamı ilə “Ana və
uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdı
rılmasına dair 2014-2020-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edil
miş, “Diridoğulmanın beynəlxalq
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meyarlarının tətbiq edilməsi haq
qında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 21
oktyabr tarixli qərarı qəbul olun
muş, eyni zamanda, “Diridoğul
manın beynəlxalq meyarlarına”
keçmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
Kollegiyasının qərarı verilmiş,
həmçinin “Doğum evlərində do
ğuşayardım işinin təşkili haqqın
da” Təlimat, “Çox az kütləli yeni
doğulmuşların reanimasiyası, in
tensiv terapiyası və qulluğu üzrə”
Klinik Protokol, “Bir kiloqramadək
çəkisi olan ölü doğulmuş və yeni
doğulmuşların meyitlərinin pato
loji-anatomik təşrihi üzrə” Meto
dik Təlimat, “Qadın məsləhətxana
larında, ambulator-poliklinik tibb
müəssisələrində antenatal xidmə
tin təşkili haqqında” Təlimat,
“22-28 həftəlik hamiləlik daxil ol
maqla, vaxtından əvvəl doğuşların

idarə olunması üzrə” Klinik Proto
kol təsdiqlənmişdir.
Bundan əlavə tibbi sahədə müa
sir obyektlərin tikintisi, doğum ev
lərinin təmir-bərpasının həyata ke
çirilməsi, Respublika Perinatal
Mərkəzinin yaradılması və digər
tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə
ana və uşaq ölümünün səviyyəsi
əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan
da anaların sağlamlığının mühafi
zəsi, ümumilikdə qadınların so
sial-siyasi hüquqlarının təminatı
sahəsində kifayət qədər zəngin qa
nunvericilik bazası yaradılmışdır.
Bu baza üzərində qurulan fəaliyyət
isə öz səmərəli nəticələrini ver
məkdədir. Biz bunu statistik rə
qəmlərdən də gördük.
Bir sözlə, anaların və onların ye
ni doğulmuş körpələrinin sağlam
lığı və yaşaması bir-birindən asılı
dır. Buna görə də anaların həyatını

xilas edən tibbi müdaxilələrdən
onların körpələri də yararlanırlar.
Çünki həm analar, həm də uşaqlar
doğuşdan sonrakı günlər və həftə
lər ərzində təhlükəyə məruz qalır
lar. Bu, doğuşdan sonrakı başçək
mələr, düzgün gigiyena qaydaları,
ana və uşaqların sağlamlığına təh
lükə törədən simptomlar haqqında
məlumatlandırma kimi tədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün mühüm
bir dövrdür.
Anaların və onların yeni doğul
muş körpələrinin həyatlarını xilas
etmək üçün təkcə tibbi müdaxilə
lər və qanunvericilik kifayət deyil.
Bu səbəbdən də gənc qızların
maarifləndirilməsi anaların və ye
ni doğulmuş uşaqların sağlamlığı
nın qarşısının alınması baxımından
çox mühüm olmaqla, ailələrə və
cəmiyyətə də faydasını verəcək
dir.
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Qənirə Paşayeva
Milli Məclisin deputatı

İtirdiyim
mutluluq…

Türkiyədə türk dünyasının bir sıra bölgələrindən gəlmiş, müxtəlif sa
hələrdə türk dünyasına yönəlik çalışmalar həyata keçirən insanlara
“Türk dünyasına xidmət” ödüllərinin təqdimat törəni keçirilirdi. Mən də
dəvətlilər və ödülləndirilənlər arasındaydım. Ödülü alınca səhnədən hər
yanı seyr etməyə başladım… Çox möhtəşəm bir mənzərə idi: rəng-rəng
parlayan işıqlar, səmimiyyət dolu baxışlar (bəlkə də bunlar mənə o an
elə gəlirdi), alqışlar və daha nələr-nələr…
Törən bitər-bitməz bir jurnalist şən ovqatla mənə doğru yaxınlaşaraq
ilk sualını ünvanladı:
- Əfəndim, mutlumusunuz?
Anidən diksindim… Çünki qəlbimin dərinliyinə toxuna biləcək bir sualı verə biləcəyini gözləmirdim. Sanki sualı anlamamış kimi “nə?” - deyə
soruşdum.
O da sualını bir daha təkrarladı:
- Əfəndim, mutlumusunuz?
Nədənsə… sualı ikinci dəfə könülsüz təkrarlayan jurnalist mənim ca
vabımı belə gözləmədən söhbəti özü davam etdirdi. Bəlkə də mənim hə
yəcanımı az da olsa duya bilmişdi:
- Baxın, bu ödülü qazanan hər kəs nə qədər mutludur. Siz nələr hiss
ediyorsunuz, mutluluğunuzu bizimlə paylaşarmısınız?
İndi tam olaraq o jurnalistə nə cavab verdiyimi heç xatırlamıram da,
amma bircə onu bilirəm ki, alışdığımız şablon cümlələrdən birini deyib
dilimi sürüdüm. Əslində o jurnalist doğru deyirdi. Ödül alanların simala
rında elə qəribə işıq seli, duyğu axışı… qəribə (xoş) təbəssüm var idi ki…
Mən isə onlardan fərqli olaraq içərimdə, qəlbimin dərinliyinə toxuna bi
ləcək heç bir ciddi duyğunu hiss edə bilmirdim. O an məni kədər qoxulu
fəlsəfi suallar burulğanına doğru sürükləyən dünyaya qərq oldum… Bu
dünyaya ilk addımım da bu sualla başladı… “Görəsən, bu insanlar içlə
rində mutluluğu necə hiss edirlər?” - deyə düşünməyə başladım.
Bu fikirlərimi nə kiminləsə bölüşə, nə də kimdənsə soruşa bil
məzdim. İnsanların mənim duyğularıma ilk münasibəti
“görəsən, buna nə olub?” şəklində olacaqdı yəqin… Sonra
yenidən insanlara baxdım, bir az rəngli işıqları seyr et
dim. Bir az da öz qəlbimə baxmağa, hətta gülümsəməyə
də çalışdım… Amma (və lakin)… bir şeyi dərk etdim: o an
içim, qəlbim bom-boşdu..! Sanki bu bərli-bəzəkli zalda…
bu qədər insanın, həyəcanın (diqqətin!) içində adi bir
hadisə baş verirdi…
Otelə qayıdanda artıq axşam idi. Nədənsə otel otaqla
rında insanlar daima qəribə fikirlərə qapılır… (Lap Nə
cib Fazil Qısakürəyin “Otel odalarında” şeiri və xalq yazı
çısı Anarın “Otel odası”nda romanında olanlar kimi…)
Bir yandan qaranlıq, bir yandan soyuq divarlar, bir yan
dan da bu mutluluq məsələsi məni yaman rahatsız etmiş
di. Düşünməyə və özümə bəzi suallar verməyə başladım.
Bu gün o ödülü alanda niyə içimdə hansısa fərqli (üstün)
bir duyğu keçirmədim? Niyə jurnalistin görmək istədiyi o
mutluluğu yaşaya bilmədim? Bəlkə mənim hansısa sorunla
rım var?! - insanlarla, olaylarla, necə deyərlər, mutluluq deyi

lən kateqoriyanın özü ilə… Suallar sanki bir güzgüyə çırpılıb
çilik-çilik olub yerə töküldü. Bir tərəfdən də xatırlamağa ça
lışdım ki, görəsən, hansısa bir ödülü alanda mən mutlu ola
bilmişəmmi? Aldığım ödülləri, əldə etdiyim uğurları, ünvanı
ma deyilən təntənəli sözləri xatırlamağa çalışdım… O günlə
rə qısa bir səyahət etsəm də… əliboş qayıtdım… Heç nəyi
xatırlaya bilmirdim elə bil. Bircə onu anladım ki, həyatda
əldə etdiyim uğurları da mən hər zaman adi bir hal kimi
qarşılamışdım… - çox adi…
Yenicə sakitləşib pəncərədən şəhərin gözəlliyini seyr edir
dim ki, elə bil kimsə yenidən qulağıma “mutlu deyilsən” sö
zünü pıçıldadı. Diksindim, ətrafa boylandım, amma kimsə
yox idi… Bu səs bəlkə də mənim qəlbimin səsi idi. Bəlkə… bəl
kə də mən mutlu ola bilmirəm deyə özümü ittiham etməyə
başladım. Sonra yenidən o ödül gecəsini xatırladım… o jur
nalisti xatırladım… və məni özümdən ayıran o “əfəndim,
mutlumusunuz?” sualını xatırladım…
Əslində o gün mənim qəlbimi titrədən olaya oxşar du
rumlarla bir neçə dəfə rastlaşmışdım. O gün olanlar məni
bir az da xatirələrə doğru yönləndirdi. Belə anladım ki, mən
bu gecə yuxuya gedə bilməyəcəm… Oturub həyatıma dərin
bir nəzər saldım və yaşadıqlarımı bir daha yenidən yaşama
ğa, ölçüb-biçməyə çalışdım. Elə ilk xatırladığım bir uşaqlıq
dostumun mənə “niyə toylarda, məclislərdə ürəklə rəqs et
mirsən? Rəqs etsən də sanki zorla, kiminsə xatirinə oynayır
san kimi bir görünüş yaranır. Axı uşaqlıqda belə deyildin,
daha şən və sevgi dolu bir həyatı yaşayan qız idin?!” - sözlə
ri oldu. Mən də “inan ki, rəqs etməyə nə həvəsim, nə də istə
yim belə yoxdur. Arabir toylarda əlimi qaldırıram ki, dostla
rım inciməsin…”
O an təəccüb dolu baxışları ilə düz gözlərimin içinə bax
dı və “necə, heç zövq almırsan?”, - dedi. Mən də “yox, almı
ram”, - demişdim…
Otel otağından şəhəri seyr edərək xatırlamağa çalışdım…
Şair demiş: “İllərin tozu var xatirələrdə”…
Həyatımdan bəzi epizodları qısametrajlı bir film kimi iz
ləməyə başladım… 13 yaşına yenicə keçmiş bəxtəvər bir
uşaq idim. Həyat da sanki mənim bəxtəvərliyimdən min
rəng alıb təbiətə paylayırdı. Amma bir gün hər şey dəyişdi…
Həmin o gün nənəmgilin evini adamlarla dolu gördüm. Kim
sə ağlayırdı, kimsə ağı, kimi sadəcə nəsə deyirdi… Kəlmələr
mənim beynimə qırıq-qırım yazılırdı… “Evi…m, yurdu…m”
deyə inildəyir, ağı deyirdilər qadınlar. Ermənistandan qo
vulmuş insanlarımızdan bir neçə ailə nənəmə pənah gətir
mişdi. Onlarla yanaşı nənəmin də günü-güzəranı kədər, qəm
dolu olmuşdu. Onların ağrı-acısını bir az da olsa paylaşa
bilmək üçün əlindən gələni edirdi ki, özlərini evlərindəki ki
mi hiss etsinlər. Amma insana heç nə öz evinin yerini ver
məzmiş…

İllər bir-birini qovan, amma heç vaxt qovuşmayan həsrət
l i sevgililərə bənzəyirdi… Beləcə iki ili də arxada qoyub 15
yaşıma qədəm qoydum… amma bu 15 yaş üzücü, acı gətirən
15 yaş oldu. Həyatda ən çox sevdiyim, sayğı bəslədiyim ata
mın bir gecədə necə qocaldığını gördüm… Səbəb? - 20 Yan
var olayları… Sovet qoşunları Bakıda 20 Yanvar qırğınlarını
törətmişdi. Biz Tovuzda yaşayırdıq, ancaq ailəmizin böyük
hissəsi Bakıda yaşayırdı. Əlaqə qurmaq, xəbər almaq imkan
ları o zamanlar, demək olar, yox səviyyəsində idi. Elə dəhşət
li xəbərlər gəlirdi ki!.. Qardaşım, əmilərim, bibim, dayılarım,
xalam - hamısı Bakıda yaşayırdı və biz onlardan bir xəbər
ala bilmirdik. Sadəcə çoxlu sayda günahsız insanın qətlə ye
tirildiyi barədə bilgilər dolaşırdı ortalıqda… Sabah isə o
mənzərələr… o qanlı, meyitli meydanlar… insanlıqdan qıraq
işgəncə faktları… Sanki içimdə nəsə qırılıb düşürdü… qırıl
dıqca mənim də təbəssümüm, uşaqlığım məhv olub gedir
di…
Sonra acılar üst-üstə gəldi… Ermənistanla sərhəd rayo
nunda yaşadığımız üçün hər gecə hücumlar, atışmalar olur
du… İnsanlar çox vaxt pal-paltarlı yatırdı. Silahsız insanla
rımız silahlı və silahlandırılmış ermənilərlə üz-üzə qalmış
dı…
1991-ci ildə 16 yaşım tamam olanda Azərbaycan Tibb
Universitetinə daxil oldum. O illər bizim üçün, elə hər kəs
üçün çox ağır keçirdi – yoxsulluq, gərginlik, çatışmazlıq…,
amma bunlar əsas üzüntümüz deyildi… Əsas üzüntü, əsas
dərd daha dərin və ağır idi…
Köçkün maşınları, insanların ağlaşma səsləri adamı için
dən parçalayacaq qədər güclü idi. Kirayə qaldığım yerin
çevrəsi də daxil olmaqla, köçkünlər harada yer tapsa, ora da
yerləşirdi… Köçkünlərin danışdıqları, Tibb Universitetinin
tələbəsi kimi xəstəxanalarda hər gün işğal olunmuş rayon
lardan gətirilən ağır hallı insanların gözümüzün qarşısında
baş verən ölümü… Artıq 16 yaşımdan ölüm mənim üçün adi
ləşməyə başlamışdı… Bu ölüm o qədər gənc insanı öz yanına
apardı ki!
Bir gün yenə Təcili Tibbi Yardım xəstəxanasında dərsdə
idik. Gənc köçkün bir qadın ağır durumda yatırdı, yaraları
da ölümcül idi. Mən isə ona hər şeyin yaxşı olacağını, onun
tezliklə sağalacağını deyirdim. Ağrılar içərisində qıvrılan o
gənc qadın gözlərini mənim gözlərimə zilləyib “sabah daha
yaxşı olacam, elə deyilmi?!” - dedi. “Hə, mütləq yaxşı olacaq
san”, - dedim. Bircə anlıq üzündə xoş bir ifadə yarandı.
- Bax, mən Tibb Universitetinin tələbəsiyəm, həkimlik sə
nətimdi, bu sahədə biliklərim var, inan mənə yaxşı olacaq
san, - deyərək, təskinlik vermək istəyirdim ona.
- Yaşasam nəyə yarayar?  Balamı xilas edə bilmədim, - de
di və bu sözlərdən sonra yaş süzülən gözlərini pəncərədən
sonsuzluğa zillədi.
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OVQAT
Bütün gecə yatmadım, o qadını, onun uşağını düşün
düm… özümə “sabah mütləq ona yenidən baş çəkəcəm”, - de
dim. Sabah gedəndə yatağında başqa adam vardı… harada
olduğunu sordum, cavabında “gecə keçindi”, - dedilər. O gün
içimdə yenə nəyinsə qırıldığını hiss etdim…
Kədər, acı, gözyaşı… meyitlər insanı insanlıqdan çıxaran
mənzərə yaradırdı. O zamankı Semaşko adına xəstəxananın
“morq”una meyitlər gətirilirdi və bizim dərslərimizin bir
hissəsi həmin xəstəxanada keçdiyindən tez-tez şahidi olur
duq bu mənzərənin.
Bir gün “morq”a bir qoca kişi gəlmişdi. O da övladını ax
tarırdı. Qəfildən qocanın hələ bu gün də qulaqlarımda fər
yad kimi səslənən səsi gəldi: “Ay Allah, mənə bu günü niyə
göstərdin? Mən öz balamı indi necə torpağa qoyum? Bəs
mən kimin çiynində gedəcəm? Allahım, mənə göstərdin, heç
bir valideynə balasını çiynində aparıb torpağa tapşırmağı
rəva görmə! Mənim günahım nə idi? Niyə… niyə mən?!.” Qoca ağlayırdı. Yox, o ağlamırdı… - o, üsyan edirdi sanki…
Bir anlıq onun üzünə, gözlərinə baxdım. Sanki gözlərimin
qarşısında dağ boyda bir kişi qocalıb ölürdü… O an özümü
saxlaya bilmədim, mən də gözyaşlarına boğuldum… Ağla
yırdım, yenə içimdə nəsə qırılırdı…
Bacım həmin illərdə uşaq idi və bərk xəstələnmişdi. Elə
hey anama deyirdi ki, “ana, bayırdan gələn səsləri eşidirsən?
Bizi də gəlib öldürəcəklər, bəs biz nə edəcəyik?”, - deyə ağla
yırdı. Anam isə ona təskinlik verirmiş kimi “Kəmalə, qorxma,
lap yaxınlaşsalar qaçarıq”, -deyirdi… “Bəs paltarlarımız, əş
yalarımız necə olacaq? Axı mən xəstəyəm, qaça bilmirəm”, deyirdi. Anam da baxışları ilə onu sakitləşdirməyə, sözləri ilə
hər şeyin yaxşı olacağına inandırmağa çalışırdı. Mən də qı
raqdan bacımın hərəkətlərini izləyirdim. O, uşaq gözləri ilə
evimizi bir dərin baxışla süzdü. İlahi, bu 9 yaşlı bir uşağın
deyil, sanki 50 yaşlı yetkin qadının baxışı idi… Elə o an o,
“bəs evimiz, o nə olacaq?”, - dedi… Bax, o zaman anam daha
cavab verə bilmədi…
Heç birimiz balaca Kəmaləni susdura bilmirdik… o, elə
hey ağlayırdı… sanki evimizi artıq itirmişdik. Mən ev itirmə
yin nə olduğunu o an daha yaxşı anladım… qaçqınların,
köçkünlərin ev, yurd-yuva həsrətini artıq öz canımda hiss
etdim. O insanları daha da dərindən anlamağa və duymağa
başladım… Bacımla yanaşı anam da ağladı, mən də… Kəma
lə tez-tez təkrar edirdi: “Axı biz kimə nə etmişik, niyə bizi
öldürürlər? Mən evimizdən heç yerə getmək istəmirəm…
Ana, sən nəsə et!”, - deyib ağlayırdı… İçimdən sanki yenə nə
sə qırılırdı.
Atam çox inadkar bir insan idi və evini tərk etmək haq
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qında düşüncələr belə onu rahatsız edirdi. Elə hey “bala,
ölümüz də, dirimiz də burda”, - deyirdi. Hər gecə kabus kimi
keçirdi və sabah açılanda “şükür, bu gecəni də keçirdik”, - de
yirdim.
Göyçə, Zəngəzur… ardınca Xankəndi ilə də bitmədi qaç
qın-köçkünlər… Hər gün Qarabağdan köçkün gəlirdi… Son
ra dəhşətli Qaradağlı, Ağdaban faciəsi, Xocalı soyqırımı ilə
sarsıldıq…
Sonra Şuşa ağrısı, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan, Qu
badlı, Cəbrayıl, Fizuli!...
Hər dəfə içimdə nələrsə qırılırdı…
Sinif yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım yarpaq kimi tö
külüb gedirdi…
Sinif yoldaşım Elşənlə evimiz çox yaxın yerləşirdi… Bir
gün eşitdim ki, şəhid olub. Gözümün qarşısına məktəbimiz,
sinfimiz və onunla bağlı olan günlər gəldi. İçimdə yenə nəsə
qırılmışdı…
Bir az keçmiş “Nağı qətlə yetirilib”, - dedilər… Onunla da
birgə oxuyurduq. O qədər tərbiyəli, canayaxın oğlan idi ki…
İçimdə yenə nəsə qırılmışdı…
Sonra sevimli müəllimlərdən biri Teymur müəllimin oğlu
şəhid oldu… Bir oxuyurduq… İçimdə yenə nəsə qırılırdı…
Bir az keçmiş “Şakir şəhid olub”, - dedilər. Hamının sevim
lisi idi… Bir az keçmiş Samir…  əziz dostum Samir!... Gözümə
qaranlıq çökmüşdü… O qədər vətənpərvər, mərd oğlan idi
Samir! Əla oxuyurdu, elə böyük xəyalları vardı ki!... Quzey və
Güney Azərbaycanı çəkdiyi xəritədə birləşdirib ona qəribə
baxanlara, “görərsiniz, mütləq olacaq, mütləq o gün gələ
cək”, - deyirdi. Elə böyük xəyalları vardı, elə böyük!... Hamısı
yarımçıq qaldı… Dostum Samiri itirdim. İçimdə yenə nəsə
qırıldı… Artıq çox ağlaya da bilmirdim… Gözyaşlarım da qu
rumuşdu sanki.
Bir az da keçmiş Azər şəhid oldu… Azər zamanında o qə
dər ağır günlər keçirmişdi ki… ailənin bütün yükü onun çiy
nində idi…
Bir-bir itirirdim… Bir çoxları kimi.
İlahi, nə planlarımız vardı, biz şagird olanda nələri qəra
ra almışdıq?! “Son zəng”də nələr danışırdıq?! Hələ “xatirə
albomu”nu demirəm… onu indi də vərəqləyə bilmirəm, indi
də…
Bir gün dedilər ki, Əli müharibədə qolunu itirib. Sinfimi
zin sevimli Əlisi! Bir quşu da incitməyəcək qədər mehriban
və istiqanlı olan Əlini bu cür görmək üçün özümü hazırla
mam bir xeyli vaxt apardı. Ağlamamalı, özümü ona toxtaq
göstərməli idim... Qarşılaşdıq və bir-birimizə baxdıq. Sonra
bir müddət hər ikimiz susduq, amma içimdə nəsə qırıldı…

Ağlamadıq… Amma evə çatanda özümü saxlaya bilmədim,
hönkür-hönkür ağladım… İçimdə yenə nəsə qırılmışdı…
Aradan bir qədər zaman ötsə də zaman yaralarımıza
məlhəm ola bilmədi. Yenə də eyni duyğular, kədər dolu ba
xışlarla baxırdım həyatın acı üzünə. Bu duyğuların qəlbimə
daha da dərin nüfuz etdiyi günlərin birində sinif yoldaşları
mızdan birinin xeyir işinə getdik. Əl çəkmədilər və mənim də
rəqs etməyimi xahiş etdilər sinif yoldaşlarım. Yenicə əl qal
dırmışdım ki, birdən gözüm qıraqdan durub bizə, yəni sinif
yoldaşlarına baxan Əliyə sataşdı. Çox pis hala düşdüyümü
sanki anındaca duydu. Təbəssüm dolu baxışları ilə bir əlini
yuxarı qaldıraraq, sanki oynayırmışcasına biz tərəfə gəldi…
Nələr çəkdiyini o an heç bir hissə, duyğuya sahib olmayan
insan belə görə və duya bilərdi. Gözyaşları içində tərk etdim
toyu. Yenə də içimdə bir şeylər qırılırdı…
Ardıcıl şəkildə varlığıma hakim kəsilən bu ağır dəhşəti
bir dəfə də başqa məclisdə rəqs etməyə qalxanda yaşadım.
Şəhid olmuş bir sinif yoldaşımın qara yaylıqlı anasının mənə
baxdığını gördüm. İlahi, bu baxışlarda nələr yox idi!? Sanki
öz övladına baxırdı, ömür dəftərindən nələri isə xatırlayır
dı… Bəlkə də deyirdi ki, indi mənim övladım da burada oy
naya bilərdi, bu yaşda olardı… O ananın baxışları ürəyimdə
dağ boyda böyük yara açdı. Yenə də içimdə nəsə qırılırdı…
Xəstəxanalar yaralılarla dolu idi. Yaxınlarını, ailəsini iti
rən insanların sayı da getdikcə artırdı. Onların içində gözü
nü itirmiş bir qız var idi… Bir gün onunla görüşməyə getdim,
istəkləri ilə maraqlandım… Sadəcə…- gözümü istəyirəm, dedi… Həyatı, xoş günləri hələ qarşıda olan bu qızı nələr
gözləyirdi, İlahi! İçimdə nəsə qırılırdı…
Qarabağdan olan qızın otağında oturub qaranlıq dünya
sına qərq olması bağrımı didirdi. Nəsə etmək lazım idi, am
ma əli-qolum bağlı oturmuşdum. Onunla çox söhbət edir
dim, az da olsa həyata boylanıb yenidən nəfəs almasını istə
yirdim. Bir gün “mən artıq bu otaqdan heç yerə çıxa bilmə
rəm” sözləri son damla oldu. Nəsə etmək lazım idi. O qıza
əməliyyat vasitəsilə süni gözün qoyulması üçün pul yığmağa
başladıq…
Jurnalist işləməyə başladığım günlərin birində qaçqın dü
şərgəsinə getmişdim. Orada yaşayan yaşlı bir ağsaqqalla
söhbətimizi heç zaman unutmaram. Ona düşən yardımı gö
türmək istəmirdi.
- Dayı, niyə yardım payını almırsan?
- Qızım, kiməsə əl açmağa öyrəşməmişəm. Mənim üçün
çox ağırdır, - dedi.
Yardımını alıb evinə qoydum. Amma yenə də içimdə nəsə
qırılmışdı… Axşam evə gəldim, atama baxınca o kişi yadıma
düşdü… Atama o dayının məğrur sözlərini danışdım, bu söz
lər atama da dərd oldu və ata-bala o gecə çox ağladıq. İçim
də yenə nəsə qırılırdı…
İşğal rayonlarından reportaj etməyə getmişdik. Təpənin

üstündə yaşlı bir qadın oturmuşdu. Yaxınlaşıb yanında sa
kitcə durdum və bir müddət onu seyr etdim. Sonra dayana
bilməyib hara baxdığını soruşdum.
- Bax, o tərəflərdə gördüyün bizim kənddir… Amma gedə
bilmirəm evimə, - dedi. Elə bil qəlbimi kimsə əllərinin arası
na alıb möhkəm sıxdı.
- Bala, oraların suyunun, torpağının, havasının əvəzi yox
dur. Burada boğuluram, hər gecə şər qarışanda evimə get
mək istəyirəm. Bax, cəmi bir neçə kilometrdir, amma gedə
bilmirəm. Bircə gedib orada ölsəydim, rahat olardım. Bu
yaşda buralarda ölmək istəmirəm, bütün yaxınlarımın qəbri
ordadır.
Yenə də bir az susduq. Sonra gözlərimin içinə baxıb, mənə
“sən jurnalistsən, bilərsən, nə vaxt dönə biləcəyik, görəsən,
evimizə?” - dedi. “İnşallah!” - deyə bildim - qəhərdən boğu
lan bir səslə… Evinə dönə bilmədən dünyadan köçdü… Am
ma o qadının nə baxışları, nə də sualı gözümün qabağından
getmir… İçimdə nəsə qırılmışdı…
Yenə də otel otağındayam… Mənim 13 yaşından başlayan
həyatım 37 yaşına qədər belə davam etdi… Bu xatirələrlə
bütün gecə yata bilmədim. Sanki bu illər kino lenti kimi gö
zümün qabağındadı… Səhərə yaxın gözümə yenicə yuxu
getmişdi. Gördüm ki, Elşən gəlib gülə-gülə “görəcəksən, atan
səni mənə verəcək”, - deyirdi… Mən isə ona qışqıraraq “yox,
verməyəcək, sən yaxşı oğlan deyilsən, heç yaxşı da oxumur
san!”, - deyirdim… O, isə “mən hamıdan yaxşı oğlanam, bax,
görəcəksən, sənə bunu sübut edəcəm!”, - deyirdi… Hövüllənə
rək yuxudan qalxdım, “niyə elə dedim, axı niyə incitdim
onu?”, - deyib ağlaya-ağlaya yenidən yuxuya getməyə çalış
dım ki, yuxunun arxasını görüm və ona ən azı “sən doğrudan
da yaxşı oğlansan”, - deyib könlünü alım…
Səhər yeməyinə endim və ofisiant “əfəndim, sizi televizor
da göstərdilər, təbrik edirəm”, - dedi… Ətrafdakılar da o də
qiqə dönüb mənə baxıb, gülümsədilər. Bəziləri isə “təbrik
edirəm”, - dedi. Mən isə heç nə hiss etmirdim. Bütün fikrim
axşamkı yuxularımın yanında idi…
Məni xatirələrə, yaxın keçmişimə aparan o jurnalistlə
növbəti görüşümüz olacaqdı… Onun verə biləcəyi suallar,
cavablar barədə düşünməyə başladım…
Bu fikirlər içində o jurnalistin nə zaman mənə yaxınlaşdı
ğını belə görmədim.
- Əfəndim, yəqin dünən çox sevinc və həyəcandan sizdən
“mutlumusunuz?” sualımıza cavab ala bilmədik… indi daha
rahatsınız, ona görə təkrar soruram, “mutlumusunuz?”
-…
Özümü nə qədər mutlu göstərməyə çalışsam da, içərimdə
yenə bir şey hiss etmirdim… O an anladım və dərk etdim ki,
əslində içimdə hər qırılan bir mutluluq teli imiş və onlar ar
tıq çox az qaldığından onları titrətmək də çox çətinmiş…
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AŞPA-nın payız sessiyası:
Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəaliyyəti barədə
lərdə müvafiq qaydada işini qura
bildi, çünki həmin qarayaxma kam
paniyasının silsilə olaraq AŞPA-nın
sessiyasında da davam etməsinə qə
tiyyən imkan vermək olmazdı.
Sessiyanın yekunlarını təhlil et
dikdə görürük ki, tədbir bütövlükdə
Azərbaycan üçün uğurlu oldu. Bu

Sevda Abdullayeva
Milli Məclis Aparatı
Analitik informasiya şöbəsinin
baş məsləhətçisi

Sentyabrın 28-dən oktyabrın
2-dək AŞPA-nın payız sessiyası ke
çirildi. Məlumdur ki, sessiyadan əv
vəlki həftələrdə Azərbaycana qarşı
tamamilə əsassız, ölkəmizi istəmə
yən qüvvələrin məqsədli olaraq təş
kil etdikləri qarayaxma kampaniya
sının şahidi olduq. Az sonra işinə
başlayacaq AŞPA-nın payız sessiya
sında həmin qüvvələrin daha da
fəallaşacağı gözlənilən idi. Azərbay
can nümayəndə heyəti bu vəziyyətə
hazır idi və sessiyadakı müzakirə
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nəticə Azərbaycan üçün əhəmiyyət
li olan konkret məsələlərə dair qə
bul olunmuş qərar, nümayəndə he
yətimizin üzvlərinin təqdim etdiyi
məruzə, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində ya
ranmış vəziyyətə dair məruzə hazır
lanması ətrafında gedən müzakirə

lər və bu müzakirələrdə erməni tə
rəfinin absurd mövqeyinin bir daha
üzə çıxması kimi məqamlara əsasla
nır.
AŞPA Azərbaycanda noyabrın
1-də keçiriləcək parlament seçkiləri
nə Yordi Çuklanın rəhbərliyi ilə 32
nəfərdən ibarət müşahidə missiyası
nın göndərilməsi barədə qərar qə
bul etdi. Bu o şəraitdə baş verdi ki,
ermənipərəst qüvvələr və digər an
tiazərbaycan dairələri elə həmin
günlərdə Azərbaycanın əleyhinə
müxtəlif qərəzli açıqlamalarla çıxış
edirdilər, onlara adekvat cavab ve
rilməli idi. Bunu nümayəndə heyə
timizin üzvlərinin müsahibələrin
dən də görmək olur. Azərbaycanın
AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin
üzvləri bu qərarı Avropada Azər
baycan əleyhinə zəncirvari provo
kasiyanın dayandırılması kimi qiy
mətləndirdilər (nümayəndə heyəti
mizin rəhbəri Səməd Seyidov: “AŞ
PA-da Azərbaycanı təcrid etmək və

xüsusi olaraq parlament seçkilərin
dən bir alət kimi istifadə edərək və
ziyyəti gərginləşdirmək cəhdləri if
lasa uğradı”).
Sessiyanın Azərbaycan üçün
müsbət yekunlarından danışarkən
AŞPA-nın payız sessiyası zamanı
qurumda Azərbaycan nümayəndə

heyətinə göstərilən etimad məsələsi
də diqqətdən kənarda qalmamalı
dır. Nümayəndə heyətinin rəhbəri
S.Seyidov AŞPA-nın Monitorinq ko
mitəsinin sədr müavini seçildi
(S.Seyidov: “Biz bu sessiyada hansı
sa rotasiya əsasında deyil, Monito
rinq komitəsi üzvlərinin yekdilliklə
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səs verməsi nəticəsində Azərbaycan
nümayəndə heyəti rəhbərinin sədr
müavini vəzifəsinə təyin edilməsi
nin şahidi olduq”). Digər azərbay
canlı millət vəkili Sevinc Fətəliyeva
nın Sosial məsələlər, sağlamlıq və
daimi inkişaf komitəsində gənclərin
radikallaşmasının qarşısının alın
ması mövzusu üzrə məruzəçi təyin
edilməsini də qeyd etmək lazımdır.
Azərbaycan nümayəndə heyəti
nin üzvü Rafael Hüseynovun “Dini
azadlıq və demokratik cəmiyyətdə
birgə yaşama” adlı məruzəsinin
müzakirəsi zamanı önəmli məqam
lar diqqətə çatdırılıb. Məruzədə de
mokratik cəmiyyətlər fanatizm, di
ni ekstremizm, ksenofobiya və fərq
liliyin aradan götürülməsi üçün
birgə səy göstərməyə çağırılıb. Mü
zakirələrdə azərbaycanlı millət və
kili Sahibə Qafarovanın fikirləri də
xüsusi vurğulanmalıdır. Bu günün
aktual məsələlərinə toxunan millət
vəkili din amilindən separatçı təşki
latların istifadə etmələrini diqqətə
çatdırıb (S.Qafarova: “Dinin bu qə
dər istismar olunduğu, müxtəlif
təhdidlərin əsas məqsədi kimi gös
tərildiyi indiki şəraitdə dinlər və
mədəniyyətlər arasında dialoq çox
vacibdir”). Müxtəlif maraqlı qrup
ların təşəbbüsü ilə insan hüquqları,
söz azadlığı kimi mövzularda Azər
baycana qarşı irəli sürülən əsassız
ittihamlara cavab olaraq Azərbay
canda tolerantlığı nümayiş etdirən
faktlar sadalanıb (S.Qafarova: “Bu
gün Azərbaycanda istər xristian, is
tərsə də yəhudi icmasının təmsilçi
ləri əsas çoxluğu təşkil edən müsəl
manlarla real bərabər imkanlara və
hüquqlara malikdirlər. Azərbay
canda məscidi, sinaqoqu və kilsəni
yanaşı görə bilərsiniz”).
Bu müzakirələrdə Ermənistan
nümayəndə heyətinin üzvləri
“Azərbaycanlı deputat bir söz de
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yir, onun ölkəsi isə bunun əksini
edir”, - deyərək, müzakirələrə mane
olmağa çalışıblar. Azərbaycanın er
məni qəbiristanlığını “darmadağın
etməsi” ilə bağlı absurd bəyanatlar
la çıxış edən ermənilərin fikirləri
qurum tərəfindən narazılıqla qarşı
landı və nəticədə Ermənistan nüma
yəndə heyəti iclası tərk etməli oldu.
Millət vəkili S.Qafarovanın to
xunduğu aktual məsələlərdən biri

“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və
digər işğal olunmuş ərazilərində
gərginliyin artması” adlı hesabatı
idi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinin nizam
lanması prosesinin ATƏT-in Minsk
qrupu formatından kənara çıxması
na hər zaman əngəl törədən, AŞPAda məsələ ilə bağlı alt komitənin
yaradılmasına qarşı çıxan Ermənis
tanın səylərinə baxmayaraq, işğal

də qlobal cəmiyyətdə qadınların ro
lu ilə bağlı idi. Azərbaycanda qadın
ların rolunun təşviq edilməsi, onlara
bərabər hüquqların verilməsi sahə
sində görülən işlər, qanunların qə
bulu, qadınlara güzəştlərin tətbiqi,
siyasi və iqtisadi sahələrdə poten
siallarını göstərmək üçün yaradıl
mış imkanlardan söz açan millət
vəkili Azərbaycan torpaqlarının iş
ğalı nəticəsində azərbaycanlı qadın
ların hüquqlarının pozulması məsə
ləsini də ön plana çəkib.
Sessiyada Azərbaycan üçün əhə
miyyətli məsələlərdən biri də ingil
tərəli deputat Robert Volterin

faktının yer aldığı belə bir məruzə
nin hazırlanması Azərbaycan tor
paqlarının işğalı barədə həqiqətlə
rin yayılması baxımından önəmli
dir. R.Volterin qondarma “DQR”-ə
səfər üçün separatçı qurum “rəh
bərliyinə” müraciətindən imtina et
məklə Ermənistanın işğalçılığına
dair həqiqətlərin ortaya qoyulacağı
sənədin hazırlanmasına mane ol
mağa çalışan Ermənistan öz arzu
suna çatmayıb. Belə ki, sessiyada
məruzənin şifahi dinlənməsindən
sonra Ermənistan və separatçı qu
ruma səfər etmədən belə hesabatın
hazırlanması qərara alınıb. Məruzə

ç i isə, öz növbəsində, mandatı bitə
nə qədər, yəni noyabr ayında keçiri
ləcək komitə iclasında hesabatın
artıq hazır olacağını bəyan edib. Bu
hesabatı “Azərbaycan və onun AŞ
PA-dakı tərəfdaşlarının ssenarisi”
adlandıran Ermənistan nümayəndə
heyəti məruzənin hazırlanmasına
mane olacaqlarını gizlətməyib (Er
mənistan nümayəndə heyətinin üz
vü N.Zoqrabyan: “Biz Azərbaycan
və onun müttəfiqlərinin ssenarisini
pozmaq üçün əlimizdən gələni et
məliyik”). Lakin, görünür, hadisə
lər ermənilərin öz “ssenarisini” ya
rımçıq qoyub.
Digər vacib sənəd Bosniya və
Herseqovinadan olan deputat Mili
sa Markoviçin hazırlamalı olduğu
Sərsəng Su Anbarı ilə bağlı məruzə
idi. Məruzəçi Ermənistan və Dağlıq
Qarabağa səfər etmək üçün müra
ciət etməsinə baxmayaraq, Ermə
nistan rəhbərliyi bu məsələdə də
destruktiv mövqeyindən əl çəkmə
yib. “Azərbaycanın cəbhəyanı ra
yonlarında mülki əhalinin qəsdən
sudan məhrum edilməsinə dair”
hesabat üzrə AŞPA-nın Sosial məsə
lələr, sağlamlıq və davamlı inkişaf
komitəsində qərara alınıb ki, ermə
nilər yaxın müddətdə öz mövqelə
rindən əl çəkməsələr, məruzə onlar
sız hazırlanacaq.
Hər iki məruzə ətrafında yaran
mış vəziyyət AŞPA-nın beynəlxalq
təşkilat kimi məsuliyyətini ön plana
çıxarır. AŞPA Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində vəziyyəti
araşdırmaq üçün məruzəçilər təyin
edir, torpaqlarımızı işğal etmiş er
mənilər isə həmin məruzəçilərin
fəaliyyətinə imkan vermirlər və bu
fəaliyyəti elə həmin məruzəçiləri tə
yin etmiş AŞPA-nın divarları arasın
da aparırlar. Təbii ki, belə şəraitdə
Azərbaycan nümayəndə heyəti di
gər beynəlxalq təşkilatlar kimi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanıyan Avropa Şurası qarşısında
tələblərini daha ciddi və prinsipial
şəkildə qoymalıdır.

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi
nin fəaliyyətdə olan sədri İqor Qr
nadakın AŞNK-nın fəaliyyətinə dair
hesabatla çıxışı zamanı azərbaycanlı
millət vəkili R.Hüseynov Azərbay
can üçün daha vacib bir mövzuya
toxunub. Azıx mağarasında erməni
lərin qanunsuz arxeoloji qazıntılar
aparmasının araşdırılmasının önə
mini vurğulayan deputata cavab
olaraq İ.Qrnadak belə halların yol
verilməz olduğunu bildirib və Na
zirlər Komitəsinin bu istiqamətdə
müzakirələr aparmağa hazır oldu
ğunu deyib. Qeyd etmək lazımdır
ki, bu məsələnin AŞPA-da gündəmə
gətirilməsi onun növbəti sessiyalar
da müzakirəsi üçün zəmin yarada
bilər.
Müxtəlif mövzular ətrafındakı
müzakirələrdə Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin nizamlanması prosesi, xüsu
sən son dövrlərdə cəbhə bölgəsində
gərginliyin artması problemi Azər
baycan nümayəndə heyəti üzvləri
tərəfindən gündəmə gətirilib. Təəs
süf ki, əvvəllər olduğu kimi, bu ses
siyada da Azərbaycana qarşı məlum
mövqeyi ilə fərqlənən AŞPA sədri
Ann Brassör münaqişədən daha çox
Azərbaycanın daxili məsələləri ilə
bağlı bəyanatlara üstünlük verdi.

Münaqişə barədə danışanda isə
Azərbaycan və Ermənistanı bəra
bərhüquqlu tərəflər kimi təqdim
edərək, problemin həll yolunun ta
pılması üçün “hər iki tərəfə təzyiqin
göstərilməsinin vacib olduğunu”
bildirən formal bəyanatla çıxış etdi.
Qurumun baş katibi Torbörn Yaq
land isə münaqişənin dinc yolla həl
linin vacibliyini və bununla ATƏTin Minsk qrupunun məşğul olduğu
nu bildirməklə kifayətləndi. Hər iki
AŞPA rəsmisinin verdikləri açıqla
maların münaqişənin ədalətli və
real həlli üçün heç bir əhəmiyyəti
yoxdur, çünki belə münasibətdə iş
ğalçı ilə işğala məruz qalan arasında
qətiyyən fərq qoyulmur.
Azərbaycan nümayəndə heyəti
nin üzvləri isə, öz növbəsində, Er
mənistanın AŞPA-nın 1416 saylı qət
naməsinə məhəl qoymadığını, Er
mənistanın AŞPA-dakı nümayəndə
heyətinin qurumun bu istiqamətdə
ki fəaliyyətinə hər zaman əngəl ya
ratdığını AŞPA rəhbərliyinə bir da
ha xatırladıb.
AŞPA-da, eləcə də bütün uyğun
digər beynəlxalq təşkilatlarda Azər
baycanın haqlı mövqeyinin Avropa
və dünya ictimaiyyətinə çatdırılma
sı və ədalətin bərpa olunması nami
nə hələ çox işlər görülməlidir.
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Avropada
  miqrant və qaçqın böhranı:
səbəblər, nəticələr
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“İmperiya və yeni barbarlar” fransız filosofu Jan-Kristof Rüfenin
1990-cı illərin əvvəllərində nəşr olu
nan və 2020-ci ildə Avropanın ciddi
problemlə - miqrantların, “yeni bar
barlar”ın axını ilə üzləşəcəyindən
bəhs edən kitabı məhz belə adlanır.
Hazırda Avropada miqrantlar və
qaçqınlarla bağlı bütün dünyanın
müşahidə etdiyi proseslər sanki bu
öncəgörmənin gerçəkləşməyə baş
ladığını göstərir. Bu insanlara “bar
bar” demək, əlbəttə, ədalətsizlikdir.

Onlar bizim günlərdə Yaxın və Orta
Şərqdə böyük siyasi və hərbi çəkiş
mələrin yaratdığı dəhşətli nəticələ
rin məzlum qurbanlarıdır.
Avropada miqrantlar hər zaman
olub. Əhalisinin 2/3-si orta təbəqəyə
aid edilən Avropa İttifaqının inkişaf
səviyyəsi bir çox dövlətlər üçün nü
munə təşkil etdiyinə görə Avropa
sivilizasiyası, onun sosial və mədəni
quruluşu daha yaxşı yaşam şəraiti
arzusunda olanlarda “ideal cəmiy
yət” stereotipi formalaşdırmışdır ki,

TƏHLİL
bu amil özlüyündə kütləvi miqrasi
ya üçün zəmin yaratmışdır. Bunun
nəticəsidir ki, hazırda Avropada
rəsmi olaraq 18,4 mln. miqrant ya
şayır, amma qeyri-leqal miqrantlar
və vətəndaşlıq almış əcnəbilər də
nəzərə alınarsa, bu sayın 25-29 mln.
arasında olduğu qeyd edilir. Müqa
yisə üçün bu rəqəm İtaliya və Fran
sa əhalisinin yarısı qədərdir.
Bu ilin əvvəlindən Avropaya təx
minən 500 min insanın köç etdiyi,
onların böyük əksəriyyətinin qeyrileqal gəldiyi bildirilir. Miqrantların
əsas axını Mərakeş-Cəbəllütariq-İs
paniya marşrutu ilə Şimali Afrika
ölkələrindən gəlir və gəlməkdə də
davam edir, daha sonra İspaniya
üzərindən sosial təminatların daha
yüksək olduğu Niderland və İsveç
başda olmaqla digər Avropa dövlət
lərinə keçirlər.
Əsasən Liviya, Suriya və Əfqa
nıstandan olan qaçqınlardan ibarət
digər köç dalğası isə Türkiyə və
kürd birləşmələrinin nəzarəti altın
da olan ərazilərin üzərindən Serbi
ya, Macarıstan, Yunanıstan, Albani
ya, İtaliya, Avstriya istiqamətində
hərəkət edir. Avropaya üz tutanlar
arasında Kosovodan, Eritreyadan,
eləcə də Pakistan, İraq və Nigeriya
dan olan miqrant və qaçqınlar da
çoxluq təşkil edirlər.

Almaniyanın Baş naziri Angela
Merkelə görə, qaçqın problemi
Aİ-nin gələcəyi baxımından avro
böhranından daha böyük bir təhdid
yaradıb. İlin sonuna qədər bütöv
lükdə Avropada miqrantların 800
mindən çox olacağı gözlənilir. Aylar
üzrə ən rekord göstərici iyul ayında
qeydə alınıb - 107 min. 2014-cü ildə
Avropaya sığınan qaçqınların sayı
219 min nəfər olmuşdu. Onların
69%-i döyüş bölgələri olan ölkələr
dən gəlib, bu səbəbdən sığınacağa
ehtiyacı olan qaçqınların böyük bir
hissəsinin geri qaytarılması sadəcə
qeyri-mümkündür, çünki vətənləri
nin taleyinin necə olacağı məlum
deyil.
Yaranmış vəziyyəti və onun gələ
cəkdə doğura biləcəyi nəticələri
şərh edən təhlilçilər müşahidə edi
lən qaçqın axınını şərtləndirən sə
bəblərə cavab tapmağa çalışır, bö
yük əksəriyyət bunun ilk növbədə
ABŞ və onun avropalı müttəfiqləri
nin Yaxın Şərqə hərbi müdaxilələri
üzündən baş verdiyi qənaətinə gə
lirlər. Lakin bəzi müşahidəçilər Su
riya və Liviyadakı münaqişələrin
bir neçə ildir davam etməsinə və bu
zamana qədər belə qaçqın axınının
yaşanmadığına diqqəti çəkirlər. Av
ropaya qaçqın köçünün təşkilindən
ildə 15 mlrd. dollar qazanan miqra

siya mafiyasının bunun öhdəsindən
gələ biləcəyini istisna edən analitik
lər Türkiyə, İordaniya və Liviyadakı
düşərgələrin qapılarının eyni vaxt
da açılmasının gizli məqamlardan
xəbər verdiyini iddia edirlər.
Bəzi Qərb təhlilçilərinə görə, qaç
qın böhranının arxasında İŞİD xü
susi xidmət orqanlarını ələ alan
Kreml hakimiyyəti durur. Onlar
Rusiyanın Avropa İttifaqının zəiflə
məsində hamıdan çox maraqlı ol
duğunu əsas gətirərək bu cür miq
rasiya axınını yalnız Rusiya kimi
böyük imkanlara sahib dövlətin təş
kil edə biləcəyini vurğulayır, insan
ların qanunsuz keçidi ilə məşğul
olanların əksəriyyətinin rus mafiya
sına bağlılığını qeyd edirlər. Bu id
dialara cavab verən rus ekspertlər
Rusiyanın Əsəd hakimiyyətini dəs
təkləməyəcəyi halda da Avropanın
qaçqın böhranı ilə üzləşəcəyinin
gözlənilən olduğunu bildirirlər, əla
və olaraq da qeyd edirlər ki, Mosk
va və Ankaranı yaranmış vəziyyətə
görə cavabdeh göstərənlərin niyyəti
diqqəti öz gizli məqsədlərindən ya
yındırmaqdır.
Digərləri hesab edirlər ki, ABŞ-ın
təhriki ilə “Ərəb baharı” və Yaxın
Şərqdəki proseslərə qoşulan Qərbi
avropalılar öz addımları ilə “arı pə
təyini” uçurdular və bu da yekunda
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sahibsiz qalmış “arılar”ın onlara üz
tutması ilə nəticələndi. Təsadüfi de
yil ki, bəzi müşahidəçilər Yaxın
Şərqdəki “idarəolunan xaos”un
məqsədlərindən birinin Qərbi Avro
panın zəiflədilməsi üçün oraya qaç
qın axınını təşkil etmək olduğunu
bildirirlər. ABŞ və Qərbi Avropa si
yasi müttəfiq olsalar da, iqtisadi ba
xımdan onlar rəqabət aparırlar və
bu kontekstdə rəqibin istənilən qey
ri-stabil vəziyyəti ABŞ-ın maraqları
na uyğundur.
Bütün bu proseslərdə bütövlük
də Qərbi günahlandıran analitiklər
hesab edirlər ki, Avropa İttifaqının
zəifləməsi, onun siyasi oyunçu kimi
sarsıdılması Vaşinqton və onun
transmilli korporasiyalarının ma
raqlarına cavab verir, nəticə etibari
lə bu siyasət zəifləmiş müttəfiqə
nəzarət imkanlarını artırır. Təbii ki,
miqrantlarla bağlı vəziyyət bu məz
munda təzyiq mexanizmi kimi isti
fadə olunur.
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Son illər ərzində ABŞ-ın Avropa
İttifaqı üzərində təsir imkanlarının
bu qədər güclənməsinə görə səbəb
kar kimi ekspertlər tərəfindən daha
çox Almaniyanın adı çəkilir, Angela
Merkel Vaşinqtonun iradəsindən
kənar addım ata bilməməkdə itti
ham olunur. Qaçqın böhranına mü
nasibətdə Almaniyanın sərgilədiyi
tolerantlığa səbəb kimi avropalı təh
lilçilər onun “faşist mirası”ndan
reabilitasiya olunmaq istəyini göstə
rir, digərləri bunu yaranmış ağır
demoqrafik vəziyyətin həlli məqsə
di kimi şərh edir, bir başqaları isə
ucuz işçi qüvvəsini təmin etməyə
hesablanmış addım adlandırır, hət
ta Rusiya ilə mümkün müharibəyə
ehtiyat qüvvə hazırlığı kimi absurd
ehtimal da səsləndirirlər.
Avropaya köçün kifayət qədər
məsrəfli olduğunu qeyd edən təhlil
çilər hansısa maraqlı dairənin “qoca
qitə”ni cənginə alan qaçqın böhra
nını məqsədli şəkildə maliyyələş

dirdiyini, bu istiqamətdə miqrasiya
axınının Rotşildlərin “hüquq-mü
dafiə” təşkilatlarının pulu ilə təşkil
olunduğunu iddia edirlər; bir nəfə
rin keçidi üçün xərcin 7-11 min avro
arasında olduğu bildirilir.
Miqrant böhranı Brüssel ilə Av
ropa paytaxtları arasındakı uçuru
mu dərinləşdirib. Avropanın əsas
sütunları olan Fransa, Britaniya və
Almaniya bu məsələdə ümumi rə
yə gələ bilmirlər. Almaniya və
Avstriyanın miqrasiyanın siyasi və
sosial nəticələrinin maliyyələşmə
sini Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkə
lərinin üzərinə qoymaq niyyəti
gərginliyi artırıb. Avropa dövlətlə
rinin daxilində də məsələyə müna
sibətdə ikitirəlik yaranıb; bəziləri
qaçqınlara dəstək durmağın vacib
liyini bəyan edir, böyük əksəriyyət
isə yad adət-ənənəyə sahib insan
ların məskən salmasına qarşı çıxır.
Brüsseldə tətbiq olunan kvota sis
temi Şərqi Avropa ölkələrində na

razılığa səbəb olub. Macarıstan,
Slovakiya kimi (o cümlədən Baltik
yanı) ölkələrdə əhalinin 70%-i qaç
qınların gəlişinin əleyhinədir. Bir
miqrantın illik xərclərinin 12-13
min avro təşkil etməsi iqtisadi böh
ranın nəticələrini üzərlərində hiss
etməyə başlayan avropalıların ürə
yincə deyil.
Miqrasiya böhranının doğurdu
ğu problemlərdən biri də Avropa
nın bir çox dövlətlərində əhali ara
sında radikal meyillərin yüksəlmə
si, ifrat sağ və millətçi partiyalara
rəğbətin artmasıdır. Sentyabrın so
nunda Yuxarı Avstriya torpağında
keçirilən seçkilərin nəticəsinə görə,
millətçi Avstriya Azadlıq Partiyası
seçkilərdə ikinci yeri qazanmış, ötən
seçkilərlə müqayisədə səslərinin sa
yını iki dəfə artırmışdır.
Amerikalı sabiq kəşfiyyatçı Çal
mers Conson 11 sentyabr hadisələ
rindən sonra böyük səs-küy yarat
mış “Əks cavab” kitabında qeyd
edir ki, XXI əsrdə ABŞ Asiya və Af
rikanı tərk etməli olacaq, Yaxın Şər
qin Çin və Rusiyanın timsalında rə
qiblərinin nəzarəti altına keçməməsi

üçün Vaşinqton bölgədə siyasi qar
şıdurma yaradacaq, iri dövlət təsi
satlarını xırda parçalara bölərək və
ziyyəti gərginləşdirəcək, Şimali Af
rikadan Qırğızıstana kimi “ida
rəolunan xaos” nəticəsində bölgəni
mümkün qədər nəzarəti altında
saxlamağa çalışacaqdır.
Baş verən proseslər Avropanın
multikulturalizm, eyni zamanda,
miqrasiya siyasətinin iflas etdiyini,

Avropanın özünün yaratdığı vəziy
yətin əsirinə çevrildiyini göstərdi.
Avropa İttifaqının Liviya və digər
Yaxın Şərq dövlətlərinə münasibət
də izlədiyi siyasət dövlətlərin daxili
işlərinə aktiv müdaxilənin xaosa
məruz qoyulmuş, vətəndaş mühari
bəsinə mübtəla edilmiş dövlətlər
dən miqrant axınının ixrac edilməsi
kimi əks reaksiyalarda təzahür edə
biləcəyini göstərdi.
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Türkiyə parlament seçkilərinə hazırlaşır
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TBMM-ə noyabrın 1-nə təyin olun
muş seçkilər çox mürəkkəb xarici və
daxili siyasi problemlərin yaratdığı ağır
siyasi şəraitdə keçirələcəyinə görə Tür
kiyə hakimiyyətini çətin sınaqlar gözlə
yir. Çözülməsi hələ üfüqdə belə görün
məyən Suriya böhranının yaratdığı 2
milyondan çox qaçqın problemi və se
paratçı PKK-nın əvvəllər olmadığı qə
dər fəallaşması, intensivləşən terror
aktları, ölkənin daxili sabitliyi və təhlü
kəsizliyi üçün ciddi təhdidlər şəraitin
də erkən parlament seçkilərinin keçiril
məsi asan məsələ deyil.
Bununla belə hakim AKP erkən seç
kilərə çox ciddi hazırlaşır. Türkiyədəki
bəzi təhlilçilərin qənaətinə görə, AKP
bu seçkidə 7 iyun seçkilərində buraxdı
ğı səhvləri təkrarlamaq istəmir. Strateji
məqsəd seçkilərdə təkpartiyalı höku
mət qurmağa imkan verən səs çoxluğu
qazanmaqdır. Bu barədə Prezident Rə
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cəb Tayyib Ərdoğan çıxışlarında bir
neçə dəfə qeyd edib. Nəticələr noyab
rın 1-də məlum olacaq; bu barədə da
nışmaq tezdir. Hələlik isə Türkiyədəki
seçki mühitinin və kampaniyasının bə
zi məqamlarına nəzər salaq.
Türkiyədə bəzi təhlilçilər hesab edir
lər ki, hökumətin ölkədə terrora son
qoymaq üçün uzun müddətdir yürüt
düyü “çözüm planı”na birdən-birə son
verib PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlara
başlaması qərarı 1 noyabr seçkilərinə
hesablanmış addımdır. Bu məsələyə
toxunan digər təhlilçilər də hesab edir
lər ki, seçkilərdə PKK-nın siyasi qanadı
hesab olunan Səlahəddin Dəmirtaşın
başçılıq etdiyi Xalqların Demokratik
Partiyası (HDP) 10%-lik baryeri keçə
bilməsə, bu, AKP-nin təkpartiyalı iqti
dar olmaq imkanlarını gücləndirərdi.
Son günlər bəzi PKK liderlərinin HDPnin ünvanına səsləndirdiyi ittihamlara
toxunan bu təhlilçilər AKP-nin həmin
məsələdə müəyyən mənada istəyinə
nail olduğunu hesab edirlər. Belə fikir
də irəli sürülür ki, AKP son ana qədər
HDP-nin seçkiləri boykot etməsinə ça
lışacaqdır. Əslində seçkiləri boykot et
mək fikri HDP-li bəzi millət vəkilləri
tərəfindən gündəmə gətirilmiş, lakin
boykot ideyası Səlahəddin Dəmirtaş
tərəfindən qətiyyətlə rədd edilmişdir.
HDP-nin seçki baryerini keçməməsi,
müəyyən mənada onun səslərinin
AKP-yə yönəlməsi deməkdir ki, bu da
AKP-nin tək partiya olaraq yenidən ha
kimiyyətə gəlməsini gerçəkləşdirərdi.
Türkiyədə seçki ilə bağlı keçirilən
son sorğular da onu göstərir ki, AKPnin reytinqi 7 iyun seçkilərində oldu
ğundan müsbətə doğru dəyişməkdə
dir. Bu da o deməkdir ki, xalq arasında

Ərdoğanın terrorla mübarizə siyasəti
nə dəstək verənlərin sayı kifayət qədər
dir.
7 iyun seçkilərində 42,5% səs topla
yıb 258 millət vəkili kreslosu qazanan
AKP-nin sadəcə daha 18 millət vəkili
yeri qazanacağı təqdirdə yenidən tək
partiyalı hökumət quracağı şübhəsiz
dir. AKP-nin üstündə qətiyyətlə dur
duğu və həyata keçirmək istədiyi sse
nari (“A” planı - yenidən təkpartiyalı
hökumət) bu olsa da, bəzi təhlilçilər
276 millət vəkili yeri qazanmayacağı
təqdirdə AKP-nin artıq indidən “B”
planının (AKP-MHP koalisiyası) hazır
olduğunu iddia edirlər. Buna əsas ola
raq isə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının
(MHP) lideri Dövlət Baxçalının son
günlər səsləndirdiyi “HDP-dən başqa
istənilən partiya ilə koalisiya qurmağa
hazırıq” sözləri göstərilir. Cümhuriy

yət Xalq Partiyası(CHP) - MHP koalisi
 asının (hər ikisinin birlikdə 276 millət
y
vəkili yeri qazanacağı reallıqdan uzaq
dır) qeyri-mümkünlüyü və MHP-nin
HDP-nin iştirak etdiyi istənilən koalisi
ya hökumətinə daxil olmayacağı nəzə
rə alınarsa, Baxçalının yuxarıdakı söz
lərini koalisiya qurmaq üçün AKP-yə
“açıq qapı” buraxması kimi şərh edən
lər kifayət qədərdir. Elə buna görədir
ki, CHP lideri Kamal Qılıncdaroğlu
AKP-ni nəzərdə tutaraq “hamı ilə gö
rüşüb, heç kimlə koalisiya qurmurlar”,
MHP-ni nəzərdə tutaraq isə “Hamıya
yox-yox deyərək koalisiya qurmaqdan
yayınırlar”, - deyib. MHP-nin izlədiyi
siyasəti daha çox tənqid edən CHP li
deri: “Hamıya yox deyəcəksənsə, o za
man seçkiyə niyə qatılırsan?” - demək
lə məsələyə münasibətini bildirib.
MHP-ni AKP ilə yaxınlaşdıran daha
bir məqam isə AKP-nin MHP-nin istə
diyi kimi terrorçularla danışıqları kə
sib, silahlı mübarizəyə başlaması olub.
Bildiyimiz kimi, 9 iyulda Prezident Ər
doğanın Baş nazir olaraq təyin etdiyi
və hökuməti qurmaq səlahiyyəti verdi
yi Əhməd Davudoğlunun MHP ilə
apardığı danışıqlarda MHP-nin qətiy
yətlə üzərində durduğu məsələlərdən
biri və başlıcası terrorçularla danışıqla

rı kəsmək və mübarizəyə başlamaq idi.
Digər iki şərt isə 17-25 dekabr korrup
siya cinayətlərinin tam araşdırılması
və Prezident Ərdoğanın həyata keçir
mək istədiyi konstitusiya islahatları ilə
bağlı idi.
Bəzi mütəxəssislərin fikirincə isə
MHP-nin AKP ilə koalisiyaya getməyə
hazır olduğu siqnalını verməsinin baş
qa bir hədəfi isə seçicilərinə “koalisya
ilə də olsa iqtidarı bölüşəcəyik və yeni
dən bizə səs verin!” mesajını çatdır
maqdır.
CHP-nin də bu seçkilərdə 7 iyun
seçkilərindən fərqli nəticə əldə edəcəyi
real görünmür. Açıq şəkildə bunu bə
yan etməsələr də, CHP-nin də höku
mət qurmaq məsələsində AKP ilə
koalisiyaya hazır olduğunu düşünən
lər də var. AKP-nin 276 millət vəkili
yeri qazanmayacağı təqdirdə MHP ilə
koalisiya quracağının daha real görün
düyünü düşünən CHP-lilər koalisiya
ilə də olsa iqtidara şərik olmağı tarixi
fürsət hesab edirlər. Çünki 2002-ci il
parlament seçkilərindən bəri CHP yal
nız ana müxalifət partiyası olmaqla ki
fayətlənib. Buna görə də partiya daxi
lində AKP ilə koalisiyaya razılıq ver
məsi üçün Kamal Qılıncdaroğluna
ciddi təzyiqlərin olacağı gözlənilir. Elə

Kamal Qılıncdaroğlunun “Avropanın
bir çox dövlətlərində koalisiya höku
məti mövcudur” deməsi də yerli təhlil
çilər tərəfindən CHP-dən AKP ilə
koalisiyaya “yaşıl işıq” kimi qiymət
ləndirilir.
Seçkilər öncəsi müxalif partiya nü
mayəndələrini və medianı maraqlan
dıran məqamlardan biri də Prezident
Ərdoğanın bu seçki kampaniyası za
manı izlədiyi siyasət və bitərəfliyini
nə dərəcədə qoruya biləcəyidir. Tür
kiyə Konstitusiyasının 101-ci maddə
sində Türkiyə Prezidenti seçilmiş hər
bir şəxsin siyasi partiyası və TBMM ilə
əlaqəsini kəsməsi və bitərəfliyini sax
laması tələb olunur. Lakin Ərdoğanın
Prezident seçilməsinin ardından bitə
rəfliyini qoruya bilməyəcəyi şübhəsi 7
iyun seçkilərində özünü açıq şəkildə
büruzə verdi. Ərdoğanın partiya sədri
kimi AKP-nin təbliğatını aparması və
müxalif partiya və partiya liderlərinə
qarşı sərt ittihamları onun bir daha
Prezident kimi bitərəfliyini qoruya
bilmədiyi kimi qiymətləndirildi. Doğ
rudur, AKP-nin bu günə kimi qazan
dığı seçkilərdə Ərdoğan faktorunu və
Ərdoğanın populist çıxışlarını gözar
dı etmək yanlış olardı, lakin bu şəkil
də seçki kampaniyasına müdaxilə
Türkiyə ictimaiyyəti üçün qəbulolun
mazdır. Bəzi təhlilçilər yeni parla
mentin formalaşmasının Ərdoğan
üçün vacibliyini dilə gətirirlər, çünki
məhz elə bu parlament Konstitusiya
da yeni dəyişikliklər edə və Preziden
tə geniş səlahiyyətlər verə bilər. Bu
halda Türkiyədə hesab edirlər ki, gə
ləcək parlament seçkiləri o qədər də
ciddi əhəmiyyət kəsb etməyəcək.
Nəticə olaraq istər CHP (133 millət
vəkili), istər MHP (80 millət vəkili) və
istərsə də HDP-nin (80 millət vəkili)
seçkidən konkret olaraq hansı vəziy
yətdə çıxacağı barədə birmənalı fikir
söyləmək olmaz. Lakin bu partiyaların
hakim AKP-ni məğlubiyyətə düçar
edəcəkləri inandırıcı deyil, çünki bun
dan əvvəlki proseslər və onun perspek
tivlərindən irəli gələn qüvvələr nisbəti
hələ ki, AKP-nin xeyrinədir.

