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Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında

İlham Əliyevin
namizədliyi irəli sürüldü

Fevralın 8-də Bakıda Heydər
Əliyev Mərkəzində keçirilən Yeni
Azərbaycan Partiyasının VI qurul
tayında aprelin 11-nə təyin edilmiş
prezident seçkilərində Yeni Azər
baycan Partiyasının sədri İlham
Əliyevin namizədliyi irəli sürüldü.
Partiyanın 700 mindən çox üz
vünü təmsil edən nümayəndələrin
iştirak etdikləri qurultayda nitq
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söyləyən YAP sədri, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev həyata keçirilən daxili və
xarici siyasət kursundan, əldə edi
lən nailiyyətlərdən və qarşıda du
ran vəzifələrdən söz açdı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının VI
qurultayının əhəmiyyətinə toxu
nan dövlət başçısı vurğuladı ki,
qurultay respublikamızın ictimai-

siyasi həyatında əlamətdar hadisə
dir, çünki Yeni Azərbaycan Parti
yası ölkədə aparıcı siyasi qüvvədir
və partiyanın ideyaları, siyasəti
xalq tərəfindən dəstəklənir.
YAP-ın 25 il ərzində uğurlu və
şərəfli yol keçdiyini diqqətə çatdı
ran Prezident İlham Əliyev bildir
di ki, bütün iştirak etdiyi seçkilər
də Yeni Azərbaycan Partiyası qələ

bə qazanmışdır və bu 25 il qələbə
lər salnaməsidir: “2003-cü ildə pre
zident seçkiləri ərəfəsində bəyan
etmişdim ki, əgər Azərbaycan xal
qı mənə etimad göstərərsə, mən
Heydər Əliyev siyasətini davam
etdirəcəyəm. Şadam ki, Heydər
Əliyev siyasəti Azərbaycanda ya
şayır, davam etdirilir, zənginləşir
və ölkəmiz uğurla inkişaf edir”.
Gələcək planlardan, qarşıda du
ran vəzifələrdən və perspektivlər
dən bəhs edən ölkə başçısı Azər
baycanı gələcəkdə daha da güclü
dövlətə çevirmək üçün görüləcək
işləri diqqətə çatdırdı. Prezident İl
ham Əliyev Azərbaycanda hökm
sürən sabitliyin əhəmiyyətinə toxu
naraq bildirdi ki, xalq-iqtidar birli
yi Azərbaycanda əmin-amanlığı
şərtləndirən əsas amildir.
Dövlət başçısı respublikamızda
bütün azadlıqların təmin olundu
ğunu, gələcək illərdə də demokra
tik inkişafla bağlı yeni addımların
atılacağını, siyasi islahatların da

vam etdiriləcəyini ifadə etdi: “Bu,
bizim prinsipial siyasətimizdir.
Mən tam əminəm ki, əgər biz Azər
baycanı inkişaf etmiş ölkəyə çevir
mək istəyiriksə, - biz bunu istəyi
rik, - mütləq siyasi və iqtisadi isla
hatlar paralel xətlə davam etdiril
məlidir”.
Dövlət başçısı bundan sonra da
Azərbaycanın çoxkonfessiyalı, çox
millətli ölkə kimi uğurla inkişaf
edəcəyini, ölkəmizdə bütün xalqla
rın, dinlərin nümayəndələrinin bir
ailə kimi yaşayacağını nəzərə çat
dıraraq bunun bizim böyük sərvə
timiz olduğunu qeyd etdi: “Bu, öl
kəmizin uğurlu inkişafı üçün əsas
şərtlərdən biridir, vətəndaş həm
rəyliyi, vətəndaş sülhü üçün əsas
şərtdir. Azərbaycanda heç vaxt
milli və ya dini zəmində heç bir
qarşıdurma, anlaşılmazlıq olma
mışdır, bundan sonra da olmaya
caq. Bu, dövlət siyasətidir və bu
siyasət Azərbaycan xalqı tərəfin
dən tam şəkildə dəstəklənir”.

“Multikulturalizm bizim üçün
həyat tərzidir”, - deyən Prezident
İlham Əliyev bu gün Azərbaycanın
dünya miqyasında multikultural
ideyaların təbliği işində nümunəvi
ölkə kimi tanındığını söylədi.
Dövlətimizin xarici siyasətinin
başlıca istiqamətlərinə, Azərbayca
nın beynəlxalq müstəvidə fəaliyyə
tinə, yeri və roluna nəzər salan
dövlət başçısı respublikamızın xa
rici siyasətlə bağlı apardığı xəttin
özünü doğrultduğunu vurğuladı.
O, Azərbaycanın bu gün beynəl
xalq birlik tərəfindən çox böyük
rəğbətə layiq olan ölkə kimi tanın
dığını, dostlarımızın və bizi dəs
təkləyən ölkələrin sayının artdığını
deyən İlham Əliyev Azərbaycanın
beynəlxalq müstəvidə fəaliyyəti
nin gələcək istiqamətlərindən də
bəhs etdi.
İslam dünyasında Azərbaycanın
yeri və rolunu xarakterizə edən
Prezident dövlətimizin müsəlman
aləmində müəyyən dərəcədə barış
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dırıcı, əlaqələndirici missiyanı
uğurla icra etdiyini söylədi: “Biz
bundan sonra da çalışmalıyıq ki,
həmrəyliyi möhkəmləndirək, xoşa
gəlməz tendensiyalar səngisin”, deyə vurğuladı.
İlham Əliyev ölkəmizin Avropa
İttifaqı ilə çoxşaxəli münasibətləri
nin əhəmiyyətinə toxundu, bu
əməkdaşlığın müasirliyə gedən
yolda olan Azərbaycan üçün önəm
li olduğunu bildirdi: “Avropa İtti
faqına üzv ölkələr bizim əsas tica
rət tərəfdaşlarımızdır, əsas inves
torlardır. Əlbəttə ki, bizim siyasi,
iqtisadi, enerji sahələrində əlaqələ
rimiz çox yüksək səviyyədədir. Bi
zim üçün də bu əməkdaşlıq çox
önəmlidir”.
Prezident İlham Əliyev Ermə
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
Azərbaycanın prinsipial mövqeyi
ni bir daha konkret və qəti şəkildə
ifadə etdi. Dövlət başçısı birmənalı
şəkildə vurğuladı ki, Ermənistan-
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Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri əsasında öz
həllini tapmalıdır: “Bunun başqa
yolu yoxdur. Biz heç vaxt imkan
verə bilmərik ki, torpağımızda
ikinci erməni dövləti yaradılsın.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü danı
şıqlar mövzusu deyil və heç vaxt
olmayacaq. Biz, sadəcə olaraq, öz
səylərimizi daha da artırmalıyıq və
artırırıq. Əminəm ki, bu məsələ
beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri əsasında öz ədalətli həl
lini tapacaq, ölkəmizin ərazi bü
tövlüyü bərpa ediləcək”.
Azərbaycan Prezidenti gələcək
fəaliyyət üçün çox mühüm bir isti
qamətə toxunaraq: “Biz tarixi tor
paqlarımızı da unutmamalıyıq və
unutmuruq. Bu da gələcək fəaliy
yətimiz üçün istiqamət olmalıdır,
necə ki, biz bu gün də bu istiqamət
də iş görürük. Bizim tarixi torpaq
larımız İrəvan xanlığıdır, Zəngə

zur, Göyçə mahallarıdır. Bunu gənc
nəsil də, dünya da bilməlidir. Mən
şadam ki, bu məsələ ilə bağlı - bi
zim əzəli torpaqlarımızın tarixi ilə
bağlı indi sanballı elmi əsərlər yara
dılır, filmlər çəkilir, sərgilər təşkil
olunur. Biz növbəti illərdə bu isti
qamətdə daha fəal olmalıyıq və
dünyanın müxtəlif yerlərində sər
gilər, təqdimatlar keçirilməlidir.
Çünki İrəvan bizim tarixi torpağı
mızdır və biz azərbaycanlılar bu
tarixi torpaqlara qayıtmalıyıq. Bu,
bizim siyasi və strateji hədəfimizdir
və biz tədricən bu hədəfə yaxınlaş
malıyıq”, - dedi.
Prezident İlham Əliyev hərbi sa
hədə aparılan siyasətə, görülən iş
lərə və əldə edilən nəticələrə nəzər
saldı, Azərbaycanın son illər ərzin
də güclü ordu yaratdığını, bütün
beynəlxalq reytinqlərin ordumu
zun gücünü əks etdirdiyini vurğu
ladı. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinin
düşmənə və bütün dünyaya Azər
baycan ordusunun nəyə qadir ol

duğunu əyani şəkildə göstərdiyini
deyən dövlət başçısı bildirdi ki,
gündən-günə artan maliyyə re
surslarımız ilk növbədə ölkə qarşı
sında duran əsas vəzifələrin həlli
nə yönələcək və ordu quruculuğu
bu məsələdə prioritetdir.
Bu günə qədər 270 minə yaxın
köçkünün evlə təmin edildiyini de
yən ölkə başçısı onların mənzil şə
raitinin yaxşılaşdırılması istiqamə
tində bundan sonra da uğurlu si
yasətin aparılacağını diqqətə çat
dırdı. Prezident bu il 20 minə yaxın
və ya daha çox köçkünün yeni ev

vaxt öz torpağını görməmiş uşaq
lar, gənclər də bu arzu ilə yaşayır
lar. Bu gün onların bir hissəsi artıq
Cocuq Mərcanlıda, öz dədə-baba
torpağında məskunlaşıb. Bu da
Azərbaycan xalqının yenilməz ru
hunu bir daha bütün dünyaya gös
tərir”.
Dövlət başçısı bütün planların
həyata keçirilməsi üçün iqtisadiy
yatın gücləndirilməsinin zərurili
yini və növbəti illərdə bu istiqa
mətdə əlavə addımların atılacağı
nı, islahatların davam etdiriləcəyi
ni bildirdi. Prezident İlham Əliyev

lərdən danışdı: “Biz Cənub Qaz
Dəhlizini vaxtında təhvil verməli
yik, bunu edəcəyik. Bütün maliyyə
resursları təmin edilib, həm Azər
baycan, həm beynəlxalq banklar
tərəfindən. Müəyyən yubanmalar
olmuşdur, onlar da aradan götü
rüldü. Çünki Cənub Qaz Dəhlizi
həm bizim üçün, həm də Avropa
üçün strateji əhəmiyyətə malik
olan bir layihədir”, - deyən dövlət
başçısı “Azəri-Çıraq” yatağı ilə
bağlı kontraktın uzadılması haq
qında tarixi qərarın qəbul edilmə
sinin əhəmiyyətinə toxundu.

lərlə təmin ediləcəyini söylədi:
“Torpaqlarımız işğaldan azad olu
nandan sonra biz erməni vəhşiləri
tərəfindən dağıdılmış bütün şəhər
ləri, kəndləri yenidən quracağıq.
Cocuq Mərcanlı kəndinin timsalın
da bütün dünya görür ki, biz buna
qadirik, bunu qısa müddət ərzində
edə bilərik. Bir daha bütün dünya
əyani şəkildə görür ki, Azərbaycan
xalqı, köçkünlər bir amalla yaşa
yırlar - tezliklə öz doğma torpaqla
rına qayıtmaq arzuları ilə. Hətta
köçkün şəraitində doğulmuş, heç

vurğuladı ki, ölkə iqtisadiyyatının
dayanıqlı inkişafını ancaq bu amil
lər - qeyri-neft sektoru, sahibkar
lıq, idarəetmədə aparılan və aparı
lacaq islahatlar müəyyən edəcək.
Dövlət başçısı keçən ilin iqtisadi
göstəricilərini diqqətə çatdıraraq
bildirdi ki, 2018-ci il sürətli inkişaf
ili olacaq və ondan sonrakı bütün
illərə çox güclü təkan verəcək.
Azərbaycan Prezidenti ölkəmiz
tərəfindən həyata keçirilən nəhəng
enerji layihələrinin əhəmiyyətin
dən və qarşıda duran əsas vəzifə

Prezident İlham Əliyev həmçi
nin Azərbaycanın beynəlxalq are
nada bütün məsələlərlə bağlı öz
sözünü dediyini vurğuladı. Dövlə
timizin başçısı bunun güclü siyasi
iradəyə, cəsarətli siyasətə və ma
liyyə imkanlarımıza görə olduğu
nu söylədi.
Azərbaycan Prezidenti gələcək
inkişafla bağlı fikirlərini ifadə etdi:
“Bizim gələcək inkişafımızla bağlı
çox aydın təsəvvürümüz, proq
ramlarımız var; bütün sahələrdə ictimai xidmət sahələrində, kor
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rupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mü
barizə sahəsində, haqq-ədalətin
bərqərar olması sahəsində, bütün
istiqamətlər üzrə”, - deyən ölkə
başçısı Azərbaycanın növbəti illər
də öz uğurlu, dinamik inkişaf tem
pini nəinki saxlayacağını, onu da
ha da möhkəmləndirəcəyini nəzərə
çatdırdı.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti xalqımızın ən böyük
sərvəti olan müstəqilliyimizin əhə
miyyətinə nəzər salaraq Azərbay
canın bundan sonra da müstəqillik
yolu ilə gedəcəyini dedi.
Daha sonra çıxış edənlər - işğal
dan azad olunmuş Cocuq Mərcanlı
kəndinin sakini Oqtay Həziyev,
YAP Kəngərli rayon təşkilatının
sədri Sevda Quliyeva, Milli Məcli
sin deputatı Rəşad Mahmudov,
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“Biz tarixi torpaqlarımızı da unutmamalıyıq və unutmu
ruq. Bu da gələcək fəaliyyətimiz üçün istiqamət olmalıdır,
necə ki, biz bu gün də bu istiqamətdə iş görürük. Bizim ta
rixi torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Zəngəzur, Göyçə ma
hallarıdır. Bunu gənc nəsil də, dünya da bilməlidir. Mən
şadam ki, bu məsələ ilə bağlı - bizim əzəli torpaqlarımızın
tarixi ilə bağlı indi sanballı elmi əsərlər yaradılır, filmlər
çəkilir, sərgilər təşkil olunur. Biz növbəti illərdə bu istiqa
mətdə daha fəal olmalıyıq və dünyanın müxtəlif yerlərin
də sərgilər, təqdimatlar keçirilməlidir. Çünki İrəvan bizim
tarixi torpağımızdır və biz azərbaycanlılar bu tarixi tor
paqlara qayıtmalıyıq. Bu, bizim siyasi və strateji hədəfi
mizdir və biz tədricən bu hədəfə yaxınlaşmalıyıq”.
İlham Əliyev
Gəncə şəhərindən olan iş adamı
Elnur Camalxanov, Qusar şəhərin
dəki Heydər Əliyev Mərkəzinin
direktoru Neva Abdurahmanova,
ADA Universitetinin tələbəsi Emil
Aslanlı qarşıdan gələn növbədən

kənar prezident seçkilərində Yeni
Azərbaycan Partiyasının namizə
dinin irəli sürülməsi haqqında tək
liflərini bildirdilər.
Növbəti məsələnin Yeni Azər
baycan Partiyasının VI qurultayı

nın aprelin 11-də keçiriləcək prezi
dent seçkilərində cənab İlham Əli
yevin namizədliyinin irəli sürül
məsi haqqında qərarının qəbul
edilməsi ilə əlaqədar olduğunu de
yən Yeni Azərbaycan Partiyası səd
rinin müavini - icra katibi Əli Əh
mədov qurultayın qərar layihəsini
təqdim etdi. Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti, Yeni Azərbay
can Partiyasının sədri İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə 2003-cü ildən ötən
müddət ərzində görülən işlərdən
və qazanılan uğurlardan bəhs olu
nan qərarda qeyd edilib: “Yeni
Azərbaycan Partiyasının VI qurul
tayı Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti, Yeni Azərbaycan Parti
yasının sədri cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın sürətli
sosial-iqtisadi inkişafını, dövlətçi
lik ənənələrinin və demokratik tə
sisatlarının gücləndirilməsini, öl
kənin beynəlxalq nüfuzunun və
müdafiə qabiliyyətinin ciddi şəkil
də möhkəmləndirilməsini, habelə
Prezident İlham Əliyevin şəxsində
Azərbaycanın inkişaf perspektivlə
rinə etibarlı təminatı nəzərə alaraq
və Azərbaycan Respublikası Seçki
Məcəlləsinin 54-cü maddəsinə isti
nad edərək qərara alır:
İlham Heydər oğlu Əliyev 2018ci il aprel ayının 11-də keçiriləcək

növbədənkənar prezident seçkilə
rində Azərbaycan Respublikasının
prezidentliyinə namizəd irəli sü
rülsün”.
Yeni Azərbaycan Partiyasının VI
qurultayının İlham Əliyevin nami
zədliyinin irəli sürülməsi haqqında
qərarı yekdilliklə qəbul olundu.
Prezident İlham Əliyev ona gös
tərilən dəstəyə görə təşəkkürünü
bildirdi: “Sizi və bütün Azərbay
can xalqını əmin etmək istəyirəm
ki, əgər prezident seçkilərində
Azərbaycan xalqı mənə yenidən
yüksək etimad göstərərsə, doğma
xalqıma ləyaqətlə xidmət edəcə
yəm”.
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Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında
Milli Məclisin deputatı, tanınmış kardiocərrah
Rəşad Mahmudov ölkədə gedən inkişaf
proseslərindən danışaraq bu şüarla çıxış etdi:

“Azərbaycan öz rəhbərinə və
dövlətinə güvənən xalqın vətənidir!”

Möhtərəm Prezident!
Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Çıxışıma başlamazdan əvvəl bu
gün bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq
belə bir mötəbər məkanda, belə bir
tarixi hadisədə çıxış etməyimə səbəb
olan bütün tariximiz qarşısında baş
əymək istəyirəm.
Azərbaycanımızı, dövlətimizi bu
günə gətirən və bu yolda əziyyət çə
kən hər kəs var olsun!
Möhtərəm Prezident!
Hörmətli Mehriban xanım!
Dəyərli qurultay iştirakçıları!
O xalq, o cəmiyyət xoşbəxtdir ki,
onun idarəçilyi dincliyə, əminamanlığa söykənir. O xalq xoşbəxt
dir ki, onun dincliyi, əmin-amanlığı,
rifahı, bir sözlə, bütün taleyi onu
idarə edən nəhəng şəxsiyyətlərin,
müdriklərin, dərin zəka sahiblərinin
çiynindədir. Tarixi təcrübə göstərir
ki, xalq hər zaman bu ağır yükü da
şımağa qadir olan belə yüksək ləya
qətli tarixi şəxsiyyətlərini, liderlərini
dəstəkləyir, onun ardınca gedir, ona
inanır və arxalanır.
Biz fəxr edirik ki, dünyanın son
yüz illiyinin ən nüfuzlu tarixi şəxsiy
yətləri və liderləri sırasında partiya
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mızın qurucusu Ulu öndərimiz Hey
dər Əliyev də vardır. Bugünkü dinc
liyimiz, əmin-amanlığımız, bütün
sahələrdə dinamik inkişafımızın
möhkəm təməli məhz onun adı ilə
bağlıdır. Və bir də ona görə qürur
duyuruq ki, Ulu öndərin qurucusu
olduğu müasir Azərbaycanı yüksək
ləyaqətlə idarə edən möhtərəm cə
nab Prezidentimiz İlham Əliyev var!
Möhtərəm Prezident!
Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq
dövlətimizin inkişafı ilə bağlı gələ
cək planları, gələcək düşüncələri, ar
zuları ortaya qoyarkən keçmişimizə,
bu günümüzə doğru dəyər vermə
yimiz lazımdır.
Son 15 ildə gəldiyimiz yola ötəri
də olsa nəzər salsaq, nələri görmüş
olarıq: müstəqilliyimiz daha da möh
kəmlənmiş, Azərbaycan dünya birli
yində sivil, modern dövlət kimi, həm
də yeni, özəl dəyərlərlə tanınmışdır;
onun həm kəmiyyət, həm də keyfiy
yət göstəriciləri, bütün sahələrdə in
kişaf dinamizmi sözün əsl mənasın
da qibtə doğurmuşdur. Bu gün Azər
baycan yalnız neft ölkəsi deyil, bu
gün Azərbaycan həm də yeni mədə
ni-mənəvi dəyərləri ilə tanınır, bu
gün Azərbaycan multikultural ölkə
kimi tanınır, bu gün Azərbaycan id
man və turizm ölkəsi kimi tanınır.
Bu gün Azərbaycan yeni iqtisadi və
sosial cağırışların, nüfuzlu beynəl
xalq qurumların tədbirlərinin keçi
rilməsi üçün əsas məkan kimi seçilir
sə, dünyaya özünü demokratik ənə
nələrə sadiq, eyni zamanda, hüquqi
və sosial dövlət kimi təqdim edirsə,
deməli, qarşıya qoyulan vəzifələr,

qəbul edilən dövlət proqramları öz
bəhrəsini verir. Artıq Azərbaycan
nəhəng və mürəkkəb infrastruktur
layihələrin reallaşdırılmasında bö
yük təcrübəsi olan dövlət kimi nüfuz
sahibidir. Bu gün Azərbaycanın səsi
beynəlxalq təşkilatların kürsülərin
dən daha gur eşidilir. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi ki
mi, inkişafın Azərbaycan modelinin
mövcudluğu ən böyük uğurumuz
dur və dünyaya nümunədir. Bəli,
Azərbaycan bu gün öz tarixinin ən
güclü, qüdrətli dövrünü yaşayır.
Respublikamızın bütün sahələrdə
böyük uğurlar qazanması, maliyyə
imkanlarının artması, ölkəmizin
transmilli layihələrin təşəbbüskarı
və əsas iştirakçısı kimi çıxış etməsi,
müasir tələblərə cavab verən infrast
rukturun yaradılması, ən yeni texno
logiyalara əsaslanan müəssisələrin
fəaliyyətə başlaması Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdəki mövqelərini
getdikcə möhkəmləndirir.
Əlbəttə, ölkəmizin inkişafını sü
rətləndirən, region ölkələri və dünya
dövlətləri üçün də əhəmiyyət kəsb
edən qlobal projelərin həyata keçiril
məsi göz qabağındadır.
Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Ba
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifa
dəyə verilməsi, Şimal-Cənub Beynəl
xalq Nəqliyyat Dəhlizində işlərin
davam etdirilməsi, iri enerji layihələ
rinin gerçəkləşdirilməsi, qlobal əhə
miyyətli iqtisadi zonaların yaradıl
ması, “ASAN xidmət” kimi Azərbay
can brendinin dünyaya təqdim olun
ması məhz Sizin əzminiz, iradəniz
sayəsində həyata keçirilmişdir.

Hörmətli qurultay iştirakçıları!
“2007-2015-ci illərdə Xaricdə Təh
sil Dövlət Proqramı” çərçivəsində bu
günə kimi minlərlə gəncimiz xarici
ölkələrin ali məktəblərində təhsil al
mış və hazırda elmin, mədəniyyətin,
iqtisadi və siyasi həyatımızın müxtə
lif sahələrində uğurla çalışmaqdadır
lar. Bu da insan kapitalına verilən
dəyərin ən gözəl nümunələrindən
biridir! Bu, əsl dövlət xadiminin stra
teji düşüncə məhsuludur.
Möhtərəm Prezident!
Azərbaycan gəncliyinin gözünü
bu imkanlarla dünya elminə və mə
dəniyyətlərinə açdığınıza görə Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk.
Mən millət vəkilli olmaqla yanaşı,
həm də uzun illərdir ki, səhiyyə sa
həsində fəaliyyət göstərirəm. Son 15
ildə ölkəmizdə səhiyyənin inkişafı
hamının gözü qabağındadır. Yaxın
keçmişdə xəyalını belə qura bilmədi
yimiz müasir tibb ocaqları və ölkə
mizdə yüksək texnologiyalı əməliy
yatların keçirilməsi qürurvericidir.
Bununla yanaşı, icbari tibbi sığorta
nın pilot layihəsinin başlanması, sə
hiyyədə dövlət proqramlarının uğur
la icrası, ölkədə yeni farmaseptik za
vodların inşası, gələcək nəsillərin
sağlamlığına zəmanət verən Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyə
tə başlaması dövlətin vətəndaşının
sağlamlığına göstərdiyi diqqətin ba
riz nümunəsidir.
Uzun illərdən bəri gələcəyimiz
olan körpələrimizin ən ağır xəstəliklə
rində hər zaman onların yanında olan
hörmətli Mehriban xanıma bütün o
xəstə uşaqlar adından, onların vali
deynləri adından minnətdarlığımızı
bildirməklə yanaşı, onların ən çətin
günlərində daimi onların yanında ol
mağınıza, 10 illərdir onlara daimi yar
dım göstərdiyinizə görə bir həkim ki
mi Sizin qarşınızda baş əyirəm.
Möhtərəm Prezident!
Sənətimlə əlaqədar və bir insan
kimi inandığım bir həqiqət var: dün
yanı sülh, sevgi, mərhəmət, düşüncə,
elm xilas edər.

Amma silahli qüvvələrimiz gü
vənc yerimiz, qürur mənbəyimizdir.
Sizin diqqət və qayğınız sayəsin
də bu gün Azərbaycan ordusu dün
yanın ən qüdrətli orduları sırasında
dır. Aprel hadisələrində Azərbaycan
xalqı və dünya bu həqiqətin şahidi
oldu.
Bu gün ordumuzun qarşısında
duran əsas vəzifə torpaqlarımızın
düşmən əsarətindən azad edilməsi
dir və qüdrətli ordumuzun bu işin
öhdəsindən məharətlə gələcəyinə
xalqın heç bir şübhəsi yoxdur.
Möhtərəm Ali Baş Komandan!
Qüdrətli ordu qurduğunuza, döv
lətimizin və vətəndaşlarımızın mü
dafiəsini gücləndirdiyinizə görə bü
tün millətim adından, bütün insanlar
adından Sizə öz minnətdarlığımızı
bildiririk.
Deputatı olduğum Astara rayonu
nun bir çox ucqar dağ kəndlərinə
elektrik enerjisinin və qazın verilmə
si, insanların xəyalını qura bilmədik
ləri uzaq dağ kəndlərinə asfalt örtük
lü yolların çəkilməsi, məktəblərin,
uşaq bağçalarının, xəstəxanaların,
idman komplekslərinin tikilməsi, ye
ni-yeni emal müəssisələrinin, iş yer
lərinin açılması bütün bunlar Sizin
rəhbərliyiniz dövründə mümkün
olub və bu misal ölkəmizin bütün
rayon və şəhərlərinə xasdır.
Cənub regionunun turizm poten
sialının genişləndirilməsi üçün də
mir yol xəttinin yerinin dəyişdiril
məsi barədə verdiyiniz tapşırıqlar,
2018-ci ildə Bakı-Astara magistral
yolunun istifadəyə verilməsi hər bir
vətəndaşın ürəyincədir və regionun
gələcək inkişafında yeni perspektiv
lərin başlanğıcıdır.
Möhtərəm Prezident!
Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Ulu öndərimizin yaratdığı Yeni
Azərbaycan Partiyasının yüz minlər
lə üzvlərindən biri kimi, millət vəkili
kimi, həm də bir həkim kimi tez-tez
insanlarla təmasda oluram, xüsusilə
xarici ölkələrdə olarkən Azərbaycan
da gedən quruculuq işləri, inkişaf

barədə müxtəlif səviyyələrdə xoş
sözlər eşidəndə həm də bu ölkənin
vətəndaşı olduğuma görə qürur du
yuram. Doğrudan da, Azərbaycan
inkişafın dinamikasına görə dünya
da lider ölkələrdən sayılır, regionun
güc mərkəzi və əsas söz sahibidir,
Avropanın yeni enerji təhlükəsizliyi
siyasətinin başlıca təminatçılarından
dır. Bütün bu faktlar Sizin fəaliyyəti
nizin yalnız bir hissəsidir.
Desəydilər ki, Azərbaycanın təri
fini elə, bir insan kimi tək bir söz ta
pardım:
“Azərbaycan öz rəhbərinə və döv
lətinə güvənən xalqın vətənidir!”
Milli maraqlarımızı qorumaq yo
lunda bəzən əsassız təzyiqlərlə üz
ləşməyinizə baxmayaraq, yolunuz
dan dönmədən ardıcıl, qətiyyətli və
dürüst addımlarınızı və siyasətinizi
dəstəkləyirik.
Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Mən bu qurultayda iştirak edən
nümayəndələr adından, Yeni Azər
baycan Partiyasının 700 minlik üzv
ləri adından, seçicilərim adından,
Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Par
tiyasını təmsil edən həmkarlarım
adından Azərbaycanın gələcəyi na
minə Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədri hörmətli İlham Heydər oğlu
Əliyevin prezident seçkilərində na
mizədliyini irəli sürürəm. Əminəm
ki, bu seçim hamının ürəyindəndir
və xalqımız tərəfindən birmənalı
müdafiə olunacaqdır.
Möhtərəm Prezident!
Hörmətli Mehriban xanım!
Partiya tərəfindən mənə verilmiş
səlahiyyətdən əlavə, bir ürək həkimi
kimi peşəmin mənə verdiyi imtiyaz
lardan istifadə edərək, bir çox insa
nın ürəyinə yaxınlaşmaq imkanım
olduğundan Sizə bir həqiqəti çatdır
maq istəyirəm:
Azərbaycan xalqı Sizi sadəcə sev
mir – Azərbaycan xalqı Sizi ürəkdən
sevir!
Azərbaycan xalqının Ürəyi Sizinlə
döyünür!
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Dövlət Dumasında Azərbaycan ilə Rusiya arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 25 illiyinə həsr edilmiş sərgi
Fevralın 7-də Heydər Əliyev Fon
dunun, Azərbaycanın Rusiyadakı sə
firliyinin və Rusiya Dövlət Duması
nın MDB məsələləri, Avrasiya inteq
rasiyası və həmvətənlərlə iş üzrə ko
mitəsinin təşkilatçılığı ilə Dövlət
Dumasının binasında Azərbaycan və
Rusiya arasında diplomatik əlaqələ
rin qurulmasının 25 illiyinə həsr edil
miş sərginin açılış mərasimi keçirilib.
Açılış mərasimində Azərbaycan Mil
li Məclisinin Sədri Oqtay Əsədov və
Rusiya Dövlət Dumasının Sədri Vya
çeslav Volodin iştirak ediblər.
Dövlət Dumasının Sədri Vyaçes
lav Volodin tədbirdə çıxış edərək
Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti
və bu günü ilə tanış olmağa imkan
verən bu sərginin təşkilinə görə
Heydər Əliyev Fonduna təşəkkürü
nü bildirib. O qeyd edib ki, Azər
baycan və Rusiya xalqları İkinci
Dünya müharibəsində faşizmə qarşı
birgə mübarizə aparıblar. Bu gün də
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bizim dostluğumuz möhkəmlənir
və inkişaf edir.
Vyaçeslav Volodin vurğulayıb
ki, bu cür tədbirlər ikitərəfli münasi
bətlərin daha da möhkəmlənməsi
nə, mühüm aktual məsələlərin mü
zakirəsinə şərait yaradır: “Prezi
dentlərimiz İlham Əliyev və Vladi
mir Putin tərəfindən qəbul olunan
qərarlar ölkələrimiz arasında müna
sibətlərin əsasını təşkil edir. Biz
həmkarım Oqtay Əsədovla birlikdə
əlaqələrimizin getdikcə inkişafı, birbirimizi daha yaxşı anlamaq üçün
qarşılıqlı səfərlərin və görüşlərin ke
çirilməsinə şərait yaradacağıq”.
Dövlət Dumasının Sədri qeyd
edib ki, Heydər Əliyev Fondunun
təşkil etdiyi sərgi vasitəsi ilə rusiya
lılar həm də Azərbaycanın görməli
yerləri ilə tanış olacaq, bu ölkənin
turizm imkanlarından istifadə edə
cək, öz istirahətlərini burada keçir
mək barədə düşünəcəklər.

Oqtay Əsədov sərginin təşkilatçı
larına təşəkkürünü bildirərək qeyd
edib ki, bu cür görüşlər və sərgilər
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri
nin daha da inkişafına kömək edə
cək. Milli Məclisin Sədri deyib:
“Münasibətlərimizin inkişafında
prezidentlər İlham Əliyev və Vladi
mir Putinin qarşılıqlı rəsmi səfərləri
və görüşləri böyük rol oynayır. Bu
səfərlər və görüşlər nəticəsində öl
kələrimiz arasında 200-dən çox iki
tərəfli sənəd imzalanıb. Əminəm ki,
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri
ildən-ilə daha da inkişaf edəcək. Ru
siya Federasiyasına rəsmi səfərlərin
dən birində Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, əgər bütün dünyada mü
nasibətlər Rusiya ilə Azərbaycan
arasındakı münasibətlər kimi olsay
dı, dünyada problem olmazdı. Zən
nimcə, bu sözlər Azərbaycan-Rusi
ya əlaqələrinin səviyyəsini daha
dolğun ifadə edir”.

Azərbaycan parlamentinin spike
 sərginin təşkili üçün yaradılmış
ri
şəraitə görə Rusiya Dövlət Duması
nın rəhbərliyinə və deputatlara tə
şəkkür edib.
Sərginin açılışında həmçinin Döv
lət Dumasının MDB məsələləri, Av
rasiya inteqrasiyası və həmvətənlər
lə iş üzrə komitəsinin sədri Leonid
Kalaşnikov, Rusiya Kommunist Par
tiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri
Gennadi Züqanov, Dövlət Duması
nın Beynəlxalq məsələlər komitəsi
nin sədri Leonid Slutski, “Spravedli
vaya Rossiya” Partiyasının lideri
Sergey Mironov, Milli Məclisin Bey
nəlxalq münasibətlər və parlament
lərarası əlaqələr komitəsinin sədri
Səməd Seyidov çıxış edərək iki ölkə
arasında əlaqələrinin inkişafından
danışıblar.
Azərbaycan və Rusiya diploma
tik əlaqələrinin qurulmasının 25 illi
yi münasibəti ilə keçirilən bu tədbir
Dövlət Dumasında xarici ölkəyə
həsr olunmuş ilk sərgidir. Sərginin
konsepsiyası respublikamızın zən
gin tarixə malik olan qədim, eyni
zamanda, sürətlə inkişaf edən ölkə
olduğunu göstərmək üzərində qu
rulub. Burada Azərbaycan-Rusiya
arasında dostluq münasibətləri, qar
şılıqlı-faydalı əməkdaşlıq, mədəni

və iqtisadi əlaqələrin sürətli inkişafı
 əks etdirən eksponatlar nümayiş
nı
etdirilib.
Bir neçə bölmədən ibarət sərgidə
ziyarətçilər Azərbaycan həqiqətləri
nə, mədəniyyətinə dair eksponatlar
la, foto və video materiallarla tanış
ola bilərlər. “İnformasiya” bölməsin
də Azərbaycan haqqında bukletlər,
broşürlər, turizm xəritələri, ölkəni zi
yarət etmək imkanları, viza alınması,
aviauçuşların və turların təşkili, Bakı
nın “Ekspo-2025”ə namizəd şəhər
olması ilə bağlı materiallar təqdim
edilir. Burada həmçinin Azərbayca
nın turizm potensialı barədə infor
masiyalar yer alıb. Stenddə Azərbay
canın milli suvenir brendi olan “I lo
ve Baku”nun ölkəmizə aid müxtəlif
suvenirləri də təqdim edilib.
Ekspozisiyanın “Azərbaycan in
ciləri” bölməsində qədim milli xal
çalarımız, misgərlik nümunələri,
ənənəvi şəbəkə sənəti, sərgi üçün
hazırlanmış milli geyimlər, musiqi
alətləri nümayiş olunur. Ziyarətçi
lərə tarix və mədəniyyətimizə dair
artefakt nümunələri də təqdim edi
lir. Ölkənin hər bir bölgəsinə xas
milli geyimlər rəng, naxış və biçimi
ilə fərqlənir.
Sərgiyə gələnlərə məlumat verilir
ki, musiqi Azərbaycan incəsənətinin

və mədəniyyətinin mühüm tərkib
hissəsi olaraq əsrlər boyunca Azər
baycan xalqının həyatında baş ver
miş mühüm hadisələri əks etdirib.
Ölkəmizdə aşıq sənəti min illərdir
yaşayır. 2008-ci ildə muğam YU
NESKO tərəfindən bəşəriyyətin
qeyri-maddi irsinin şah əsəri elan
edilib. Milli musiqi alətləri sırasında
saz, tar, kamança, balaban və digər
ləri xüsusi yer tutur. Bu bölmədə
quraşdırılan monitorlarda videoma
teriallar nümayiş olunur.
“İstirahət və kitabxana” bölməsi
Şərq üslubunda quraşdırılıb. Kitab
xanada ziyarətçilər Azərbaycan tari
xi və mədəniyyətinə dair nəşrlərlə
tanış ola bilərlər. Bu bölmədə Azər
baycan xalqının Ümummilli lideri
Heydər Əliyevin Rusiyada işlədiyi
dövrləri, bu ölkəyə səfərlərini əks
etdirən materiallar xüsusi maraq
doğurur. Burada həmçinin Rusiya
da şöhrət qazanmış və Rusiya tari
xində iz qoymuş azərbaycanlılara
həsr olunan stend yaradılıb.
“Azərbaycanın tarixi” bölməsin
də isə qədim tariximiz və bu günü
müz, multikulturalizm ənənələri,
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri
nə dair materiallar, o cümlədən vi
deomateriallar yer alıb.
Səfər çərçivəsində fevralın 7-də
Rusiya Federasiyası Dövlət Duma
sında Azərbaycan Respublikası Mil
li Məclisinin Sədri Oqtay Əsədovun
Rusiya Federasiyası Dövlət Duması
nın Sədri Vyaçeslav Volodinlə görü
şü olub. Görüşdə qeyd edilib ki,
Azərbaycan və Rusiya strateji tərəf
daşlardır, Rusiya-Azərbaycan dialo
qunun əsasını mehriban qonşuluq
və qarşılıqlı hörmət prinsipləri təş
kil edir. Tərəflər beynəlxalq məkan
larda birgə səylərin əlaqələndirilmə
sinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd
ediblər ki, iki ölkənin prezidentləri
arasında münasibətlər həm Rusiya
nın, həm də Azərbaycanın uğurlu
inkişafının rəhnidir.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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Milli Məclisin Sədrinə Qazaxıstanın
ali ordeni təqdim edildi

Azərbaycan Respublikası ilə Qaza
xıstan Respublikası arasında siyasi və
iqtisadi əlaqələr daim yüksələn xəttlə
inkişaf etməkdədir. Bu münasibətlər
parlamentlərarası əməkdaşlıqda da
özünü büruzə verməkdədir. Beynəl
xalq təşkilatlarda və digər əhəmiyyətli
məsələlərdə sadiq tərəfdaşlıq nümayiş
etdirən qardaş dövlətlər bu yöndə da
ha səmərəli fəaliyyətə can atırlar. Qaza
xıstan Respublikası Parlamenti Məclisi
nin Sədri Nurlan Niqmatulinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə
səfəri də parlament dostluğunun bir
nümunəsidir.
Fevralın 2-də Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin Sədri Oqtay Əsə
dov qazaxıstanlı həmkarının rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Görüşdə Milli Məclis Sədrinin birinci
müavini Ziyafət Əsgərov, Milli Məclis
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev,
Azərbaycan-Qazaxıstan parlamentlər
arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəh
bəri Adil Əliyev, işçi qrupun üzvləri və
digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
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Milli Məclisin Sədri ölkələrimizin
münasibətlərinin yüksək səviyyədə ol
duğunu və strateji xarakter daşıdığını
söyləyib. Oqtay Əsədov Azərbaycanla
Qazaxıstan arasında əlaqələrin yüksək
potensiala malik olduğunu vurğula
yıb. Bu əlaqələrin inkişafında dövlət
başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin mü
hüm əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
Öz növbəsində ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın, xüsusilə də parlament
lərarası əlaqələrin inkişaf etdiyini vur
ğulayan Nurlan Niqmatulin bu səfərin
münasibətlərimizin daha da möhkəm
lənməsinə mühüm töhfə verəcəyinə
əminliyini ifadə edib.
Qonaq bu il respublikamızın müstə
qilliyinin və Azərbaycan parlamentinin
yaradılmasının 100 illik yubileyi müna
sibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Bildirib
ki, Qazaxıstan bütün sahələrdə Azər
baycanla münasibətlərin inkişafına bö
yük önəm verir. Nurlan Niqmatulin
Qazaxıstanda keçirilmiş “Ekspo-2017”
sərgisində fəal iştirakına görə Azərbay
can tərəfinə təşəkkürünü bildirib. Diq

qətə çatdırıb ki, ötən il Qazaxıstanın
müstəqillik qazanmasının 25 ili tamam
oldu. Bu münasibətlə keçən ilin dekab
rında Qazaxıstan Prezidenti Nursultan
Nazarbayevin sərəncamı ilə Azərbay
can Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Oqtay Əsədov dövlət siyasətində və
ictimai fəaliyyətində xidmətlərinə,
xalqlararası dostluğun və əməkdaşlı
ğın möhkəmlənməsinə verdiyi böyük
töhfəyə görə Qazaxıstan Respublikası
nın “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib.
Nurlan Niqmatulin ordeni Milli
Məclisin Sədri Oqtay Əsədova təqdim
edib.
Təqdimetmə mərasimindən sonra
parlamentin Sədri ona göstərilən diq
qətə görə Qazaxıstan Prezidenti Nur
sultan Nazarbayevə təşəkkürünü bildi
rib və bu ordeni qəbul etməkdən qürur
duyduğunu deyib.
Elə həmin gün Milli Məclisdə Azər
baycan və Qazaxıstan parlamentlər
arası əlaqələr üzrə işçi qruplarının
birgə iclası keçirilib. Azərbaycan-Qa
zaxıstan parlamentlərarası əlaqələr

üzrə işçi qrupunun rəhbəri Adil Əli
yev bildirib ki, ötən il ölkələrimiz ara
sında diplomatik münasibətlərin yara
dılmasının 25 ili tamam oldu. Qazaxıs
tan Azərbaycan üçün qardaş ölkədir
və münasibətlərimiz daim inkişaf edir.
Hazırda Qazaxıstanda böyük Azər
baycan diasporu fəaliyyət göstərir və
onlar da iki ölkə arasındakı münasi
bətlərin inkişafına mühüm töhfələr
verirlər. Söhbət zamanı ikitərəfli əla
qələrin daha da genişlənməsində par
lamentlərin xüsusi rolu qeyd olunub.
Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin
Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə qru
punun rəhbəri Omarxan Oksikbayev
qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini vur
ğulayıb. Bildirib ki, dövlət başçıları
mızın imzaladıqları mühüm sənədlər
bu gün ölkələrimiz arasında münasi
bətlərin inkişafı üçün münbit şərait
yaradıb.
Söhbət zamanı ticarət dövriyyəsi
nin artırılmasının vacibliyi, tələbə mü
badiləsi, nəqliyyat əlaqələrinin geniş
ləndirilməsi, mədəni-humanitar və
digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da
inkişaf etdirilməsi barədə fikir müba
diləsi aparılıb.

Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov və Qazaxıstan
Parlamenti Məclisinin spikeri Nurlan
Niqmatulin Türkdilli Ölkələrin Parla
ment Assambleyası Katibliyinin Bakı
da yerləşən inzibati binasında olublar.
TürkPA-nın mənzil-qərargahında par
lament sədrlərini qurumun baş katibi

Altınbek Mamayusupov, katibin
müavinləri Fuad Ələkbərov, Naurız
Aydarov və Əli Yıldız qarşılayıblar.
Qonaqlar foyedə TürkPA-nın fəaliy
yətini əks etdirən fotosərgi ilə tanışlıq
dan sonra xatirə şəkli çəkdirib, burada
yerləşən kitabxananın eksponatları ilə
tanış olublar. Milli Məclisin Sədri çıxış
edərək bildirib ki, TürkPA türkdilli
xalqları düşündürən məsələlər ətrafın
da fikir mübadiləsi, dialoq aparmaq
baxımından mühüm platformadır. Qa
zaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri
Nurlan Niqmatulin Azərbaycanın təş
kilatdakı fəaliyyətini, quruma verdiyi
töhfələri yüksək qiymətləndirib, Türk
PA-nın fəaliyyətinin türk xalqlarının
ümumi məqsədlərinə xidmət etdiyini
söyləyib.
Görüşdən sonra TürkPA-nın inziba
ti binasının həyətində parlament sədr
ləri dostluq və qardaşlıq rəmzi olan
həmişəyaşıl ağaclar əkiblər.
Burada keçirilən tədbirdə Milli Məc
lis Sədrinin birinci müavini Ziyafət
Əsgərov, parlament Aparatının rəhbəri
Səfa Mirzəyev, Qazaxıstanla parla
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu
nun başçısı Adil Əliyev, qazaxıstanlı
deputatlar və digər rəsmi şəxslər işti
rak ediblər.
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Fevralın 1də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə olan
Türkiyə Respublikasının əmək və so
sial müdafiə naziri xanım Jülide Sa
rıeroğlunun başçılıq etdiyi nümayən
də heyəti ilə görüşdü.
Spiker qonaqları səmimi salamlaya
raq xanım nazirin ilk səfərini Azərbay
cana etməsindən və nümayəndə heyə
tinin tərkibində Azərbaycanla parla
mentlərarası dostluq qrupunun rəhbə
ri Necdet Ünüvarın olmasından məm
nunluq duyduğunu söylədi. Bildirildi
ki, qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlər,
xüsusilə də dövlət başçılarının səmimi
və yaxın münasibətləri ikitərəfli əlaqə
lərin inkişafında müstəsna rol oynayır.
Milli Məclisin Sədri Türkiyə Preziden
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın BakıTbili
siQars dəmir yolu xəttinin açılışında
kı iştirakını və Prezident İlham Əliye
vin bu ölkəyə son səfərini xatırlayaraq,
münasibətlərimizin keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə yüksəldiyini vurğuladı. Bil
dirildi ki, bu günə qədər ölkələrimiz
arasında 213 sənəd imzalanmış, 30a
yaxın sənəd isə baxılmaq üzrədir.
Oqtay Əsədov Milli Məclisin Tür
kiyə ilə münasibətlərin daha da də
rinləşməsi istiqamətində atılan ad
dımları həmişə dəstəklədiyini, gələ
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cəkdə də bu sahəni diqqət mərkəzin
də saxlayacağını söylədi.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını
bildirən xanım Jülide Sarıeroğlu ölkə
mizə ilk səfərinin və burada keçirilən
görüşlərin onda xoş təəssürat oyatdı
ğını dedi. Bildirildi ki, nazir kimi onun
Azərbaycana ilk səfəri müvafiq qu
rumlar arasında əlaqələrin inkişafı ba
xımından çox önəmlidir.
Qəbulda tərəfləri maraqlandıran
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.

Yanvarın 29da Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə olan
Parlamentlərarası İttifaqda “12 Plyus
Geosiyasi Qrupu”nun katibi, Portuqa
liya parlamentinin deputatı Duarte
Paçekonu qəbul etdi.
Spiker görüşdə söylədi ki, bu səfər
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin
müzakirəsi və əlaqələrin dərinləşməsi
üçün yaxşı imkanlar yaradır. Sədr belə
bir inam ifadə etdi ki, qonağın səfəri
ona ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlər
və üzləşdiyi problemlərlə daha yaxın
dan tanış olmaq imkanı yaradacaqdır.
Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər,

həmçinin Ermənistanın ölkəmizə qarşı
işğalçılıq siyasətinin qurbanı olan məc
buri köçkünlərlə söhbətlər onları nara
hat edən məsələləri daha yaxından
hiss etmək üçün bir fürsət olacaq.
Oqtay Əsədov qeyd etdi ki, Avropa
İttifaqı və bu nüfuzlu təşkilata üzv öl
kələrlə əlaqələrimiz günbəgün inkişaf
etməkdədir. Azərbaycan regional və
qlobal layihələrin reallaşmasında fəal
iştirak edir və dünyada öz tolerantlığı
ilə seçilən, multikultural dəyərlərə bö
yük önəm verən ölkə kimi tanınmış
dır. Biz Parlamentlərarası İttifaqla əla
qələrimizi bundan sonra da inkişaf et
dirmək niyyətindəyik.
Sədr cari ilin ölkəmiz üçün yubiley
lər ili olduğunu xatırladaraq, bu il par
lamentin 100 illiyinin təntənəli şəkildə
qeyd ediləcəyini vurğuladı. Bildirildi
ki, tədbirə Parlamentlərarası İttifaqın
sədri də dəvət olunacaq.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını
bildirən Duarte Paçeko ölkəmizə səfə
rindən və burada keçirilən görüşlər
dən məmnun olduğunu söylədi. O,
təmsil etdiyi qrupun 3 qitəni birləşdir
diyini və Parlamentlərarası İttifaqın
işində mühüm rol oynadığını dedi.
Qonaq Azərbaycanla Parlamentlərara
sı İttifaqın əlaqələrin möhkəmlənmə
sində səylərini əsirgəməyəcəyini diq
qətə çatdırdı.

Yanvarın 24də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Koreya Milli Assamble
yasının Azərbaycanla parlamentlər
arası dostluq qrupunun rəhbəri Li
Myonq Sunun başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker qonaqları səmimi salamla
yaraq, ölkəmizin Koreya ilə münasi
bətlərin inkişafına böyük önəm ver
diyini vurğuladı. Oqtay Əsədov 2017
ci ilin yayında Seulda keçirilmiş Av
rasiya Ölkələri Parlament Sədrlərinin

ikinci müşavirəsində iştirakını xatır
layaraq, səfər çərçivəsində keçirilən
görüşləri qanunverici orqanlar səviy
yəsində əməkdaşlığın dərinləşməsi
baxımından əhəmiyyətli hesab etdi.
Bildirildi ki, bu sahədə dostluq qrup
larının rolu böyükdür. Sədr qonağa
Koreya tərəfdən dostluq qrupunun
rəhbəri kimi gələcək fəaliyyətində
uğurlar arzuladı.
Qeyd edildi ki, nümayəndə heyət
lərimiz müxtəlif beynəlxalq qurumlar
da mütəmadi görüşür, onları maraq
landıran məsələlər barədə fikir müba
diləsi aparırlar. Ölkələrimizin bu qu
rumlarda birbirini dəstəkləməsi gü
nün tələbidir.
Sədr ötən ilin avqustunda Bakıda
keçirilmiş Dünya Skaut Komitəsinin
41ci konfransında və 13cü Dünya
Skaut Gənclər Forumunda Koreya nü
mayəndə heyətinin iştirakını və Milli
Məclisdə keçirilən görüşlər zamanı
aparılan danışıqları müsbət dəyərlən
dirdi. Bildirildi ki, Azərbaycan tərəfi
nin dəstəyi ilə tədbirdə 43cü konfran
sın Koreya Respublikasında keçirilmə
si qərara alınmışdır.
Spiker daha sonra qeyd etdi ki,
Azərbaycan Beynəlxalq Sərgilər Büro
sunun Ümumdünya “Ekspo” sərgisi
nə 2025ci ildə ev sahibliyi etmək üçün
öz namizədliyini irəli sürmüşdür. Biz
bu məsələdə Koreya Respublikası tə
rəfindən ölkəmizin namizədliyinin
dəstəklənməsinə ümid edirik.
Söhbətdə siyasi müstəvidə münasi
bətlərimizin yüksək səviyyədə oldu
ğunu qeyd edən Sədr iqtisadi sferada
da əlaqələrimizin dərinləşdiyini söylə
di. Bildirildi ki, əməkdaşlığı daha da
inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar
vardır. Bir neçə ay bundan öncə Bakı
TbilisiQars dəmir yolu xəttinin rəsmi
açılışı bu fikri bir daha təsdiqləyir. Qə
dim İpək Yolunun dəmir relslər üzəri
nə keçirilməsi Şərqdən Qərbə və əks
istiqamətdə yük daşımalarını iki dəfə
dən az müddətə icra etməyə imkan
verir. Biz Koreyanın da bu layihəyə
qoşulmasını tərəflər üçün önəmli he
sab edirik.

Elm və təhsil sahəsində də müna
sibətlərimiz dərinləşməkdədir. Ko
reyanın dəstəyi ilə Azərbaycanda pe
şə təhsilinin təkmilləşdirilməsi üzrə
layihə həyata keçirilir. 80 azərbay
canlı tələbə bu ölkədə təhsil almaq
dadır. Bütün bunlar əməkdaşlığımı
zın gələcəyinə böyük ümidlərlə bax
mağa imkan verir.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını
bildirən Li Myonq Su Koreya parla
menti Sədrinin salamlarını Oqtay Əsə
dova çatdırdı. O, Milli Məclis Sədrinin
Seula səfərlərini və parlament sədrlə
rinin görüşündə iştirakını yüksək qiy
mətləndirdi. Qonaq bildirdi ki, Azər
baycanın gücü insanlarında və liderin
dədir. Ölkə başçısının bacarığı və səyi
nəticəsində qısa müddət ərzində əldə
edilmiş nailiyyətlər göz qabağındadır.
Söhbətdə parlamentlərarası əlaqə
lərin gələcək inkişaf perspektivləri, iq
tisadi, mədəni, humanitar sahələrdə
əməkdaşlığın daha da dərinləşdiril
məsi və digər məsələlər ətrafında da
nışıldı.
Görüşdə Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev, Koreya ilə par
lamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qru
punun üzvü Xanlar Fətiyev, Koreya
Respublikasının ölkəmizdəki səfiri
Kum Çanggyu və digər rəsmi şəxslər
iştirak edirdilər.

Yanvarın 17də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin (TBMM) Xarici işlər komis
siyasının rəhbəri Volkan Bozkırın baş
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə gö
rüşdü.
Spiker qonaqları səmimi salamla
yaraq bildirdi ki, AzərbaycanTürki
yə əməkdaşlığı parlamentlər səviy
yəsində də müvəffəqiyyətlə davam
etməkdədir. Bu gün Bakıda keçirilən
hər iki ölkə parlamentlərinin beynəl
xalq münasibətlərlə məşğul olan
müvafiq qurumlarının birgə iclası bu
fikrin əyani sübutudur. Sədr vurğu
ladı ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan

Türkiyə münasibətləri digər dövlət
lər üçün nümunədir.
Təqdirəlayiq haldır ki, 2014cü ilin
aprelində AzərbaycanTürkiyəGür
cüstan arasında üçtərəfli formatda
baş tutmuş bu cür görüşlər bu gün iki
qardaş ölkə arasında da uğurla da
vam etdirilir. Komitə və komissiyala
rın birgə iclasında müzakirə olunan
məsələlər beynəlxalq təşkilatlarda va
hid mövqedən çıxış etmək baxımın
dan böyük əhəmiyyət daşıyır.
Sədr Milli Məclislə TBMM arasın
da əməkdaşlığın yüksək səviyyədə
olduğunu diqqətə çatdıraraq, parla
mentdə Türkiyə ilə dostluq qrupu
nun ən böyük qrup olduğunu söylə
di. Bu, azərbaycanlı deputatların qar
daş ölkəyə olan marağının və istəyi
nin göstəricisidir.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığı
nı bildirən Volkan Bozkır qeyd etdi
ki, TBMMin Xarici işlər komissiyası
üzvlərinin cari ildə ilk səfəri məhz
Azərbaycana olmuşdur. Bu səfərin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyi və Bakının işğaldan azad
olunmasının bir əsrlik yubileyi ərəfə
sində baş tutması özü rəmzi bir məna
daşıyır.
Qonaq Şəhidlər xiyabanını ziyarət
edərkən orada azyaşlı uşaqların
müstəqillik uğrunda öz canlarını
qurban vermiş Azərbaycan övladla
rını ziyarət etməsinin və müstəqil
Azərbaycan barədə şeirlər söyləmə
sinin onda qürur hissi oyatdığını
dedi. Bildirildi ki, qardaş Türkiyə
xalqı ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyət
lərə sevinir və hər zaman Azərbay
can xalqı ilə birlikdədir.
Görüşdə Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev, parlamentin
Səhiyyə komitəsinin sədri və Türki
yə ilə parlamentlərarası əlaqələr üz
rə işçi qrupunun rəhbəri Əhliman
Əmiraslanov, Beynəlxalq münasi
bətlər və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri Səməd Seyidov,
Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Erkan
Özoral və digər rəsmi şəxslər iştirak
edirdilər.
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Milli Məclisin yaz sessiyası
öz işinə başladı
Fevralın 1-də Milli Məclisin 2018-ci
ildə ilk plenar iclası keçirildi. Parla
mentin Sədri Oqtay Əsədov yaz sessi
yasını açıq elan etdikdən sonra Döv
lət himni səsləndirildi.
Gündəliyin təsdiqindən sonra spi
ker diqqətə çatdırdı ki, parlament yaz
sessiyasında da dövlət başçısının hə
yata keçirdiyi quruculuq işlərinin hü
quqi bazasını təmin etmək üçün əzm
lə çalışacaq. Sədr Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevin “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubi
leyi haqqında” Sərəncam imzaladığı
nı, iyun ayında Milli Məclisdə bu
münasibətlə geniş tədbirlər planlaş
dırıldığını vurğuladı. Qeyd olundu

16

Milli Məclis

ki, yaz sessiyasında parlamentdə
Konstitusiyaya uyğun olaraq höku
mətin və İnsan hüquqları üzrə mü
vəkkilin hesabatları da dinləniləcək.
Sonra gündəlikdəki məsələlərin
müzakirəsinə başlanıldı. Əvvəlcə
Milli Məclisin Hesablayıcı və İntizam
komissiyalarının yenidən təşkil edil
məsi haqqında parlamentin qərarları
müzakirəyə çıxarıldı. Spiker Oqtay
Əsədov bildirdi ki, müzakirəyə təklif
olunan sənəddə komissiyaların əv
vəlki sədrləri və üzvləri olduğu kimi
saxlanılır. Hər iki qərar ayrı-ayrılıqda
səsə qoyularaq təsdiqləndi.
Sonra Milli Məclisin 2018-ci il yaz
sessiyasının qanunvericilik işləri pla

nına baxıldı. Qanunvericilik işləri pla
nına “Azərbaycan Respublikasının
Dövlət bayrağı haqqında”, “Azərbay
can Respublikasının Dövlət gerbi
haqqında”, “Azərbaycan Respublika
sının Dövlət himni haqqında” Konsti
tusiya qanunları, “Azərbaycanda
Dövlət daktiloskopik və genom qey
diyyatı haqqında”, “Daxili qoşunlar
haqqında”, “Ələt Azad İqtisadi Zona
sı haqqında”, “Ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi haqqında”, “Tex
niki təmizləmə haqqında”, “Standart
laşma haqqında”, “Hesablama Pala
tası haqqında”, “Kabel şəbəkəsi yayı
mı haqqında”, “Kinematoqrafiya
haqqında”, “Kənd təsərrüfatında sı

ğortanın stimullaşdırılması haqqın
da”, “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları
haqqında”, “Turizm haqqında”, “Psi
xoloji yardım haqqında”, “Uşaqların
sağlamlığına və inkişafına ziyan vu
ran informasiyalardan qorunması
haqqında” çox mühüm qanun layihə
ləri daxil edilib. Həmçinin Azərbay
can Prezidentinin, deputatların, Ali
Məhkəmənin, Baş Prokurorluğun,
Naxçıvan Ali Məclisinin qanunverici
təşəbbüs qaydasında təqdim etdiyi
qanun layihələri var.
Millət vəkilləri Fazil Mustafa, Siya
vuş Novruzov, Zahid Oruc, Əli Mə
simli, Elmira Axundova, Fərəc Quli
yev, Tahir Kərimli, Qüdrət Həsənqu
liyev, Əflatun Amaşov, Qənirə Paşa
yeva, Rövşən Rzayev sənədlə əlaqə
dar fikirlərini bildirdilər, təkliflərini
səsləndirdilər. Qanunvericilik işləri
planı səsə qoyularaq təsdiqləndi.
Sonra Beynəlxalq münasibətlər
və parlamentlərarası əlaqələr komi
təsinin sədri Səməd Seyidov “Azər
baycan Respublikası Hökuməti ilə
Litva Respublikası Hökuməti ara
sında xidməti pasportlara malik
şəxslərin viza tələbindən azad edil
məsi haqqında” Sazişin təsdiq edil
məsi barədə qanun layihəsi ilə bağlı
məlumat verdi. Bildirildi ki, Avropa

Birliyinin üzvü olan Litva ilə xidmə
t i pasportlar sahəsində belə bir sənə
din imzalanması Azərbaycan üçün
əhəmiyyətli məsələdir. Sənəd səsə
qoyularaq yekdilliklə qəbul edildi.
Əmək və sosial siyasət komitəsi
nin sədri Hadi Rəcəbli “Sosial sığor
ta haqqında” Qanunda edilən dəyi
şiklikləri diqqətə çatdırdı. Bildirildi
ki, sənəd “Nağdsız hesablaşmalar
haqqında” 2017-ci il 13 iyun tarixli
Qanuna uyğunlaşdırma məqsədi
daşıyır. Qanunun 6-cı maddəsinə
nəzərdə tutulan dəyişiklikdə bildiri
lir ki, bu uyğunlaşdırma əsasında
sosial sığorta ödəmələri sığorta olu
nanlara yalnız nağdsız qaydada, sı
ğortaçı tərəfindən əməliyyat-axtarış,
kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin
subyektlərinə veriləcək. Sənəd səsə
qoyularaq təsdiqləndi.
Hüquq siyasəti və dövlət qurucu
luğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli
“Cinayət prosesində iştirak edən
şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqın
da” Qanuna edilən dəyişikliklərin
də eynilə “Nağdsız hesablaşmalar
haqqında” 2017-ci il 13 iyun tarixli
Qanuna uyğunlaşdırma məqsədi ilə
edildiyini diqqətə çatdırdı. Sənəd
təsdiq olundu.
Sonra Milli Məclis Sədrinin birinci

müavini, Müdafiə, təhlükəsizlik və
korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin
sədri Ziyafət Əsgərov “Terrorçuluğa
qarşı mübarizə haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə sənədi təq
dim etdi. Bildirildi ki, “Nağdsız he
sablaşmalar haqqında” Qanuna uy
ğunlaşdırma məqsədi daşıyan dəyi
şiklik qanunun 14-cü maddəsinə tət
biq olunur. Maddədə terrorçuluğa
qarşı mübarizədə iştirak edən şəxs
terror əleyhinə aparılan əməliyyatlar
zamanı həlak olduqda və ya xidməti
ni davam etdirməyə imkan verməyən
dərəcədə xəsarət aldıqda ona və ya
onun ailəsinə dövlət büdcəsi hesabı
na orta aylıq əmək haqqı məbləğinin
müvafiq olaraq yüz və ya doxsan
misli miqdarında birdəfəlik müavinət
ödənilməsi bildirilir. Təklif olunan
dəyişikliyə görə isə həmin müavinət
nağdsız qaydada ödəniləcək. Sənəd
səsvermə yolu ilə qəbul edildi.
“Azərbaycan Respublikasında və
rəmlə mübarizə haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə sənədi
şərh edən Səhiyyə komitəsinin sədri
Əhliman Əmiraslanov burada aparı
lan dəyişikliyin də “Nağdsız hesab
laşmalar haqqında” Qanuna uyğun
laşdırma məqsədi ilə edildiyini dedi.
Layihəyə görə, işləməyən vərəm xəs
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tələrinə müalicə müddətində verilən
müavinətin ödənilməsi yalnız nağd
sız qaydada həyata keçiriləcək. Sənəd
təsdiqləndi.
Sonra Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin sədri Əli
Hüseynli “Azərbaycan Respublika
sının vətəndaşlığı haqqında” Qa
nunda dəyişikliklər edilməsi barədə
məlumat verdi. Söylədi ki, qanunun
14-cü (Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlığına qəbul) maddəsinə
yeni müddəa əlavə edilir. Təklif olu
nan bənddə bildirilir ki, 2006-cı il
yanvarın 1-ə qədər Azərbaycana gə
lərək burada daimi yaşayan, heç bir
dövlətin vətəndaşlığına mənsub ol
mayan və şəxsiyyətini təsdiq edən
etibarlı sənədləri olmayan şəxsin heç
bir dövlətin vətəndaşlığına mənsub
olmaması, habelə Azərbaycan Res
publikasında daimi yaşaması faktı
məhkəmə tərəfindən müəyyən edi
lir. Bu müddəa könüllü olaraq mən
sub olduğu dövlətin vətəndaşlığın
dan çıxmış şəxslərə şamil edilmir.
Qanuna bu əlavənin təklif edilməsi
2006-cı il yanvarın 1-ə qədər Azər
baycana gələn və burada daimi ya
şayan, keçmiş SSRİ pasportlarına
malik olan şəxslərə Azərbaycan və
təndaşlığına qəbul olunmaq imkanı
yaratmaq məqsədi daşıyır. Sənəd sə
sə qoyularaq təsdiq edildi.
Sonra Əli Hüseynli İnzibati Xəta
lar, Şəhərsalma və Tikinti məcəllələri
nə dəyişikliklər edilməsi haqqında
sənədləri birlikdə şərh edərək bildirdi
ki, hər iki sənəddəki dəyişikliklər
“Reklam haqqında” Qanuna dəyişik
liklər edilməsi barədə 2017-ci il 30
iyun tarixli qanunun tətbiqi ilə əlaqə
dardır. Bu dəyişikliklərə əsasən açıq
məkanda ölçülərindən asılı olmaya
raq reklam daşıyıcılarının tikintisinə,
quraşdırılmasına, onlara konstruktiv
dəyişikliklərin edilməsinə Şəhərsal
ma və Tikinti Məcəlləsində nəzərdə
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tutulmuş qaydada və hallarda müva
fiq icra hakimiyyəti orqanı icazə verə
bilər. Hər iki sənəd ayrı-ayrılıqda səs
vermə yolu ilə təsdiqləndi.
Səhiyyə komitəsinin sədri Əhli
man Əmiraslanov “Dərman vasitələri
haqqında” Qanuna edilən dəyişikliyi
diqqətə çatdırdı. Bildirildi ki, təklif
olunan dəyişiklik sənədin 13-cü mad
dəsində aparılıb və 14 yaşı tamam ol
mamış şəxslərin həyat və sağlamlığı
na zərər vurulmaması məqsədi ilə
onlara dərman vasitələrinin buraxıl
masını qadağan edir. Qanun layihəsi
nə müsbət münasibət bildirildi.
Əli Hüseynli “İnzibati Xətalar Mə
cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın
da” qanun layihəsini də təqdim etdi.
Bildirildi ki, təklif olunan dəyişiklik
məcəllənin “Ekoloji təhlükəsizlik haq
qında” bölməsində aparılıb. Dəyişik
likdə ətraf mühitə və insan sağlamlı
ğına mənfi təsir göstərən vibrasiya və
səs-küy çirklənməsi normalarının po
zulmasına görə müvafiq icra haki
miyyəti orqanı tərəfindən məsuliyyə
tin nəzərdə tutulması halları əksini
tapır. Müzakirələrdən sonra sənəd
səsə qoyularaq təsdiqləndi.
“Azərbaycan Respublikasının Şə
hərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təs
diq edilməsi, qüvvəyə minməsi və
bununla bağlı hüquqi tənzimləmə
haqqında” Qanunda dəyişiklik edil
məsi barədə sənədlə əlaqədar məlu
mat verən Əli Hüseynli bildirdi ki,
layihəyə əsasən Azərbaycanda tikinti
zamanı şəhərsalma sənədlərinin, o
cümlədən müfəssəl planın müəyyən
ləşdirdiyi tələblərə uyğunluğuna dair
şərtin tətbiqi müddəti 1 illiyinə uzadı
lır. Sənəd təsdiq edildi.
İclasda Elm və təhsil komitəsinin
sədri İsa Həbibbəyli “Peşə təhsili
haqqında” qanun layihəsini ilk oxu
nuşda təqdim etdi. Sənədlə bağlı ət
raflı məlumat verən komitə sədri
bildirdi ki, burada peşə hazırlığının

səmərəliliyinin artırılması və rəqa
bət qabiliyyətli ixtisaslı kadrların
hazırlanması məqsədi ilə peşə təhsili
sahəsində dövlət siyasətinin prinsip
ləri, peşə təhsili və təlimi sisteminin
təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsasları
müəyyən edilir. Qanunun hazırlan
masında məqsəd peşə təhsili sahə
sində vətəndaşların Konstitusiya ilə
nəzərdə tutulmuş təhsil hüququnun
təmin olunmasından, peşə təhsili
prosesi iştirakçılarının hüquqlarını
və vəzifələrini müəyyən etməkdən,
onlar arasında münasibətlərin tən
zimlənməsindən və təşkilati-hüquqi
bazanın yaradılmasından ibarətdir.
Sənəddə Azərbaycanın təhsil siste
mində peşə təhsilinin yeri müəyyən
ləşib, bu təhsili alanlara müəyyən
güzəştlər nəzərdə tutulub. Qanun
layihəsində peşə təhsili ilə orta ixti
sas təhsilinin inteqrasiyası əsas gö
türülüb.
Komitə sədri sənəddə nəzərdə tu
tulan yenilikləri də şərh etdi. Layi
həyə əsasən, peşə təhsili müəssisələ
rinin məzunlarına növbəti təhsil pil
ləsinə keçid zamanı üstünlük verilir.
Bundan əlavə, ali məktəbə daxil ol
maq istəyənlərə həqiqi hərbi xid
mətdən möhlət hüququ tanınır. Bu
məktəbləri bitirənlərə həm də sahib
karlıq fəaliyyəti ilə bağlı xüsusi imti
yazlar təqdim olunur. Qanun layihə
sində peşə təhsili müəssisələrinə bir
dəfəlik, müddətsiz lisenziya veril
məsi, Peşə Təhsilinin İnkişafı Fon
dunun yaradılması ilə bağlı müd
dəalar da əksini tapıb. Bildirildi ki, 5
fəsil, 26 maddədən ibarət sənəd təh
sil və elm vasitəsi ilə ölkənin gələcək
tərəqqisini və rifahını yüksəltməyə
xidmət edəcək. Ətraflı müzakirələr
dən sonra sənədə konseptual baxım
dan müsbət münasibət bildirildi.
Bununla da Milli Məclisin yaz ses
siyasının ilk iclası işini baş çatdırdı.
Milli Məclisin Mətbuat xidməti

Milli Məclisdə MDB Parlamentlərarası Assambleya
Şurasının fərqlənmə nişanları təqdim edildi
Yanvarın 5-də Milli Məclisdə MDB
Parlamentlərarası Assambleya Şura
sının fərqlənmə nişanlarının təqdim
etmə mərasimi keçirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli
Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mir
zəyev bildirdi ki, Azərbaycanda so
sial-iqtisadi uğurların sayı ilbəil artır.
Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzlu təşki
latlarda, eləcə də MDB-də özünə
məxsus rolu var. Aparat rəhbəri onu
da vurğuladı ki, Azərbaycanda rus
dili və mədəniyyəti bir sərvət kimi
daim qorunur. Səfa Mirzəyev müasir
dövrdə mətbuat və informasiyanın

ictimai həyatımızdakı mühüm rolun
dan da söz açdı. O, bu gün mədəniy
yət, informasiya və idman sahəsində
fəallığı ilə seçilən, qurumla qarşılıqlı
münasibətlərin inkişafına layiqli töh
fə verən insanların MDB Parlament
lərarası Assambleyası Şurasının fərq
lənmə nişanları ilə təltif edilməsin
dən məmnunluğunu ifadə etdi.
Sonra Səfa Mirzəyev nominant ki
mi fərqlənən 160 saylı Bakı Klassik
Gimnaziyasının direktoru Faina
Ələkbərovaya, həmin məktəbin
müəllimi İradə Səfərovaya, Azərbay
can Dövlət Rus Dram Teatrının aktri

s aları Aleksandra Nikuşinaya, Va
lentina Reznikovaya “Mədəniyyətin
inkişafında xidmətlərə görə”, Bədən
Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının
əməkdaşları Firat Hüseynova, Bəxti
yar Rüstəmova, Basketbol üzrə
əməkdar məşqçi Elxan Əliyevə, “Di
namo” İdman Cəmiyyətinin rəhbəri
Rafiq Hacıyevə “İdmanın inkişafın
da xidmətlərə görə”, “İnterfaksAzərbaycan” agentliyinin baş redak
toru Anar Əzizova, “Kaspiy” qəzeti
nin baş redaktoru İlqar Hüseynova
isə “Mətbuat və informasiyanın inki
şafında xidmətlərə görə” fərqlənmə
nişanlarını təqdim etdi.
Deputat Elmira Axundova təltif
olunanları təbrik edərək dedi ki, bu
fərqlənmə nişanları ikinci dəfədir ki,
fəaliyyətinə görə fərqlənən insanlara
təqdim olunur. Millət vəkili Azər
baycanın informasiya, idman və mə
dəniyyət sahələrini təmsil edən fəal
insanların sayının bundan sonra da
ha da artacağına ümid etdiyini vur
ğuladı.
Təltif olunanlar zəhmətlərinə ve
rilən yüksək qiymətə görə minnət
darlıqlarını bildirdilər.
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DünyaİqtisadiForumuvəAzərbaycan:

reallıqlar nəyi ifadə edir?

Hikmət Babaoğlu
MilliMəclisindeputatı,
siyasielmlərdoktoru,professor
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Müasirbeynəlxalqmünasibətlərsistemininsə
ciyyəvixüsusiyyətlərindənbirimüxtəlifgeostra
tejiməkanlardaregionalvəqlobalmiqyasda
mürəkkəbsiyasi,iqtisadiproseslərinbaşvermə
sidir.Beynəlxalqmüstəvidədünyasiyasətində
müşahidəedilənrəqabət,konfrantasiya,əmək
daşlıq,uzlaşmavəinteqrasiyaproseslərininnəti
cələri,deməkolarki,bütünxalqlarvədövlətlərə
müəyyənqədərtəsirgöstərir,qlobaliqtisadisi
yasimənzərəninyenikonturlarınımüəyyənləşdi
rir.Hazırkımürəkkəbmərhələninxarakterikxü
susiyyətlərindənbiriisəsiyasiqərarlarınqlobal
miqyasdaiqtisadisektorunfəaliyyətinəkifayət
qədərcidditəsirgöstərməsidir.

DünyaİqtisadiForumu
interaktivdialoqüçün
mühümstratejiplatformadır
Beynəlxalq münasibətlər siste
minin inkişaf istiqamətlərini müəy
yən edən strateji faktorlardan biri
dünya iqtisadiyyatında müşahidə
olunan tendensiyalardır. Bu ten
densiyalar daha çox siyasi amillə
rin, hərbistrateji faktorların təsiri
ilə meydana çıxsa da, dünya iqtisa
diyyatının subyektləri qismində çı
xış edən müxtəlif aktorların (döv
lətlər, transmilli korporasiyalar,
qlobal biznes strukturları, QHTlər
və s.) qarşılıqlı təmas və əlaqələri
də xüsusi yer tutur. Bu kontekstdə
qlobal iqtisadisiyasi dialoq plat
formaları müstəsna rol oynayır.
Daha çox Davos Forumu adı ilə ta
nınan Dünya İqtisadi Forumu bu
mənada xüsusi əhəmiyyətə malik
dir.
Davos Forumu qlobal və re
gional səviyyədə dünyanın başlıca
siyasi, sosial və iqtisadi problemlə
rinin müzakirəsinin aparılması
üçün strateji platforma hesab olu

nur. Bunun əsas səbəbi iqtisadi və
siyasi sahədə fəaliyyət göstərən nü
fuzlu beynəlxalq və regional səviy
yəli təşkilatların rəhbərləri ilə inte
raktiv dialoqların və qeyrirəsmi
danışıqlar üçün əlverişli mühitin
təşkil edilməsidir. Forum çoxsaylı
mövzular üzrə sessiyalardan ibarət
olur və bu sessiyaların əksəriyyəti
geniş miqyasda izlənilməsi üçün
müxtəlif transmilli media qurumla
rı tərəfindən birbaşa nümayiş etdi
rilir. Forum müddətində transmilli
korporasiyaların rəhbərləri ilə
dialoqların qurulması və müxtəlif
ölkələrin hökumət nümayəndələri
ilə ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi
üçün əlverişli imkanlar yaradılır.
Dünya İqtisadi Forumunun ha
zırda Çinin Tayvan əyalətində və
NyuYorkda nümayəndəlikləri
mövcuddur. 2005ci ilin yanvarın
da forum çərçivəsində Gənc Qlo
bal Rəhbərlər adlı müstəqil təşkilat
da təsis olunub. Dünya İqtisadi Fo
rumu illik dünya forumları ilə ya
naşı, Latın Amerikası, Orta Şərq,
Afrika, Şərqi Asiya, Rusiya, Avro

pa və Mərkəzi Asiya üzrə regional
iqtisadi forumlar da təşkil edir. Fo
rumlar üçün seçilən mövzular ak
tuallığı ilə diqqət çəkir, məruzələr
də dünyanın 100dən çox dövləti
iki əsas göstərici əsasında  poten
sial inkişaf və rəqabətə davamlılıq
indeksləri üzrə qiymətləndirilir.
Hazırda Davos Forumuna dün
yada çox böyük maraq var. Foru
mun illik toplantılarına dövlət rəh
bərləri, tanınmış siyasi xadimlər,
böyük və nüfuzlu şirkətlərin rəh
bərləri, müxtəlif qeyrihökumət
təşkilatlarının, media orqanlarının
nümayəndələri qatılırlar. Dünya
İqtisadi Forumu ilk dəfə 1971ci
ilin yanvarında Davos şəhərində
Avropa Komissiyasının və Avropa
sənaye assosiasiyalarının təşkilat
çılığı ilə Avropa biznes liderlərinin
görüşü kimi keçirilib. Daha sonra
həmin görüşə sədrlik edən profes
sor Klaus Şvab qeyrikommersiya
təşkilatı kimi mərkəzi qərargahı
İsveçrənin paytaxtı Cenevrədə
yerləşən Avropa Menecment Foru
munun əsasını qoyub. Avropa iş
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adamlarının Davosdakı qış istira
hət mərkəzində ənənə halını alan
görüşləri əsasən region şirkətləri
nin ABŞ-da mövcud olan menec
mentlik təcrübəsini mənimsəməsi
yollarını müzakirə etmək məqsədi
daşıyırdı. İlk dəfə olaraq 1974-cü
ilin yanvarında siyasi liderlər də
Davos görüşünə dəvət olunublar.
Buna səbəb iri şirkətlərin maraqla
rına təsir edən dövlətlərarası mü
naqişələrin, vətəndaş müharibələ
rinin, beynəlxalq layihələrin ger
çəkləşdirilməsi və digər məsələlə
rin həllinin dövlət və hökumət
başçılarının iradəsindən asılı ol
ması idi. Təşkilatın əhatə dairəsi
və rolunun genişlənməsi nəticə
sində 1987-ci ildə qurumun adı
dəyişdirilərək Dünya İqtisadi Fo
rumu adlandırıldı. 1976-cı ildən
müəyyənləşdirilən qaydaya əsa
sən, Dünya İqtisadi Forumuna
qlobal, regional və milli səviyyə
lərdə ən nüfuzlu, gəlirli və fəaliy
yət dairəsi geniş olan 1000 şirkət
üzvdür. Onlar təqribən 100 milyon
ABŞ dollarından 5 milyard dolla
radək illik gəliri olan, orta hesabla
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15 faizlik illik artım tempinə ma
lik, fəaliyyət göstərdikləri cəmiy
yətdə aktivliyi, səmərəliliyi ilə se
çilən şirkətlərdir.
Qlobal əhəmiyyətli bir çox vacib
məsələləri diqqət mərkəzində sax
lamaq məqsədi ilə Dünya İqtisadi
Forumu illik hesabatlar hazırlayır.
Qeyd etdiyimiz kimi, Forumun
Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik He
sabatında müxtəlif göstəricilər əsa
sında ayrı-ayrı dövlətlərin iqtisa
diyyatının rəqabət qabiliyyəti rey
tinq cədvəlində əks olunur. Dünya
İqtisadi Forumunun Qlobal Risklər
Hesabatında dünya iqtisadiyyatını
təhdid edən təhlükələr və onların
səviyyəsi əksini tapır. Minlərlə eks
pertin araşdırmalarının nəticəsi
olaraq qarşıdakı 10 il müddətində
dünyanı narahat edə biləcək 50
əsas risk müəyyən edilir. Dünya
iqtisadiyyatını hədələyən risklər
əmək bazarındakı, maliyyə siste
mindəki disbalansdan, miqrasiya,
demoqrafik problemlər, terrorizm,
kütləvi qırğın silahlarının yayılma
sı, kiberhücum təhlükələrinədək
ən müxtəlif sahələri əhatə edir.

Davos Forumu dünya siyasəti
və beynəlxalq münasibətlər
sisteminə ciddi təsir
imkanlarına malikdir
Davos Forumu iqtisadi xarakter
daşımasına baxmayaraq, dünya si
yasətinə, beynəlxalq münasibətlə
rə ciddi təsir göstərir. Bunun da
nəticəsində forum görüşləri bəzən
mühüm siyasi nəticələrlə yadda
qalır. Məsələn, 1988-ci ildə forum
çərçivəsində Türkiyə ilə Yunanıs
tan arasında Davos Bəyannaməsi
nin imzalanması kritik həddə olan
iki ölkə münasibətlərinin tədricən
yaxşılaşmasına təkan verdi. 1989cu ildə isə Davosda Şimali və Cə
nubi Koreya arasında nazirlər sə
viyyəsində ilk görüş keçirilib. Hə
min ilin Davos Forumu çərçivə
sində Almaniya kansleri ilə Şərqi
Almaniya dövlətinin Baş naziri
arasında keçirilən görüşdə ölkə
nin birləşdirilməsi müzakirə olun
du.
Davos Forumunun iqtisadi və
siyasi əhəmiyyəti bu gün daha da
artıb. Forum dünyanın iqtisadi
mənzərəsinin şəkilləndirilməsində
önəmli rol oynayır. Burada irəli sü
rülən yeni fikirlər, təkliflər qlobal
iqtisadiyyata yeni istiqamətlər ve
rir. Davos Forumu həm də iqtisadi
güc mərkəzlərinin bir-biri ilə dialo
qu və dünya ictimaiyyətinə hesa
batı xarakteri daşıyır. Qlobal iqti
sadi böhranın, milyonlarla insanın
yaşayışına, ayrı-ayrı dövlətlərin iq
tisadiyyatına təsir edən siyasi mü
naqişələrin davam etdiyi, ərzaq ça
tışmazlığı probleminin mövcud
olduğu indiki dövrdə siyasi lider
ləri, iş adamlarını, vətəndaş cəmiy
yəti qurumlarının rəhbərlərini bir
araya toplayan Davos Forumu,
şübhəsiz ki, bir çox məsələlərin
müzakirəsinə və vacib qərarların
qəbuluna əlverişli mühit yaradır.

Azərbaycanın Dünya İqtisadi
Forumunda iştirak dinamikası
müsbət qiymətləndirilir
Bu qlobal iqtisadi-siyasi platfor
ma hər bir müstəqil siyasi kursa
malik olan ölkənin orada uğurla
təmin olunmasını zəruri edir. Bu
baxımdan, Azərbaycan da istisna
təşkil etmir. Bəlli olduğu kimi, res
publikamızda həyata keçirilən da
vamlı islahatlar sayəsində bütün
sahələrin paralel tərəqqisi təmin
edilib, eyni zamanda, ölkəmiz dün
ya iqtisadiyyatına uğurla inteqrasi
ya olunub. Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
siyasi-iqtisadi kursun fonunda mil
li inkişafın Azərbaycan modelinin
formalaşdırılması və səmərəli iqti
sadi siyasət sayəsində hədəflənən
nəticələrin əldə olunması, sosialiqtisadi islahatların mütəmadi qay
dada həyata keçirilməsi, həmçinin
digər bu kimi tədbirlər ölkəmizin
dayanıqlı inkişafını təmin etməklə
yanaşı, ikitərəfli və çoxtərəfli mü

nasibətlərin inkişafına da müstəs
na töhfələr verib. Sadalananların
qanunauyğun nəticəsi kimi, Azər
baycanın dinamik iqtisadi inkişafı,
o cümlədən həyata keçirilən iqtisa
di siyasət və formalaşdırılmış inki
şaf modeli bir çox ölkələr üçün
nümunə kimi çıxış edir. Azərbay
canın iqtisadi inkişaf sahəsində əl
də etdiyi nailiyyətlər həm də statis
tik göstəricilərdə öz əksini tapıb.
Başa vurduğumuz 2017-ci ildə
ÜDM-in artımı qeydə alınıb, qeyrineft sektorunun payına düşən ar
tım isə təqribən 3 faiz təşkil edir.
Ötən il ərzində valyuta ehtiyatları
mız 4,5 milyard dollar civarında
artıb ki, bu da iqtisadi siyasətin ol
duqca səmərəli olduğunu göstərir.
Digər tərəfdən, Azərbaycanın ha
zırda valyuta ehtiyatlarının həcmi
təxminən 42 milyard dollar təşkil
edir ki, bu da adambaşına düşən
valyuta ehtiyatlarının həcminə gö
rə dünya miqyasında çox böyük
göstəricidir.

Azərbaycanın Dünya İqtisadi
Forumunda təmsil olunmasının
ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi-iqtisa
di münasibətlərin inkişafı baxımın
dan əhəmiyyəti də xüsusi vurğu
lanmalıdır. Hər il keçirilən ənənəvi
forumda Azərbaycan ən yüksək
səviyyədə uğurla iştirak edir. Məhz
Dünya İqtisadi Forumunun 2013cü il aprelin 7-8-də Bakıda keçiril
məsi bunun bariz nümunələrindən
biridir. Forum “Cənubi Qafqazın
və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə
bağlı strateji dialoq” adı altında
baş tutub, dünyanın diqqət mərkə
zində olan, strateji əhəmiyyətli Cə
nubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya re
gionunun iqtisadi inkişafı, bölgə
dəki iqtisadi vəziyyətin dünyanın
digər regionlarına təsiri, gələcək
perspektivlər və digər məsələlər
müzakirə olunub. Dünya İqtisadi
Forumunun Bakıda keçirilməsi bir
tərəfdən Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə artan nüfuzunun, digər tə
rəfdən ölkəmizdə həyata keçirilən
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iqtisadi islahatlar nəticəsində əldə
olunan uğurlara verilən dəyərin
təzahürüdür.
Azərbaycanın Dünya İqtisadi
Forumunda iştirak dinamikası
müsbət qiymətləndirilir. Məlumat
üçün qeyd edək ki, 1995-ci ilin
27-31 yanvar tarixlərində Ulu ön
dər Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq
Dünya İqtisadi Forumunda iştirak
etmək üçün Davos şəhərində işgü
zar səfərdə olub. Azərbaycanın fo
rumda ilk dəfə iştirakı münasibəti
ilə forum çərçivəsində ölkəmizə
həsr olunan görüş keçirilib. Görüş
də Ulu öndər Heydər Əliyev ölkə
miz haqqında, əldə olunan iqtisadi
göstəricilər barədə tədbir iştirakçı
larını məlumatlandıraraq Azərbay
can reallıqlarının təqdimatında bu
kimi tədbirlərin böyük rola malik
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Məhz bu tendensiya sonrakı dö
nəmlərdə də davam edib. Təsadüfi
deyil ki, Prezident İlham Əliyevin
Davos İqtisadi Forumunda iştirakı
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və orada söylədiyi fikirlər bütün
bunlara görə böyük maraq doğur
maqdadır. Mütəxəssislər Azərbay
canın dövlət başçısının təhlillərinə
və irəli sürdüyü fikirlərə ciddi diq
qət yetirirlər, ölkə rəhbərinin səs
ləndirdiyi fikirlər beynəlxalq mət
buatın diqqət mərkəzində olur.
Prezident İlham Əliyevin məhz ca
ri ildə keçirilən forumda söylədiyi
fikirlər də olduqca böyük diqqət
və marağa səbəb olub.
Prezident Davosda
Azərbaycan dövlətinin
siyasi iradəsini nümayiş etdirdi
Azərbaycan 2018-ci ildə də Dün
ya İqtisadi Forumunda uğurla təm
sil olunub. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev forum çərçivəsində
“Strateji baxış: Avrasiya” panelin
dəki müzakirələrdə çıxış edərək
ölkəmiz, region və dünya üçün st
rateji əhəmiyyətə malik olan məsə
lələri diqqətə çatdırıb, Azərbaycan
reallıqlarını ifadə edib. Dövlətimi

zin başçısı Azərbaycanda bütün
fundamental azadlıqların, o cümlə
dən mətbuat azadlığının təmin
olunduğunu bildirib. Bir sözlə, Pre
zident Davosda dövlətimizin siyasi
iradəsini sərgiləyib. İlham Əliyev
qeyd edib ki, Azərbaycanda mət
buat tamamilə azaddır. Ölkə əhali
sinin 80 faizi internet istifadəçisidir.
Bu, Azərbaycana qarşı təzyiq me
xanizmi formalaşdırmağa və “qara
piar” kampaniyası aparmağa çalı
şanlara tutarlı cavab idi. Azərbay
canın müstəqil siyasət yürüdən
dövlət olduğunu deyən Prezident
İlham Əliyev bu siyasətin milli ma
raqlarımıza söykəndiyini, ölkəmiz
də sabit siyasi və iqtisadi vəziyyə
tin mövcud olduğunu diqqətə çat
dırdı. Əlbəttə, Azərbaycanın daxili
və xarici siyasət kursunun əsasında
müstəqillik prinsipi dayanır, həya
ta keçirilən siyasət milli maraqlara
söykənir. Azərbaycana qarşı təzyiq
və “qara piar” kampaniyasının baş
lıca səbəbi dövlətimizin müstəqil,

heç kimdən asılı olmayan siyasət
həyata keçirməsidir.
Prezident İlham Əliyev hər za
man vurğulayır ki, Azərbaycan
qarşıdurma, rəqabət məkanı deyil,
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq məkanı
dır. Xarici siyasətimizin strateji
əsaslarından biri olan bu ideya,
onun konstruktiv məzmunu və
real siyasi proseslərdə özünü doğ
rultması beynəlxalq münasibətlə
rin hazırkı mürəkkəb mərhələsin
də Azərbaycanı strateji tərəfdaşlıq
üçün cazibə mərkəzinə çevirir. Öl
kəmizin cazibə mərkəzinə çevril
məsi həm də Prezident İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
müstəqil və tarazlaşdırılmış xarici
siyasət kursunun dünyanın güc
mərkəzləri tərəfindən hörmətlə
qarşılanması və qəbul edilməsinin
əyani təsdiqidir.
Dövlətimizin başçısı çıxışı zama
nı Azərbaycanın xarici siyasətini xa
rakterizə edərkən ölkənin milli ma
raqlarına əsaslanaraq, eyni zaman
da, qonşu dövlətlərin maraqlarını
anlamaqla olduqca praqmatik və
səmimi münasibətlərin qurulması
nın əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.
Əlbəttə, regional əməkdaşlıq və
təhlükəsizliyə fundamental töhfələr
verən Azərbaycanın tarazlaşdırıl
mış xarici siyasət həyata keçirməsi
həm ölkəmizin milli maraqlarının
qorunması, həm də regional sabitli
yin, təhlükəsizlik və inkişafın təmin
olunması baxımından mühüm stra
teji əhəmiyyətə malikdir.
2018-ci ildə keçirilən forum çər
çivəsində davam etdirilən intensiv
təmaslar Azərbaycanın beynəlxalq
mövqeyinin möhkəmlənməsi, iki
tərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin ge
nişlənməsi baxımından müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Bütün bun
lar forum iştirakçılarında Azərbay
can iqtisadiyyatı və ölkəmizin iqti
sadi siyasəti barədə real təsəvvür
yaratmaqla əməkdaşlıq üçün yeni
perspektivlərin açılacağından xə
bər verir. Prezident İlham Əliyevin

xeyli sayda görüşlər keçirməsi
dünyanın ölkəmizə olan diqqəti
nin göstəricisidir və yeni tərəfdaş
lıqların əsasının qoyulmasına zə
min yaradır.
Nəticə etibarilə, foruma dair
analitik məqalələrlə çıxış etmiş nü
fuzlu media orqanları, analitik

mərkəzlər və ekspertlər belə bir
qənaət ifadə edirlər: Dünya İqtisa
di Forumunda səsləndirilən fikir
lər onu göstərir ki, Azərbaycanın
beynəlxalq aləmlə əməkdaşlığa
töhfələri davamlıdır və bu, re
gional, qlobal əməkdaşlıqda müs
təsna əhəmiyyətə malikdir.
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Azərbaycan  Odlar yurdu gü
nəşli diyardır.
Qədim tarixlərin şahidi olan
Azərbaycan torpağında bəşəriyyə
tin ilkin çağlarının həyat tərzinə aid
nadir arxeoloji abidələr mövcud
dur.
Azərbaycan Şərqlə Qərbin qov
şağında yerləşən, dünyaya inteqra
siya şəraitində millimənəvi dəyər
lərini qoruyub yaşadaraq inkişaf
etdirən qüdrətli ölkədir.
Dünya elm, ədəbiyyat və incəsə
nətinin inkişafında respublikamızın
görkəmli yetirmələrinin xüsusi rolu
vardır.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib

hissəsi olan Naxçıvan ölkəmizin ta
rixində və müasir inkişafında mü
hüm yer tutan əsas mərkəzlərdən
biridir. Bu diyar Azərbaycanda in
sanların ilkin məskunlaşma zama
nından protoazərbaycanlıların for
malaşdıqları, türkoğuz qəbilətayfa
birliklərinin yaranmasına qədərki
ən qədim dövrlərdən etibarən hə
mişə ulu əcdadlarımızın məskənlə
rindən biri olmuşdur. Bir sıra dün
ya hadisələri və regional proseslər
Naxçıvanın ilkin sivilizasiyaların
əsas mərkəzlərindən biri olduğunu
sübut edir. Bəşəri əhəmiyyət daşı
yan Dünya tufanı hadisəsi və Nuh
peyğəmbərin əfsanəvi səfərinin bu

diyarda çoxsaylı izlərinin yaşaması
Naxçıvan torpağı üzərində tarixin
möhürləridir. Dünya tufanından
sonrakı hadisələrlə bağlı olan Gə
miqaya, Qapıcıq, Nəbi yurdu (Nuh
Nəbi yurdu), Qaranquş yaylağı, Xə
zər obası, Haçadağ, Nuhdaban ya
şayış yeri, Nəhəcir, Nehrəm və sair
bu kimi onlarla toponimlər Naxçı
vanın bəşəriyyətin ilkin sivilizasiya
sının əsas mərkəzlərindən biri ol
masını göstərən etibarlı vəsiqələr
dir. Nuhdaban indiki Naxçıvan şə
hərinin tariximifoloji varisidir. Nuh
peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki
məzarı və türbəsi qədim Nuhda
bandan qalmış mavzoleydir. “Nax
çıvan” sözünün mənası da “Nuhçı
xan” deməkdir. Nuhçıxan həzrəti
Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisi
nin Dünya tufanından sonra gəlib
çatdığı yer mənasındadır. Yeni Nax
çıvan Nuh peyğəmbərin gəmisinin
ilk dayanacağıdır. Nuhdaban bəşə
riyyətin babası Nuh peyğəmbərin
Dünya tufanından sonra ayağını
yerə basıb, ilk yaşayış məskəni sal

dığı yerin adıdır. Naxçıvan şəhəri
qədim Nuhdabanın üzərində salın
mışdır. Ən qədim zamanlarda bu
ərazilərdə yaşamış Naxçı tayfaları
da əslində Nuhçu qəbiləsinin adı ilə
bağlıdır. Bütün bunlar Naxçıvan sö
zünün Nuhçıxan anlayışı ilə üzvi
surətdə əlaqədar olduğunu təsdiq
ləyir. Hətta Novruz bayramındakı
Novruz sözü də Nuhruz, Noyruz,
NoyruzNovruz şəklində inkişaf
edərək formalaşmışdır. Rəvayətə
görə, həzrəti Nuh peyğəmbərin əf
sanəvi gəmisi Dünya tufanından
sonra gecə ilə gündüzün taraz ol
duğu gündə quru torpağa çatmış
və bununla da insanlığın yeni həya
tı başlamışdır. Və ən qədim zaman
lardan indiyədək Yer kürəsinin
müxtəlif ərazilərində həmin sivili
zasiya aktı Novruz bayramı hadisə
si kimi qeyd olunmaqdadır.
Çoxəsrlik inkişaf yolu keçmiş
Naxçıvan diyarının qədim tarixi və
zəngin ənənələri vardır. Məşhur
Gəmiqaya rəsmləri, ƏshabiKəhf zi
yarətgahı və Qazma mağarası Nax
çıvan diyarının Qafqazda ilk insan
məskənlərindən biri olduğunu təs
diqləyir. Qazma mağarasından,
Duzdağ nekropolundan tapılmış
arxeoloji materiallar Naxçıvanda
hələ daş dövründən etibarən ilkin
yaşayış məskənlərinin salındığını
qəti şəkildə isbat edir. Rəvayətə gö
rə, Duzdağ yataqları da ilk dəfə
Nuh peyğəmbər tərəfindən aşkar
edilmişdir. Beləliklə, Nuhdaban 
Duzdağ qədim sivilizasiyanın sü
butu olan tarixi ərazilərdir. Dünya
üzrə protoşəhər mədəniyyətinin
əsasında ibtidai sənaye addımları
nın dayandığını nəzərə alsaq, Nuh
daban  Duzdağ ilkin məskunlaş
masının Naxçıvan şəhərinə çevril
mə prosesini aydın surətdə təsəv
vür edə bilərik. Bu isə öz növbəsin
də Naxçıvan ilkin şəhərinin ən azı 5
min illik tarixə malik olduğunu de
məyə əsas verir. Naxçıvan ərazilə
rində aparılan arxeoloji qazıntılar
da Naxçıvan protoşəhərinin dünya

nın ən qədim şəhərsalma nöqtələ
rindən biri olduğunu təsdiq edir.
Haqqında müqəddəs “QuraniKə
rim”də ayrıca bir surə səviyyəsində
bəhs edilən məşhur ƏshabiKəhf
ziyarətgahı da bu qədim ərazilərdə
yaşayıb, tanrıya sitayiş edənlərin il
kin ibadət yeridir. Gəmiqaya rəsm
ləri və ƏshabiKəhf ziyarətgahı
Naxçıvanın təkallahlığın, türk tenq
riçilik dini sitayiş təliminin ən qə
dim məskənlərindən biri olduğunu
göstərir. “KitabiDədə Qorqud”
dastanlarında işlədilib, Naxçıvan
ərazisində bu günə qədər yaşayan
Qaraçuq, Qaracaçoban mərzi, Qa
zançı, Qazangöl, Salaxana, Şəruk
(Şərur), Altuntaxt, Dərəşam, Əlin
cə, Buğa çeşməsi, Səkrək (Sədərək)
və sair kimi çoxsaylı toponimlər bu
diyarın ən qədim türkoğuz damğa
larıdır. Burada qədim türk siviliza
siyası ilə İslam dini dünyagörüşü
qaynayıbqarışmış və bu möhtəşəm
sintez Naxçıvanı həm də müsəlman
intibahının əsas mərkəzlərindən bi
rinə çevirmişdir.
Şərq memarlıq məktəbinin bani
si olan Əcəmi Naxçıvaninin Naxçı
van şəhərində ucaltdığı məşhur
Mömünəxatun məqbərəsi müsəl
man renesansının şah əsərlərindən
biridir. Miladi tarixlə 1186cı ildə
tikilmiş Mömünəxatun məqbərəsi
Atabəylər dövlətinin başçısı Şəm
səddin Eldənizin xanımının şərəfi
nə onun məzarı üzərində inşa edil
mişdir. Həm də Atabəy künbəzi
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Yenilməzliyin daşlaşmış salnaməsinə çevrilən Əlincə qalası

adlandırılan bu məşhur memarlıq
əsərinin sütünvari şərhində Allah
sözü yazılmış, müqəddəs “Qurani
Kərim”dən ayələr əks olunmuşdur.
Rusiya İncəsənət Akademiyasının
akademiki M.V.Alpatovun fikrincə,
“Mömünəxatun türbəsi Şərqin ən
gözəl klassik əsərləri  Firdovsinin
“Şahnamə”si və Nizaminin “Leyli
və Məcnun”u kimi əbədidir”.
Orta əsrlərdə Naxçıvandan çıx
mış görkəmli alimlər türkislam
dünyasının elmi və ictimai fikrinin
inkişafına böyük töhfələr vermişlər.
Baba Nemətulla Naxçıvani Şərqin
ən məşhur filosofu və mətnşünası
kimi böyük şöhrət qazanmışdır.
Onun “QuraniKərim”ə yazdığı 3
cildlik elminəzəri şərhlər bütün
müsəlman dünyasında geniş yayıl
mışdır. Məhəmməd ibn Hinduşah
Naxçıvaninin (XIII əsr) hazırladığı
“Sihah əlfurs” adlı lüğətdə İslam
dini, tarix və etnoqrafiya ilə əlaqə
dar 2300 sözün izahlı şərhi verilmiş
dir. Məşhur elm xadiminin “Dərə
cələrin təyin edilməsində katiblər
üçün göstəriş” traktatı dövlət idarə
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çiliyinin nizamnaməsi hesab olun
muşdur. Bundan başqa, Mövla Mə
həmməd Naxçıvaninin (XV əsr)
yazdığı “Zamanın hissəsi və onun
dövrləri haqqında traktat” əsəri or
ta əsr Şərq fəlsəfəsi və məntiq elmi
nin qiymətli kitablarından biri kimi
qəbul edilmişdir. Nəcməddin Nax
çıvaninin Şərqin məşhur təbabət
alimi İbn Sinanın əsərlərinə yazdığı
şərhlərin əlyazmaları dünya kitab
xanalarının nadir fondlarında sax
lanılır. Bütün bunlara görə Naxçı
van şəhərinin 2018ci il üçün “İslam
mədəniyyətinin paytaxtı” elan edil
məsi tamamilə təbii olub, regionda
gedən çoxəsrlik tariximədəni pro
seslərin reallıqları ilə tam səsləşir.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin Naxçıvan şə
hərinin 2018ci ildə “İslam mədə
niyyətinin paytaxtı” seçilməsi haq
qındakı 2 iyun 2016cı il tarixli sə
rəncamında haqlı olaraq deyildiyi
kimi, “tarixən Yaxın və Orta Şərqin
əzəmətli şəhərlərindən biri kimi
Naxçıvan bütün keçmişi ərzində İs
lam mədəniyyətinin çoxəsrlik

nailiyyətlərinin layiqincə qorunub
yaşadılmasında özünəməxsus rol
oynamışdır”. Bütün dövrlərdə, o
cümlədən hazırkı mərhələdə də
Naxçıvanda millimənəvi dəyərlə
rin ağırlığı ilə Şərqmüsəlman amil
lərinin sintezi qorunub saxlanılır,
inkişaf etdirilib möhkəmləndirilir.
Naxçıvan şəhərindəki İmamzadə
kompleksi (XVIXVII əsrlər), Came
məscidi (XIX əsr) dini mərasimlərin
keçirilməsi ilə yanaşı, həm də məd
rəsə funksiyasını da yerinə yetir
mişdir. Müstəqillik illərində Naxçı
van Muxtar Respublikasının şəhər
və kəndlərində, rayon mərkəzlərin
də salınmış məscidlərdə həm də
müsəlman qaydala
rına uyğun hüzr
mərasimləri təşkil
olunur. Beləliklə,
Naxçıvanda dini
mərkəzlərdə İslam
dini ayinləri ilə ya
naşı,
maarifçilik
funksiyalarını da
həyata keçirirlər.
Azərbaycanın
dövlətçilik tarixində
də Naxçıvanın xü
susi yeri vardır.
Naxçıvan
şəhəri
XIXII
əsr lər də
Azərbaycan Atabəy
lər dövlətinin pay
taxtı olmuşdur. Sə
fəvilər dövlətinin
mühüm bir hissəsi
ni təşkil etmiş Nax

çıvan bəylərbəyliyi ölkənin ərazi
bütövlüyünün qorunub saxlanılma
sında mühüm rol oynamışdır. Son
ralar Naxçıvan xanlığı Azərbaycan
xanlıqları arasında xüsusi əhəmiy
yətə malik dövlət kimi ölkənin par
çalanmaqdan xilas olub bütövləş
məsinə doğru ciddi səylər göstər
mişdir. Son illərdə tapılmış Naxçı
van xanlığının bayrağında bu re
giona xas olan Əcəmi memarlığının
əlamətləri ilə ümumi xarakterli
rəmzlərin ifadə olunması da bura
da ümumölkə maraqlarına uyğun
aparılmış siyasətin mahiyyətini ay
dın surətdə ifadə edir.
XIX əsrdən etibarən Naxçıvan
mahalında maarifçilik hərəkatı ge
niş yer tutmuşdur. XX əsrin əvvəl
lərində Araz Türk Respublikası
müstəqil dövlət qurumu kimi mü
rəkkəb ictimaisi
yasi şəraitdə Azər
baycanın böyük bir
hissəsində ölkənin
ərazi bütövlüyü
nün təmin edilməsi
vəzifələrini uğurla
həyata keçirmişdir.
1924cü
il dən
fəaliyyət göstərmiş
Naxçıvan Muxtar
Sovet Sosialist Res
publikası Şərqin
qapısında inkişaf
etmiş diyar kimi
mühüm hərbistra
teji əhəmiyyətə ma
lik olmuşdur. Bey
nəlxalq Moskva və
Qars müqavilələri
ilə
Nax çı va nın
muxtariyyət statu

su qazanması Azərbaycan xalqının
tarixi nailiyyətidir. Hazırda Naxçı
van Muxtar Respublikası müstəqil
Azərbaycan dövlətinin üzvi tərkib
hissəsi olmaq etibarilə ölkənin cə
nubqərb sərhədində alınmaz qala
ya çevrilmişdir.
Naxçıvan diyarı tarixən özünün
görkəmli yetirmələri ilə böyük şöh
rət qazanmışdır. Bu torpağın ölkə
mizə bəxş etdiyi Ümummilli lideri
miz Heydər Əliyev dünyada yük
sək nüfuza malik böyük dövlət xa
dimi kimi yeni Azərbaycanı yarat
mış, dövlət müstəqilliyimizin banisi
olmuş, yüksək inkişafın mühüm tə
məllərinin əsasını qoymuşdur.
Naxçıvan hərb tarixində qüdrətli
sərkərdələr kimi tanınmış Ehsan
xan Naxçıvanski, Hüseyn xan Nax
çıvanski, Cəfərqulu xan və Cəmşid
xan Naxçıvanskilərin vətənidir.
Şərqmüsəlman dünyasında və
Azərbaycanın elm və mədəniyyət
tarixində görkəmli yer tutmuş orta
əsrlər alimləri ilə yanaşı, XIX əsrdən
etibarən bu diyarda tanınmış yazı
çılar və məşhur elm xadimləri yeti
şib formalaşmışdır. Böyük demok
ratyazıçı Cəlil Məmmədquluzadə,
Azərbaycan realist rəssamlıq mək
təbinin banisi Bəhruz Kəngərli, ilk
tarixi romanların müəllifi Məmməd
Səid Ordubadi, maarifçi ədib Mə
həmməd Tağı Sidqi, romantizm
ədəbi cərəyanının əsasını qoymuş
Hüseyn Cavid, adlısanlı publisist
Məhəmmədağa Şahtaxtlı və Eynəli
bəy Sultanov, neft kimyası elmi
məktəbinin yaradıcısı Yusif Məm
mədəliyev, yarımkeçiricilər fizikası
məktəbini formalaşdırmış Həsən
Abdullayev, məşhur riyaziyyatçı
Fəraməz Maqsudov, informatika
radiasiya üzrə qəbul olunmuş elm
xadimi Mahmud Kərimov, akade
mik Məmməd Cəfər Cəfərov, pro
fessor Abbas Zamanov, xalq şairi
Məmməd Araz, xalq yazıçısı Hü
seyn İbrahimov və onlarla başqaları
kimi elm, mədəniyyət, ədəbiyyat və
maarif xadimləri Azərbaycan elmi

Naxçıvan şəhərinin müasir gerbində
üstdə Nuhun gəmisi, aşağıda isə Əlincə
qalasının əsas giriş qapısı, Azərbaycan
bayrağının simvolları aypara və səkkiz
guşəli ulduz və qılınc təsvir edilmişdir

nə, milli ədəbiyyat və incəsənətin,
ictimai fikrin inkişafına yeni səhifə
lər yazmışlar.
Kiçik əraziyə malik olan Naxçı
van təbii sərvətlərlə zəngin bir di
yardır. Təsadüfi deyildir ki, buranı
“Azərbaycanın Uralı” adlandırırlar.
Min illər boyunca mövcud olmuş
Naxçıvandakı daş duz yataqlarının
böyük ehtiyatı mövcuddur. Diyarın
mineral suları  “Badamlı” və “Si
rab” dünyada məşhurdur. Vaxtilə
Ordubad ipəyi və Şahtaxtı qovunu
ümumdünya sərgilərində nümayiş
etdirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Azərbaycanın qədim və zəngin me
marlıq abidələri diyarıdır. Burada
1562 tarix və mədəniyyət abidəsi
qeydə alınmışdır. Bunlardan 55i
dünya əhəmiyyətli abidələrdir.
Naxçıvan abidələri türkmüsəlman
mədəniyyətinin bütün yüksək sə
nətkarlıq xüsusiyyətlərini özündə
yaşadır. Azərbaycan memarlıq
məktəbinin banisi Əcəmi Naxçıva
ninin XII əsrdə yaratdığı məşhur
Mömünəxatın məqbərəsi Şərq me
marlığının şah əsərlərindən biri, öl
kə memarlıq sənətinin “Daş Xəmsə
si” kimi qiymətləndirilir.
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İNKİŞAF
Ölkəmizdə milli maarif və mədə
niyyətin əsas inkişaf mərkəzlərin
dən biri də Naxçıvan diyarıdır. Hə
lə 1883-cü ildən fəaliyyət göstərən
Naxçıvan teatrı Azərbaycan teatr
mədəniyyətinə böyük töhfələr ver
mişdir. Burada 1830-cu ildə ilk dün
yəvi məktəb yaradılmışdır. Orta
əsrlərdə isə Naxçıvanda ali mədrə
sələr mövcud olmuş, universitet
funksiyasını yerinə yetirmişdir.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Res
publikası Azərbaycanın əsas elm,
təhsil, mədəniyyət və ictimai fikir
mərkəzlərindən biridir. Fəaliyyətə
başlamasının 50 illik yubileyini
qeyd etmiş Naxçıvan Dövlət Uni
versiteti nümunəvi kampusuna,
nailiyyətlərinə və ərazisinin genişli
yinə görə Avropa məktəbləri ilə
səsləşir. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Naxçıvan bölməsi
fəaliyyət göstərdiyi 15 il ərzində öl
kəmizin mühüm elmi mərkəzlərin
dən birinə çevrilmişdir. Qüdrətli
sənətkarlar olan Cəlil Məmmədqu
luzadənin, Hüseyn Cavidin, Məm
məd Səid Ordubadinin ev muzeylə
ri, Ədəbiyyat və tarix muzeyləri
Naxçıvanın mədəni həyatında mü
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hüm yer tutur. Məşhur Batabat yay
lağı, füsunkar Ordubad dağları, Ar
paçay vadisi bu diyarın turizm ba
xımından da böyük imkanlara ma
lik olduğunu göstərir. Naxçıvan şə
hərindəki 5 ulduzlu “Təbriz” və
“Duzdağ” otelləri və digər meh
manxanalar xarici qonaqlara Avro
pa standartları səviyyəsində xidmət
göstərmək imkanlarına malikdir.
Təbii üsullarla müalicə aparılan
Duzdağ Xəstəxanasının dünyada
analoqu yoxdur. Naxçıvan Duz
Muzeyi dünyanın nadir muzeylə
rindən biridir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilli
yi uğrunda mübarizədə də Naxçı
van ön cəbhəni təmsil etmişdir. Öl
kəmizin ayrı-ayrı yerlərinə, Bakı
şəhərinə və Naxçıvan sərhədlərinə
1990-cı ilin yanvarında Ermənistan
tərəfindən edilən hərbi müdaxilələ
rə və haqsız təcavüzə etiraz əlaməti
olaraq Naxçıvan Muxtar Respubli
kası Ali Soveti Naxçıvanın SSRİ-nin
tərkibindən çıxmaq haqqında qəra
rı ilə qəti əks cavab vermişdir. Gör
kəmli dövlət xadimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Heydər Əliyevin uzaqgörən

siyasi idarəsinə əsaslanan Naxçıvan
əhalisi müstəqillik ərəfəsində SSRİni saxlamaq haqqında referendum
da iştirakından imtina etmişdir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin iradəsi ilə
Naxçıvanda Azərbaycanın üçrəngli
bayrağı Dövlət bayrağı kimi qəbul
olunmuşdur.
Respublikanın hər yerində oldu
ğu kimi, Naxçıvan da özünün ən
böyük inkişaf mərhələsini müstə
qillik dövründə əldə etmişdir, bü
tün sahələr üzrə böyük sürətlə inki
şaf edərək sözün əsl mənasında in
tibah mərhələsi səviyyəsinə yüksəl
mişdir. Regionda müasir sənaye
mərkəzləri yaradılmış, aqrar sekto
run yüksək inkişafı təmin edilmiş
dir.
Bu gün muxtar respublika ali
məktəbləri, universitet şəhərcikləri
ilə elm mərkəzi kimi tanınır. Naxçı
vanın 2018-ci ilin “Gənclər paytax
tı” seçilməsi burada insan resursla
rının sürətli artımı ilə bərabər, həm
də ölkəmizin yeni nəsillərinin inki
şafına yaradılan geniş imkanlarını
da nümayiş etdirir. Naxçıvan Mux
tar Respublikasının 2017-ci ilin mü
hüm iqtisadi göstəricilərinə görə

Azərbaycan Respublikasının re
gionları arasında birincilik qazan
ması burada illərdən bəri aparılan
ardıcıl quruculuq proseslərinin qa
nunauyğun məntiqi nəticəsidir.
Hazırda tamamilə yenidən qu
rulmuş Naxçıvan şəhəri haqlı ola
raq Avropa şəhərləri ilə müqayisə
olunur. Naxçıvan Muxtar Respubli
kasının Culfa və Şahtaxtı gömrük
xanası vasitəsi ilə İran İslam Res
publikası, Sədərək gömrükxanası
ilə Türkiyə Cümhuriyyəti vasitəsi
ilə əlaqələri regionun ticarət-iqtisa
di münasibətlərinin genişləndiril
məsinə münbit şərait yaradır. Yük
sək Avropa standartlarına tam ca
vab verən Naxçıvan aeroportunda
Bakıdan, İstanbuldan və Moskva
dan qəbul edilən təyyarələr muxtar
respublikanın əlaqələrinin daha da
inkişaf etdirilməsində mühüm rol
oynayır.
Yaxın illərdə Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xəttinin Naxçıvana qə
dər uzadılması ideyası da bu re
gionun Şərqlə Qərb arasında etibar
lı körpüyə çevriləcəyinə tam təmi

nat verəcəkdir. Bu gün qədim və
həmişəcavan Naxçıvan Muxtar Res
publikası Şərqin qapısında alınmaz
qalaya çevrilmişdir. Ərazi etibarilə
kiçik Naxçıvan ana vətən Azərbay
cana böyük başucalığı gətirməyin
məsuliyyətini və şərəfini yaşayır.
Azərbaycan xalqının Ümummilli
lideri, görkəmli dövlət xadimi Hey
dər Əliyev tarixin ən məsuliyyətli
mərhələsində Naxçıvan Muxtar
Respublikasını erməni işğalından
xilas etmiş, burada böyük inkişafın
möhkəm təməllərini yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin böyük diqqət
və qayğısı sayəsində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında möhtəşəm
layihələr həyata keçirilmiş, hərtə
rəfli inkişaf təmin olunmuşdur.
Dövlət başçısının 2003-2017-ci illər
də Naxçıvana etdiyi 13 tarixi səfəri
zamanı açılmış 90-dan çox obyekt
muxtar respublikanın taleyüklü
məsələlərinin həllində mühüm rol
oynayır.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin Naxçıvanda aparılan ge

nişmiqyaslı işlərə verdiyi yüksək
qiymətdə ifadə olunduğu kimi:
“Naxçıvanda gözəl quruculuq və
abadlıq işləri aparılır. Blokada şə
raitində yaşayan, Azərbaycanın
əsas hissəsindən ayrı düşmüş Nax
çıvan yaşayır, güclənir, irəliyə doğ
ru inamla addımlayır”.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbo
vun ardıcıl və məqsədyönlü fəaliy
yəti, böyük quruculuq əzmi Azər
baycanın bu qədim diyarında hərtə
rəfli böyük inkişafın rekord nəticə
lərinə nail olmağa meydan açır.
Hazırda Naxçıvan Muxtar Respub
likası Azərbaycan Respublikasının
tərkibində ölkəmizin daha böyük
inkişafına doğru məsuliyyətli və
qətiyyətli yolunu uğurla davam et
dirir. Naxçıvan əhalisi qarşıdakı
seçkilərdə ölkəmizin, müstəqil
Azərbaycan Respublikasının yeni
epoxasını yaradan və böyük gələcə
yini müəyyən edən Prezident İlham
Əliyevin yenidən ölkə rəhbəri vəzi
fəsinə seçilməsinə yekdilliklə səs
verəcəkdir.
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Fəttah Heydərov-80

Heydər Əliyev
ideyalarına
sadiq olan
möhkəm
əqidəli insan
Fəttah Heydərovun zəngin ömür yolu həm bugünkü, həm
də gələcək nəsillər üçün nümunə və yaşam etalonudur
İnsanın taleyi onun ömür yolu
dur. İnsan bu yolu qət etdikcə
müdrikləşir, müdriklik isə daxili
zənginliklə birlikdə ömür xəzinəsi
nin ən dəyərli sərvətinə çevrilir.
Bütün dövrlərdə istedadlı, müdrik
insanlar olub və belə şəxslər xalqa,
dövlətə xidməti, ictimai fəallığı ilə
cəmiyyətin ön sıralarında gediblər.
Bu baxımdan, ölkəmizin inkişafın
da, dövlətçiliyimizin qorunmasın
da xüsusi rola malik olan şəxsiy
yətlər kifayət qədərdir. Onları tanı
maq, ömür yollarına bələd olmaq,
həyat təcrübələrindən və düşüncə
lərindən yararlanmaq, belə şəxsləri
gənc nəslə tanıtmaq isə vacib mə
sələlərdən biridir. Çünki zəngin,
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keşməkeşli həyat yolu keçmiş bu
cür insanların ömür yolu yetiş
məkdə olan nəslin həyatına işıq
tutan mayak rolunu oynaya bilər.
Fevralın 23-də 80 yaşı tamam olan
Milli Məclisin deputatı, Azərbay
can Ağsaqqallar Şurasının sədri
Fəttah Heydərov da məhz belə in
sanlardan biridir.
Sahib olduğu şəxsi keyfiyyətlər
lə və daxili dünyasının zənginliyi
ilə fərqlənən, ömrünün 80-ci baha
rını yaşayan Fəttah Heydərovun
həyat yoluna nəzər saldıqda görü
rük ki, onun həyat portretinin ciz
gilərini təşkil edən ən mühüm mə
qamlar məhz ürəkdən bağlı oldu
ğu vətəni, dövləti və xalqı ilə əla

qədardır. Onu əminliklə Heydər
Əliyev ideyalarına sadiq olan möh
kəm əqidəli insan və müdrik ağ
saqqal kimi təsvir etmək olar. Bu
baxımdan ki, Azərbaycanın dirçəli
şi, xilası və qurtuluşunu təmin et
miş Ümummilli lider Heydər Əli
yevin yaxın silahdaşlarından biri
olan Fəttah Heydərov ləyaqətli və
təndaş olmaqla yanaşı, öz dövləti
nə, xalqına könül bağlılığı ilə seçi
lən vətənpərvər ziyalı kimi də tanı
nır.
Fəttah Heydərov həm də səmə
rəli, zəhmətkeş və fədakar əmək
fəaliyyəti ilə fərqlənən insanlar
dandır. O, zəngin və şərəfli ömür
yolunda sadə kənd məktəbi müəl

limindən nazir postuna qədər yük
s əlib. Əmək fəaliyyətində karyera
pillələrini qalxarkən milli-mənəvi
dəyərlərə bağlılığı ilə nümunəvi
şəxsiyyət örnəyi ortaya qoyan Fət
tah Heydərovun ictimai-siyasi
fəaliyyətinin ən mühüm ştrixlərini
Heydər Əliyev ideyalarına sadiq
lik keyfiyyəti təşkil edir. Ümum
milli məsələlərdə daim prinsipial
mövqedən çıxış edən Fəttah Hey
dərovu cəmiyyətə daha yaxşı tanı
dan amillərdən biri onun 1990-cı
illərin əvvəlində vətənpərvər bir
insan olaraq ölkəmizin üzləşdiyi
problemlərə görə narahatlıq keçir
məsi və onlardan qurtulmaq üçün
Heydər Əliyevin Azərbaycanda
yenidən siyasi hakimiyyətə gəlmə
si uğrunda aparılan mübarizədə
yer alması idi. O da digər vətən
pərvər insanlar kimi həmin dövr
də ölkəmizin üzləşdiyi çətinliklər
dən yeganə xilas yolunu Ulu ön
dər Heydər Əliyevin Azərbaycan
da yenidən siyasi hakimiyyətə
gəlməsində görürdü. Müsahibələ
rinin birində “Müstəqillik yolu
muz Ümummilli lider Heydər Əli
yevin parlaq zəkasının, onun Azər
baycan torpağına, Azərbaycan in
sanına olan sevgisinin təzahürü
kimi meydana çıxdı”, - deyən Fət
tah Heydərov bildirir ki, Azərbay

canın mövcudluğunun qorunub
saxlanması, inkişafı, ölkəmizdə sa
bitlik və həmrəyliyin təmin olun
ması bilavasitə xalqımızın Ulu ön
dəri Heydər Əliyevin adı ilə bağlı
dır: “Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev bütün həyatını, varlığını
mənsub olduğu doğma xalqına
həsr edib. Dünya siyasətində bö
yük şəxsiyyətlər çoxdur, amma
xalqının tarixinə çevrilən, milləti
nin, dövlətinin adı çəkilən kimi

yada düşən siyasi xadimlər nadir
dir. Heydər Əliyev məhz belə şəx
siyyətdir. Bu gün Ümummilli lide
rimizi xatırlayanda gözümüzün
önündə canlanan ilk tablo da müs
təqil Azərbaycandır”.
Zəhmətkeş və fədakar insanlar,
o cümlədən milli-mənəvi dəyərlərə
bağlı olan şəxslər çalışdığı hər sa
hədə xalqına, dövlətinə və bütöv
lükdə vətəninə xidmət amalı əsa
sında fəaliyyət göstərirlər. Onların
fəaliyyətinin ana motivini məhz bu
ali dəyərlər təşkil edir. Bu alicənab,
nəcib keyfiyyəti birmənalı şəkildə
görkəmli ictimai-siyasi xadim Fət
tah Heydərova da şamil etmək
olar.
Fəttah Heydərov millət vəkili
kimi də öz fəaliyyəti ilə dövlətin
inkişafına, dövlətçiliyin möhkəm
ləndirilməsinə xidmət edib. Milli
Məclisin deputatı kimi 23 illik
fəaliyyəti dövründə o, qanunyara
dıcılığı və hüquqi dövlət quruculu
ğu prosesində, hüquqi bazanın for
malaşdırılmasında, qanunvericili
yin təkmilləşdirilməsində yaxın
dan iştirak etməklə yanaşı, millət
vəkili seçildiyi - təmsil etdiyi ra
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yonda insanların sosial problemlə
rinin həll edilməsinə öz töhfələrini
verib, qayğıkeş və himayədar bir
insan olaraq seçicilərlə səmimi mü
nasibət və sıx ünsiyyət formalaşdı
rıb. Bu günə qədər minlərlə seçici
ni yaxından dinləyən Fəttah Hey
dərov ona üz tutanların əksəriyyə
tinin işlə təmin edilməsinin, prob
lemlərinin həll olunmasının hüqu
qi təminatı sahəsində xüsusi kö
məklik göstərib. Qəbələ seçiciləri
hər zaman fərəh və məmnunluq
hissi ilə qeyd edirlər ki, Fəttah
Heydərov rayonun təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, rabitə, sosial təminat,
abadlıq, sel-sulardan mühafizə ki
mi problemlərinin həllində öz kö
məyini əsirgəməyib.
Fəttah Heydərov millət vəkili
olaraq həm də beynəlxalq aləmdə
ölkəmizi layiqincə təmsil edir,
Azərbaycan həqiqətlərinin fəal təb
liğatçısıdır. ATƏT-in Parlament
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Assambleyasının və Milli Məclisin
parlamentlərarası dostluq qrupu
nun üzvü kimi beynəlxalq aləmdə
ölkəmizi layiqincə təmsil edən Fət
tah Heydərov dünyanın bir çox
yerlərinə - Fransaya, Almaniyaya,
Yunanıstana, İngiltərəyə, Səudiyyə
Ərəbistanına, İordaniyaya, İspani
yaya, İsveçə, Norveçə, Avstriyaya
və digər ölkələrə etdiyi rəsmi sə
fərləri zamanı parlamentlərarası
münasibətlərin inkişafında, səmə
rəli əlaqələrin qurulması və geniş
ləndirilməsi istiqamətində uğurlu
fəaliyyət göstərib. Ən mühüm mə
qamlardan biri budur ki, Fəttah

Heydərov bütün rəsmi səfərlər za
manı Azərbaycan həqiqətlərinin
təbliğatçısı olub, Ermənistanın iş
ğalçı siyasəti nəticəsində torpaqla
rımızın 20 faizinin işğal altında ol
duğunu nəzərə çatdırıb, milli mə
sələlərlə bağlı qətiyyətli və fəal
mövqedə dayanıb.
Fəttah Heydərovun Respublika
Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi
fəaliyyət göstərməsi də onun şəx
siyyətinə olan ehtiramın, fəaliyyəti
nə verilən qiymətin bariz nümunə
sidir. “Bu gün ağsaqqalların qarşı
sında duran əsas vəzifə Ulu öndər
Heydər Əliyevin fədakarlığı sayə

Fevralın 23-də 80 yaşı tamam olan Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərovu
“Milli Məclis” jurnalı olaraq biz də təbrik edirik.

sində qorunan və möhkəmlənən
müstəqil dövlətimizin yeni dövrün
tələblərinə və çağırışlarına uyğun
şəkildə inkişafına kömək etmək, bu
prosesdə yaxından iştirak etmək
dir”, - deyən Fəttah Heydərovun
məhz şəxsi timsalında müdrik, və
təninə bağlı olan ağsaqqal sözünün
daim ehtiramla qarşılandığı görü
nür və aydın olur ki, cəmiyyətin
sağlam ruhda inkişafı, gənc nəslin
yüksək vətənpərvərlik ruhunda bö
yüməsi üçün ağsaqqal sözü, nümu
nəsi və əqidəsi xüsusi əhəmiyyət
daşıyır. “Ağsaqqal insanları öz sö
zü, öz hərəkəti ilə tərbiyə etməlidir.
Biz öz nümunəmizlə cəmiyyətdə
fəal iştirak etməliyik”, - deyən Fət
tah Heydərovun rəhbərliyi altında
Respublika Ağsaqqallar Şurasının
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorun
ması, saflıq, ədalətlilik kimi yüksək
insani keyfiyyətlərin cəmiyyətdə
geniş yayılması istiqamətində sə
mərəli və məqsədyönlü fəaliyyət
göstərməsi xalqımız tərəfindən rəğ
bətlə qarşılanır, təqdirəlayiq hal ki
mi dəyərləndirilir.
Beləliklə, Fəttah Heydərovun
həyat və fəaliyyətinə qısa nəzər sal
dıqda onun nə qədər zəngin, keş
məkeşli bir ömür yaşadığının şahi
di oluruq. Həm ictimai-siyasi sahə
də, həm də peşə fəaliyyətində yük
sək nailiyyətlər qazanan Fəttah
müəllimin indiyə qədər gərgin
əməyi nəinki onu yormayıb, hətta
yeni-yeni ideyaların, arzuların real
laşmasına ruhlandırıb. Bu səbəb
dən xalqımız və dövlətimiz Fəttah
Heydərovun dövlətçiliyin qorun
ması və inkişafı istiqamətində icti
mai-siyasi fəaliyyətinə daim yük
sək qiymət verir. Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasının mədəni və ictimaisiyasi həyatında fəal iştirakına görə
Fəttah Heydərovun “Şöhrət” orde
ni ilə təltif edilməsi onun fəaliyyəti
nə verilən yüksək qiymətin ifadəsi
dir və aşkar nümunəsidir.
Fəttah Heydərovu yaxından ta

nıyanların, onunla birlikdə işlə
mək, ictimai-mədəni tədbirlərdə
birgə iştirak etmək səadətinə nail
olanların hamısı onun ləyaqətli,
müdrik, sadə və səmimi bir insan
olduğunu əminliklə söyləyirlər.
Bütünlükdə nəzər saldığımız mə
qamlar isə deməyə əsas verir ki,
Fəttah Heydərovun milli təəssüb
keşlik və vətənə bağlılıq ştrixləri
ilə zəngin həyat yolu həm bugün
kü, həm də gələcək nəsillər üçün
nümunə və yaşam etalonudur.
Zəngin və şərəfli ömür yolu ilə
yaşam etalonu yaradan Fəttah

Heydərov həyatı boyunca həm in
sanlara münasibətdə yüksək hu
manizm nümunəsi ortaya qoyub,
həm də dövlətçiliyin inkişafına
həsr etdiyi fəaliyyəti ilə cəmiyyət
də böyük rəğbət qazanıb. Fəttah
müəllimi 80 illik yubileyi münasi
bəti ilə ürəkdən təbrik edir, ona
can sağlığı, şəxsi həyatında və icti
mai-siyasi fəaliyyətində uğurlar
arzulayırıq.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis“
jurnalının baş redaktoru
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Milli Məclisin deputatı
Cavanşir Feyziyevlə
müsahibə

Avropa İttifaqı ilə yeni
müqavilə üzərində iş aparılır
- Prezident İlham Əliyev Yeni
Azərbaycan Partiyasının VI
qurultayında çıxışı zamanı
Avropa ölkələri ilə münasi
bətlərin inkişafından və
əməkdaşlığın
önəmindən
bəhs etdi. Avropa İttifaqıAzərbaycan Parlament Əmək
daşlıq Komitəsinin həmsədri
kimi bu beynəlxalq qurumla
münasibətlərin və əməkdaş
lıq əlaqələrinin hazırkı səviy
yəsini necə qiymətləndirirsi
niz?
- Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz ara
sında münasibətlər 2009-cu ildən
qüvvədə olan əməkdaşlıq müqavi
ləsi çərçivəsində Avropa Komissi
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yası ilə Azərbaycan hökuməti ara
sında və eləcə də Avropa Parla
menti ilə Milli Məclis arasında qar
şılıqlı-faydalı əməkdaşlıq prinsip
lərinə əsaslanır. Hər iki tərəf bu
əməkdaşlığın yaratdığı imkanlar
dan faydalanmağa çalışır və bir
çox istiqamətlərdə biz buna nail
oluruq. Hazırda Avropa Birliyi
Azərbaycanın ən böyük ticarət tə
rəfdaşıdır. Respublikamız isə Cə
nubi Qafqaz bölgəsində Avropa
üçün ən güclü və etibarlı tərəfdaş
və böyük potensiala malik olan ye
ni investisiya məkanıdır. Hər iki
tərəf üçün ən önəmli məqam isə
ondan ibarətdir ki, ölkəmiz Avro
pa qitəsinin enerji təhlükəsizliyi

nin təmin olunmasına töhfə verə
bilən alternativ enerji mənbəyi ki
mi yeganə dövlətdir. Keçən illər
ərzində toplanmış təcrübə onu
göstərir ki, bu əməkdaşlığı daha da
dərinləşdirmək üçün hər iki tərəfin
həm potensialı, həm də qarşılıqlı
maraqları var. Bu məqsədlə də gə
ləcək əməkdaşlığımızın əhatə
dairəsini genişləndirmək və ondan
daha çox faydalanmaq məqsədi ilə
yeni hərtərəfli əməkdaşlıq müqavi
ləsinin hazırlanması üzərində iş
gedir. Hökumətlər arasında inten
siv məsləhətləşmələr aparılır və
parlamentlər də bu müqavilənin
hazırlanmasına öz töhfələrini ver
məyə çalışırlar.

- Siz öz çıxışlarınızdan birində
belə bir fikir səsləndirmisi
niz: “Azərbaycanın Avropaya,
Avropanın isə Azərbaycana
ehtiyacı var. Münasibətlərimi
zə xələl gətirmək istəyənlər nə
Azərbaycanın, nə də Avropa
nın maraqlarına xidmət edir”.
Bütövlükdə, hər iki tərəf mü
nasibətlərin inkişafında ma
raqlıdır və tərəflər arasında

əməkdaşlığın yaxşı perspek
tivləri var. Bu barədə nə düşü
nürsünüz?
- Doğrudan da, bugünkü qlobal
laşma şəraitində bütün ölkələr
üçün fəaliyyət və rəqabət meydanı
genişlənməkdədir. Avropa-Azər
baycan əməkdaşlığı hər iki tərəf
üçün eyni dərəcədə zəruri və fay
dalıdır. Azərbaycan Cənubi Qaf
qaz regionunda ən böyük iqtisa

diyyata, əlverişli geoiqtisadi möv
qeyə, daim inkişafda olan dayanıq
lı iqtisadi sistemə malik və ən baş
lıcası, beynəlxalq arenada müstəqil
siyasət aparmağa qadir bir ölkə ki
mi Avropanın maraq dairəsində
dir. Avropa da Avrasiyanın ən mü
tərəqqi siyasi birliyi olaraq, müasir
elm və texnologiyaların tətbiqi mə
kanı kimi və eyni zamanda, ən bö
yük iqtisadi bazar olaraq Azərbay
can üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Onu da etiraf etməliyik ki,
qarşılıqlı münasibətlərimizdə bə
zən ziq-zaqlar da müşahidə olu
nur. Bu da təbiidir. Münasibətlərin
ahəngdar və yüksələn xətlə inkişa
fına özlərinin regiondakı siyasi və
iqtisadi maraqlarına təhlükə kimi
baxan dövlətlər də var. Sözsüz ki,
onlar Avropa-Azərbaycan əlaqələ
rinin dərinləşməsində maraqlı de
yillər və bəzən buna mane olmağa
da çalışırlar. Onlar həm öz ölkələ
rində, həm də beynəlxalq mediada
Azərbaycanın imicini korlamağa
hesablanmış saxta məlumatlar ya
yır, antiazərbaycan təbliğatı apa
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rırlar. Təəssüf ki, bəzən yerli me
diamızda da bilərəkdən və ya bil
məyərəkdən bu təbliğatı dəstəklə
yənlər tapılır. Əlbəttə, bu, nə bizim,
nə də Avropanın maraqlarına xid
mət edir. Onlar başa düşməlidirlər
ki, xaricdə Azərbaycan əleyhinə
yayılan hər hansı bir dezinformasi
ya milli maraqlarımızın əleyhinə
təşkil olunan böyük kampaniyanın
bir hissəsidir və bu kimi halların
qarşısını almaq üçün öz həqiqətlə
rimizi beynəlxalq mediaya çıxar
mağa cəhd etmək daha faydalı
olardı. Ona görə cəmiyyətimizin

siyasi dairələri populist bəyanat
lardan çəkinməli və bütün dünya
ilə, o cümlədən Avropa ilə münasi
bətlərdə milli maraqlarımızın nə
zərə alınmasını prioritet hesab et
məlidirlər.
- Son aylar siz Avropa Parla
mentinin bir sıra üzvləri, elə
cə də Azərbaycan üzrə məru
zəçi xanım Norika Nikolayi
ilə görüşlər keçirdiniz. Bu ba
rədə bir qədər ətraflı məlumat
verməyinizi xahiş edərdik.
- Bu görüşlər mütəmadi və işgü

z ar xarakter daşıyır. Aİ-Azərbay
can Parlamentlərarası Əməkdaşlıq
Komitəsinin həmsədri kimi, bu,
mənim vəzifə borcumdur. Görüş
lər Azərbaycan həqiqətlərinin av
ropalı həmkarlarımıza çatdırılma
sı, ölkəmizdə həyata keçirilən isla
hatların mahiyyəti haqqında onla
rın ətraflı məlumatlandırılması
məqsədi daşıyır. Eləcə də Azərbay
can cəmiyyətinin, seçicilərimizin
Avropadan gözləntilərini Avropa
siyasətçilərinə çatdırmaq, ölkəmi
zin mövqeyinin beynəlxalq səviy
yədə müdafiə olunmasını təmin
etmək üçün qarşılıqlı münasibətlə
rin möhkəmləndirilməsini zəruri
hesab edirik və fəaliyyətimizi də
bu istiqamətdə qururuq. Onilliklər
ərzində erməni lobbi təşkilatları tə
rəfindən Avropada bizə qarşı for
malaşdırılmış mənfi rəyləri dəyiş
mək o qədər asan və tez başa gəl
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mir. Bunun üçün davamlı və mün
təzəm izahat işləri aparılmalı, cə
miyyətin bütün üzvləri öz imkan
ları daxilində Azərbaycan həqiqət
lərinin dünyaya çatdırılması işinə
öz töhfəsini verməlidirlər. Bu ba
xımdan, Avropa Parlamenti də ge
niş bir meydandır və biz bu plat
formadan öz xalqımızın mənafeyi
ni, milli maraqlarımızı müdafiə et
mək üçün maksimum istifadə et
məyə çalışırıq. Parlament Əmək
daşlıq Komitəsinə Milli Məclisin 12
üzvü daxildir və onlar mütəmadi
olaraq avropalı həmkarlarımızla
təmasda olur, onları maraqlandı
ran sualları cavablandırır və əmək
daş lı ğı mı zın ge niş lən di ril mə si
üçün atıla biləcək növbəti addım
lar haqqında fikir mübadiləsi apa
rırlar. Avropa Parlamentinin üzv
ləri də öz növbəsində vaxtaşırı öl
kəmizə səfərlər edir, vəziyyətlə

yerində tanış olur və öz ideyalarını
bizimlə bölüşürlər. Hər iki tərəf
üçün faydalı olan parlament əmək
daşlığı öz təbii axarında inkişaf et
məkdədir.
- Milli Məclisinin Aİ-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq
Komitəsi üzrə nümayəndə heyəti Strasburqdan vətənə döndü. Bu səfərin əhəmiyyəti və
səfər çərçivəsində keçirilən
görüşlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
 Sizin də qeyd etdiyiniz kimi,
bu səfər çərçivəsində nümayəndə
heyətimizlə AP üzvlərinin çoxsaylı
görüşləri keçirilib. APnin müxtəlif
siyasi qruplarını təmsil edən üzvlə
ri ilə, eləcə də müxtəlif Avropa öl
kələrini APdə təmsil edən üzvlər
lə görüşlərimiz olub. Dağlıq Qara
bağ münaqişəsi ilə bağlı son du

rum, atəşkəsin ermənilər tərəfin
dən gündəlik pozulması və qoşun
ların təmas xətti boyunca yaşayan
vətəndaşlarımızın daimi təhlükə
altında olmasını həmkarlarımızın
diqqətinə çatdırmışıq. Eləcə də öl
kəmizdə aparılan iqtisadi islahat
lar, vətəndaş cəmiyyəti və insan
haqları, söz və mətbuat azadlığı ki
mi məsələlər ətrafında da geniş fi
kir mübadiləsi aparmışıq.
Budəfəki səfərimizin ən böyük
uğuru isə Avropa Parlamenti nəz
dində “Azərbaycanın dostları”
qrupunun təsis olunmasıdır. Fev
ralın 7də belə bir qrupun yaran
ması rəsmən elan olundu. Hazırda
dostluq qrupuna 60a yaxın AP üz
vü yazılıb. Gələcək fəaliyyətimizdə
də ölkəmizə siyasi və mənəvi dəs
tək vermək arzusunda olan dostla
rımızın sayını artırmağa çalışaca
ğıq.
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Dünya qadınları müharibələrə qarşı birləşir
Millət vəkili Məlahət İbrahimqı
zı dekabrın 10-12-də Almaniyanın
Köln şəhərində “Qadınlar mühari
bələrin kölgəsində: Bosniyadan
Myanmaya qədər” adlı Birinci Bey
nəlxalq Qadın Sammitində iştirak
edib. Məlahət xanımın sözlərinə
görə, bu günün zərurətindən do
ğan və olduqca aktual olan sammi
tin işinə bir çox ölkələrin tanınmış
qadın liderləri qatılıblar. Eləcə də
Nobel Sülh mükafatı laureatları,
Afrikanın aparteid rejiminə qarşı
mücadilə aparan Nelson Mandela
ilə çiyin-çiyinə vuruşan və bu gün
milli qəhrəman adını qazanan Da
nissa Varoy, Türkiyənin tanınmış
ictimai-siyası xadimi Təvəkku Ka
raman beynəlxalq tədbirdə iştirak
ediblər. İştirakçılar əsasən konflikt
bölgələrinin təmsilçiləri olublar.
Sülhün əldə edilməsində xidmətlə
ri olan, müharibələrə qarşı çıxış
edən, irqçiliyə, terrorizmə, impe
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rialist qüvvələrin dağıdıcı fəaliyyə
tinə qarşı mübarizə aparan tanın
mış qadınlar sammitdə bir araya
gəliblər.
Məlahət xanım müharibədən
əziyyət çəkən dövlətin qadın nü
mayəndəsi olaraq bu mötəbər təd
birə qatılaraq moderator kimi çıxış
edib, Azərbaycan həqiqətlərini
təqdimatda diqqətə çatdırıb. Millət
vəkili bildirdi ki, tədbirdə xüsusi
bir forma seçilib, belə ki, təqdimat
la bərabər moderatorla sual-cavab
da keçirilib. Məlahət xanımın söz
lərinə görə, o, sammit iştirakçıları
na Ermənistanın Azərbaycana qar
şı apardığı işğalçı siyasətdən, bir
milyon qaçqınımızın acı taleyin
dən, erməni vəhşiləri tərəfindən
qətlə yetirilən həmvətənlərimiz ba
rədə geniş məlumat verib. “Bütün
münaqişə zonalarından olan qa
dınlar, Orta Şərqdən başlayaraq
Myanmaya, Bosniyaya, Gürcüsta

na qədər hamısının iradları bey
nəlxalq təşkilatlara idi”, - deyən
millət vəkili BMT, ATƏT, NATO
və digər beynəlxalq qurumlar tərə
findən qəbul olunan qətnamə və
qərarların icra olunmamasından
narazılığını bildirib. Sammit işti
rakçısı olan dünya qadınlarının
iradları da məhz ikili standartlar
siyasətinədir.
Siyasətçi xanım vurğulayıb ki,
beynəlxalq təşkilatlar öz maraqları
na cavab verən məsələlərdə həll
mexanizmlərini dərhal tapırlar. La
kin beynəlxalq qanunlarda bəhanə
kimi gətirilən boşluqlar aradan qal
dırılmalıdır. Münaqişə bölgələrinin
qadınları beynəlxalq tribunadan bir
səslə haqsızlığa son qoyulması tələ
bini irəli sürüblər. Millət vəkili də
öz növbəsində müharibədən əziy
yət çəkən dövlətin nümayəndəsi
olaraq Xocalı qətliamına hüquqi
qiymət verilməsi, xalqımıza qarşı

həyata keçirilən hərbi və insani ci
nayətlərə son qoyulması çağırışı ilə
çıxış edib. Məlahət xanım bildirib
ki, sammitdə etdiyi təqdimatda
nəinki qadınların, həm də körpələ
rin vəhşilik qurbanı olduqlarını da
diqqətə çatdırıb. Müharibə acılarını
yaşamış qadınlar balaca Zəhranın
faciəvi ölümünü ürək ağrısı ilə qar
şılayıblar. “Bütün müharibələrin
ssenarisi eynidir”,- deyən millət
vəkili nəticənin də eyni olduğunu
vurğulayıb. Təəssüflər olsun ki, iki
li standartlar sərgiləyən beynəlxalq
təşkilatlar artıq riyakarlıqlarını giz
lətmirlər.
Sammitin sonunda sülh uğrunda
vuruşan qadınlar bu tədbirin da
vamlı olması barədə qərar veriblər.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, belə
bir sammitin keçirilməsi ideyası bir
neçə mütərəqqi düşüncəli qadının
təşəbbüsü nəticəsində ərsəyə gəlib.
Birinci sammitdən az bir zaman
keçməsinə baxmayaraq, bu ilin ap
rel ayında artıq İkinci Beynəlxalq
Qadın Sammitinin keçirilməsi plan
laşdırılır. Artıq bu toplantıda bir sı
ra sənədlərin və müraciətlərin ha
zırlanması nəzərdə tutulur.
Millət vəkilinin fikrincə, dünya
qadınları, beynəlxalq qadın icti

maiyyəti müharibə və zorakılıq
coğrafiyasının
genişlənməsinə
“Dur!” deməlidirlər. BMT-yə üzv
olan ölkələrin qadınları birləşərək
ədalətsizliyə son qoyulmasını tələb
etməlidirlər.
Məlahət İbrahimqızı Azərbayca
nı sammitdə təmsil edən yeganə si
yasətçi xanım kimi və işğala məruz
qalan dövlətin nümayəndəsi olaraq
“Qadınlar müharibələrin kölgəsin
də” qadın sammitinin növbəti top
lantılarından birinin Azərbaycanda
keçirilməsini də istisna etmədi. Öl

kənin Birinci vitse-prezidentinin in
diyə qədər gördüyü işlər də məhz
sülhün bərqərar olmasına xidmət
edib. Təsadüfi deyil ki, Mehriban
xanım həm İSESKO, həm də eyni
zamanda YUNESKO-nun sülhmə
ramlı səfiri seçilib. Onun həyata
keçirdiyi humanitar layihələr dün
ya insanlarını sülhə və barışa çağı
rır. Azərbaycanın beynəlxalq sə
viyyəli tədbirlərə ev sahibliyi təcrü
bəsi mövcuddur və bu baxımdan
sammitin ölkəmizdə keçirilməsi
mümkün ola bilər.
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Müasir şəraitdə Azərbaycan həmkarlar
ittifaqları qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə
yetirmək üçün əzmlə çalışacaqlar
“Hər bir cəmiyyətdə, əlbəttə, o cümlədən Azərbaycanda da
həmkarlar ittifaqının rolu artır. Biz vətəndaşlar üçün sosial
cəhətdən müdafiə edilmiş əmək şəraiti yaratmağa çalışırıq”
İlham Əliyev

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının sədri
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Bu günlərdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Kon
federasiyasının yaranmasının 25 illiyi təntənəli şəkildə
qeyd edildi və həmin vaxtda keçirilən AHİK-in V qurul
tayında ötən 5 ildə görülən işlərə yekun vuruldu. Qu
rultay ərəfəsi yaddaqalan mühüm məqamlardan biri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının V
qurultayında iştirak edən beynəlxalq və xarici ölkələrin
həmkarlar ittifaqlarının nümayəndə heyətinin bir qru
punu qəbul etməsi oldu.
Dövlət başçısı görüşdə vurğuladı ki, bu, beynəlxalq
və xarici ölkələrin həmkarlar ittifaqları ilə Azərbaycan
həmkarlar ittifaqları arasında sıx qarşılıqlı fəaliyyəti,
həmrəyliyi göstərir. Qurultay həmişə müəyyən işin nə
ticəsidir, görülən və görüləcək işlərlə bağlı fikir müba
diləsi aparmaq imkanıdır. Prezident bu sahədə qarşıda
duran məsələlərin hamı üçün eyni olduğunu bildirərək
əminliyini ifadə etdi ki, qurultayda müzakirə olunacaq
məsələlər və qəbul ediləcək qərarlar ölkəmizin uğurlu
inkişafına öz töhfəsini verəcək.
İlham Əliyev dedi: “Hər bir cəmiyyətdə, əlbəttə, o
cümlədən Azərbaycanda da həmkarlar ittifaqının rolu
artır. Biz vətəndaşlar üçün sosial cəhətdən müdafiə
edilmiş əmək şəraiti yaratmağa çalışırıq. Bu, son 15 ildə
5 dəfədən çox artırılan əmək haqqında və əmək şəraitin
də də özünü göstərir. Əlbəttə ki, daimi nəzarət və həlli
ni tələb edən məsələlər də diqqət mərkəzindədir. Bu, ilk
növbədə məşğulluqla əlaqədardır”.

Qonaqlar adından çıxış edən
Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının prezidenti Joao
Felisio bildirdi ki, dünyada baş ve
rən münaqişələr də insanların, xü
susilə aztəminatlı təbəqələrin rifah
halına çox mənfi təsir edir.
Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının vitse-preziden
ti, Ümumhəmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının və Rusiya Müs
təqil Həmkarlar İttifaqları Konfe
derasiyasının prezidenti Mixail
Şmakov Azərbaycanda ali dövlət
orqanları ilə həmkarlar ittifaqı təş
kilatları arasında mövcud olan sə
mərəli qarşılıqlı fəaliyyətin önəmi
ni vurğulayaraq bunun ölkədə icti
mai-siyasi sabitliyin təmin olun
ması işinə böyük töhfə verdiyini
qeyd etdi və əldə olunan nailiyyət
lərin bir çox ölkələrə nümunə ol
duğunu bildirdi.
Görüşdə Azərbaycan Həmkar
lar İttifaqları Konfederasiyasının

yaranmasının 25 illiyi münasibəti
ilə döş nişanının təsis olunduğu
bildirildi və bu qurumun İcraiyyə
Komitəsinin qərarı ilə həmkarlar
təşkilatlarının fəaliyyətinin inkişa
fına verdiyi dəstəyə görə ilk döş
nişanı Prezident İlham Əliyevə
təqdim edildi.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaq
ları Konfederasiyasının V qurulta
yında Prezident İlham Əliyevin
qurultay iştirakçılarına təbrik mək
tubu göndərməsi böyük ruh yük
səkliyi ilə qarşılandı. Təbriki Azər
baycan Respublikası Prezidentinin
ictimai-siyasi məsələlər üzrə kö
məkçisi Əli Həsənov oxudu. Təb
rik məktubunda deyilirdi: “Böyük
tarixi inkişaf yolu keçmiş Azərbay
can həmkarlar ittifaqları müstəqil
lik illərində genişmiqyaslı fəaliyyə
ti sayəsində cəmiyyətin aparıcı tə
sisatlarından birinə çevrilmişdir.
Bu gün respublikamızda ən kütlə
vi ictimai təşkilat olan Azərbaycan

Həmkarlar İttifaqları Konfederasi
yası vətəndaşların sosial hüquqla
rının təmin olunmasında mühüm
rol oynayır.
...Hazırda ölkəmizdə sosial tə
rəfdaşlıq sisteminin vacib subyekt
lərindən biri kimi çıxış edən həm
karlar təşkilatlarına öz işlərini za
manın tələbləri səviyyəsində qur
ması və funksional imkanlarının
genişləndirilməsi üçün hərtərəfli
şərait yaradılmışdır”.

* * *

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqla
rı Konfederasiyasının əsrin dörddə
birinə bərabər olan zaman kəsiyin
də keçdiyi yola nəzər salanda ilk
növbədə ayaqda qalmağımızda yar
dımçı olanlara minnətdarlığımızı
bildirir, dunyasını dəyişənlərə Al
lahdan rəhmətlər diləyirik. Sözsüz
ki, belə insanlar sırasında ilk yerdə
Ulu öndərimiz, Azərbaycan xalqı
nın Ümummilli lideri Heydər Əli
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yev dayanır. Ulu öndər əmək adam
l arının müstəqil təşkilatı olan həm
karlar ittifaqlarına həmişə böyük
diqqət və qayğı göstərirdi.
25 illik fəaliyyətimizi dünya
həmkarlar ittifaqı hərəkatından
ayırmaq mümkün deyil. AHİK
dünyanın əksər mütərəqqi həm
karlar ittifaqı mərkəzləri ilə əmək
daşlıq edir. Biz özündə dünyanın
demokratik
həmkarlar ittifaqı
mərkəzlərini birləşdirən Beynəl
xalq Həmkarlar İttifaqları Konfe
derasiyasının (BHİK), MDB ölkələ
ri həmkarlar ittifaqlarının daxil ol
duğu Ümumhəmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının (ÜHİK) üzvü
yük. AHİK-in sədri isə Beynəlxalq
Həmkarlar İttifaqları Konfederasi
yasının, Pan Avropa Regional Şu
rasının vitse-prezidentidir.
Hazırda Konfederasiyamızın ət
rafında 1 milyon 500 minə yaxın
üzvü birləşdirən 16901 həmkarlar
ittifaqı təşkilatları fəaliyyət göstə
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rir. Son 5 ildə 507 yeni ilk həmkar
lar ittifaqı təşkilatı yaradılmış,
həmkarlar ittifaqı üzvlərinin sırası
na 56497 nəfər cəlb edilmişdir.
AHİK uzun müddət idi ki, So
sial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üç
tərəfli Komissiya yaradılması üçün
təkliflər irəli sürürdü. Nəhayət,
2016-cı il sentyabrın 30-da Azər
baycan Respublikası Nazirlər Ka
bineti, AHİK və Azərbaycan Res
publikası Sahibkarlar (İşəgötürən
lər) Təşkilatları Milli Konfederasi
yası arasında Azərbaycan Respub
likasında Sosial və İqtisadi Məsələ
lər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın tə
sis edilməsi haqqında birgə qərar
imzalandı. Bu sırada Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 17 mart
2017-ci il tarixli “Azərbaycan Res
publikasında əmək münasibətləri
nin tənzimlənməsinin təkmilləşdi
rilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Sərəncamı ilə Əmək
Münasibətlərinin Tənzimlənməsi

və Koordinasiya Komissiyası yara
dılmasının xüsusi önəmi olmasını
vurğulamaq istəyirəm.
Əmək münasibətlərinin tənzim
lənməsinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı tədbirlər planı təsdiq edilib,
işçi qrupu, komissiya yanında Qey
ri-Rəsmi Məşğulluqla Mübarizə
Mərkəzi qurulub. Tədbirlər planı
nın icrası nəticəsində mərhələli şə
kildə qeyri-rəsmi fəaliyyətlə məş
ğul olanların 1 milyon nəfərinin
real iş sektoruna cəlb edilməsi göz
lənilir.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki,
son 5 ildə 3 baş kollektiv saziş, hər
il orta hesabla 110 sahə (tarif) sazi
şi, 12 min kollektiv müqavilə bağ
lanmışdır. Həmin sənədlərdə həm
karlar ittifaqlarının tələbləri öz ək
sini tapmışdır. Bu sahədə görülə
cək işlərə Azərbaycan Respublika
sının “2016-2020-ci illər üçün La
yiqli Əmək üzrə Ölkə Proqramı”
təminat yaradır. Bu proqramın ha
zırlanmasında AHİK fəal iştirak
etmişdir. İlk növbədə proqramın
yerinə yetirilməsində həmkarlar it
tifaqlarının öhdəlikləri müəyyən
ləşdirilib, onların mövqeyini əks
etdirən tövsiyələr qəbul edilmiş
dir. Həmkarlar ittifaqı təşkilatları
na əməyin ödənilməsi sahəsində
öz səylərini ilk növbədə əmək haq
qı siyasətinin, əməyin ödənilməsi
üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdi
rilməsinə, orta aylıq əmək haqları
nın artırılmasına yönəltmələri töv
siyə edilmişdir.
“Layiqli əmək üzrə ölkə proqra
mı” hazırlanarkən orada prioritet
lərimizin əks olunmasına çalışmı
şıq. Bunlar əsasən qeyri-formal iq
tisadiyyatın leqallaşdırılması, gen
der bərabərliyinin təmin olunması,
diskriminasiya hallarının qarşısı
nın alınması problemləridir. Digər
tərəfdən, işsizliyin aradan qaldırıl

ması, gənclərin məşğulluğunun tə
min edilməsi, layiqli iş yerlərinin
yaradılması da önəmli məsələlər
dəndir. Sosial dialoqun inkişaf et
dirilməsi, kollektiv saziş və müqa
vilələrin sayının artırılması, təli
matlandırma və maarifləndirmə
işlərinin gücləndirilməsi kimi mə
sələlərin həlli birgə fəaliyyətin nə
ticəsi olmalıdır. Məhz bu problem
lər 2016-2020-ci illər üçün ölkə
proqramının qəbul edilməsini zə
rurətə çevirmişdir.
AHİK müvafiq dövlət orqanları
tərəfindən göndərilmiş normativhüquqi aktların layihələrinin eks
pertizasında iştirak etməklə bərabər,
Dəyişdirilmiş Avropa Sosial Xartiya
sının və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
nın (BƏT) konvensiyalarının tələblə
rinə cavab verməsi baxımından
mövcud qanunlara dəyişiklik olun
ması təklifi ilə də çıxış etmişdir.
BƏT-in Milli Məclisdə ratifikasi
ya edilmiş konvensiyalarında əksi
ni tapmış əsas prinsip və hüquqla
ra əməl olunması AHIK-in daim
diqqət mərkəzində saxladığı məsə

l ələrdəndir. Həmkarlar ittifaqları
işçilərin sosial problemlərinin həl
linə xidmət göstərə biləcək digər
konvensiyaların da ratifikasiyasın
da maraqlıdır.
Ümumilikdə son illər BƏT-in
əsas çağırışları layiqli iş yerlərinin
yaradılması, insanların əmək
fəaliyyətinin təhlükəsizliyi istiqa
mətindədir. Aparılan araşdırmalar
göstərir ki, istehsalatda bədbəxt
hadisələrin sayının aşağı düşməsi
halları müşahidə edilməkdədir:
Azərbaycanda 2013-cü ildə 191,
2017-ci ildə isə 182 nəfərin zərər
çəkdiyi qeydə alınıb. AHİK-in tə
şəbbüsü və fəal iştirakı ilə Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na
zirliyi tərəfindən “Əməyin və sağ
lamlığın müdafiəsinin milli strate
giyası” layihəsi hazırlanıb və ha
zırda müvafiq icra hakimiyyəti or
qanları ilə razılaşdırılır.
Respublikamızda əməyin mü
hafizəsi ilə bağlı qanunların, digər
normativ sənədlərin beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması sa
həsində böyük işlər görülmüşdür.

AHİK üzv təşkilatların texniki
əmək müfəttişliyinin, həmkarlar it
tifaqı əməyin mühafizəsi üzrə ko
missiyalarının və ictimai müvək
killərinin nəzarət funksiyalarının
gücləndirilməsi istiqamətində təd
birlər həyata keçirir.
AHİK əməyin mühafizəsi məsə
lələrinin daha geniş miqyasda həll
edilməsi məqsədilə bu işə təkcə
həmkarlar ittifaqı fəallarını, mütə
xəssisləri və ictimaiyyəti cəlb et
məklə kifayətlənmir, işəgötürənlə
ri layiqli, sağlam və təhlükəsiz iş
şəraiti yaratmağa sövq edir. Bu
münasibətlə 10 ilə yaxındır ki,
AHİK hər il “Sağlam və təhlükəsiz
əmək şəraiti yaradılması üzrə ilin
ən yaxşı müəssisəsi (təşkilatı)” adı
uğrunda müsabiqələr keçirir.
Diqqətinizi Azərbaycan həm
karlar ittifaqları üçün vacib olan
üç sahəyə - qeyri-formal iqtisadiy
yatın leqallaşdırılmasına, gender
bərabərliyinə və gənclərin məşğul
luğunun təmin edilməsinə yönəlt
mək istəyirəm. Azərbaycan Həm
karlar İttifaqları Konfederasiyası
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qeyriformal iqtisadiyyatın və
onun işçilərə təsirinin səviyyəsini
aşağı salmaq üçün məqsədyönlü
və təsirli tədbirlər həyata keçirir.
Biz bütün mümkün vasitə və üsul
lardan istifadə edərək problemin
kökünü, meydana çıxma formala
rını və bu cür fəaliyyət növünün
nəticələrini BƏT ilə birgə keçirdi
yimiz tədbirlərdə, çap etdirdiyi
miz kitabçalarda işçilərə izah et
məyə çalışırıq. Belə ki, Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının və AHİKin bir
gə təşkilatçılığı ilə təkcə 20152016
cı illər ərzində Bakıda və region
larda “Sosial partnyorluq mexa
nizmindən səmərəli istifadə et
məklə qeyriformal iqtisadiyyatın
payının azaldılması”, “İqtisadi
böhranın dərinləşməsi şəraitində
həmkarlar ittifaqının fəaliyyəti və
perspektivləri”, “BƏTin 204 saylı
Tövsiyəsinin izahı və tətbiq olun
ması, qeyriformal iqtisadiyyat
sahəsində həmkarlar ittifaqları
nın siyasəti” mövzularında müx
təlif tədbirlər keçirilmişdir. Həm
karlar ittifaqlarının lider və fəalları
üçün “Qeyriformal iqtisadiyyat”
adlı kitabça və keçirilən seminarla
rın materiallarından ibarət müxtə
lif toplular çap olunmuş və yerlərə
göndərilmişdir.
Ölkəmizdə aparılan dövlət gənc
lər siyasəti barədə fikirlərimi sizin
lə bölüşmək istərdim. Bu siyasət
gənclərin öz bilik və bacarıqlarını,
təbii potensialını effektli reallaşdır
masını, cəmiyyətdə layiqli yer tut
masını təmin edən şəraitin yaradıl
ması məqsədilə dövlət tərəfindən
müəyyən edilmiş prioritetlər və
həyata keçirilən tədbirlər sistemi
dir. Müvafiq hüquqi sənədlərdə öz
əksini tapan dövlət gənclər siyasə
ti hökumət qurumları, eləcə də
həmkarlar ittifaqları tərəfindən
həyata keçirilir.
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AHİKin İcraiyyə Komitəsinin
“Gənc həmkarlar ittifaqı lideri
məktəbi  gənc işçilər üçün komp
leks proqram haqqında” qərarı bu
na bariz nümunədir. Konfederasi
yamız gənclərin ixtisaslı kadr kimi
hazırlığı işinə yardımçı olmaq üçün
“İlin peşəkar gənci” fəxri adını tə
sis etmişdir.
Azərbaycanda bərqərar olan de
mokratik mühit qadınların zəngin
potensialının gerçəkləşdirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır. Məhz
belə bir zəmin əsasında AHİK qa
dınların ölkənin sosialiqtisadi hə

yatında fəal iştirakıına, həmkarlar
ittifaqlarının strukturlarında daha
çox təmsil olunmalarına, onların
rolunun gücləndirilməsinə xüsusi
diqqət yetirib. Ötən 5 il ərzində
gender məsələlərinin həlli üzrə
beynəlxalq təşkilatlarla, dövlət qu
rumları və qeyrihökumət təşkilat
ları ilə birlikdə 11027 konfrans, se
minar, dəyirmi masa və digər təd
birlər keçirilib.
Yeri gəlmişkən, həmkarlar ittifa
qı üzvlərinin 52,3%i, AHİK apara
tında işləyənlərin 48%i qadınlar
dır. Üzv təşkilatlarının sədr və
müavinləri arasında isçi qadınlar
19% təşkil edir. Həmkarlar ittifaqı

nın seçkili orqanlarında çalışanla
rın 34%i qadınlardan ibarətdir.
Onlardan 24%i sədr vəzifəsində
çalışır.
Son 5 il ərzində həmkarlar ittifa
qı üzvlərindən AHİKə və üzv təş
kilatlara 786484 ərizə və şikayət
daxil olmuşdur. Bu müraciətlərin
6,4%i işçilərin əmək hüquqlarının
pozulması ilə əlaqədardır. AHİK
və üzv təşkilatlar tərəfindən görü
lən işlər nəticəsində daxil olan əri
zə və şikayətlərin 95,2%i müsbət
həll edilmişdir.
Əmək hüquqlarının pozulması
ilə əlaqədar AHİKə və üzv təşki
latlara 5 il ərzində daxil olan 18916
müraciətin 3145i işə bərpa ilə əla
qədardır. Onların da həlli ilə bağlı
97 məhkəməyə müraciət olunub.
Bu müddətdə 983 nəfər öz işinə
bərpa edilmişdir. İşdən çıxarılma
ilə bağlı işəgötürənlər tərəfindən
həmkarlar ittifaqlarına daxil olan
9088 müraciətdən 3103nə razılıq
verilməmişdir və işçilər öz fəaliy
yətlərini davam etdirmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, AHİKə
və üzv təşkilatlara daxil olan ərizə
lərin əksəriyyətini maddi yardım
ilə bağlı müraciətlər təşkil edir.
Onların da hamısı həmkarlar itti
faqları təşkilatları tərəfindən müs
bət həllini tapmışdır.
Ötən 5 ildə üzvlərimizin istirahə
ti və sağlamlıqlarının bərpası da
diqqət mərkəzində olmuşdur. Kon
federasiya “Azərbaycan Respubli
kasında Kurortların 20092018ci
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqra
mı”nın icrasını təmin etmək məqsə
di ilə tabeliyində fəaliyyət göstərən
sanatoriyakurortlarda, istirahət ev
lərində əsaslı təmir, yenidənqurma
və abadlıq işləri aparmış, onların
yeni qurğu və avadanlıqlarla təmin
olunmasını həyata keçirmişdir. Bu
nun sayəsində “Bilgəh”, “Abşeron”,

“Qaranquş”, “Günəşli”, “Şıx” sana
t oriyaları tam müasir tələblərə ca
vab verən istirahət və müalicə
müəssisələrinə çevrilmişdir. Bu iş
lərə və turizm obyektlərinin yeni
dən qurulmasına 23480 min manat
vəsait xərclənmişdir.
Sonda iki önəmli hadisəni xatır
latmaq istəyirəm. Birincisi, Azər
baycan həmkarlar ittifaqlarının ya
ranmasının 110 illiyini təntənəli
şəkildə qeyd etməyimizdir. Yubi
ley ərəfəsində Azərbaycan Respub
likası Prezidenti cənab İlham Əli
yevin sərəncamı ilə Azərbaycanda
həmkarlar ittifaqlarındakı xidmət
lərə, respublikanın sosial-ictimai
və mədəni həyatında göstərdikləri
xidmətlərə görə 109 nəfər həmkar
lar ittifaqı fəalı orden, medal və
fəxri adlarla təltif olunmuşdur.
Ümumilikdə ölkə Prezidenti tərə
findən 344 həmkarlar ittifaqı fəalı
dövlət təltifinə layiq görülmüşdür.
Onlardan 213-ü ötən hesabat döv
rünə aid olmuşdur.
Yeri gəlmişkən, mühüm bir mə
qama toxunmaq istərdim. Yüz min
lərlə həmkarlar ittifaqları üzvləri
qurultayqabağı toplantılarında buil

 i prezident seçkilərində möhtərəm
k
Prezidentimiz İlham Heydər oğlu
Əliyevin namizədliyini dəstəkləyə
cəkləri barədə qərar qəbul etmişlər.
Qurultayımıza da onların bu istək
lərinin rəsmi sənədlərdə öz əksini
tapması üçün mandat vermişlər. Biz
2008 və 2013-cü il prezident seçkilə
rində olduğu kimi, bu dəfə də ənə
nəmizə sadiq qalaraq cənab İlham
Əliyevin namizədliyini dəstəkləyə
cək, xalq arasında onun könüllü və
killəri olacağıq. Qurultay nüma
yəndələri qarşıdakı seçkilərdə na
mizədliyinin irəli sürülməsinə razı
lıq verməsi barədə Prezident İlham
Əliyevə müraciət etdilər.
Daha sonra AHİK-in V qurulta
yının nümayəndələrinin Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar bütün
dünya həmkarlar ittifaqlarına mü
raciəti səsləndirildi.
Yuxarıdakı fikrimə qayıdaraq
ikinci mühüm hadisə barədə məlu
mat vermək istəyirəm. BƏT-in 106cı sessiyasında Azərbaycan Respub
likası ilk dəfə BƏT-in rəhbər orqanı
na üzv seçilmişdir. Bu, fəaliyyətimi
zə verilən yüksək qiymətdir, ədalət

li yanaşmanın ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
siyasi iradəsi, yüksək qətiyyəti sa
yəsində ölkəmizdə həyata keçiri
lən genişmiqyaslı, davamlı islahat
larda daha fəal iştirak edəcəyimizə
inanıram. Ölkə iqtisadiyyatının rə
qabət qabiliyyətinin artırılması, id
xaldan asılılığın azaldılması, ixrac
yönümlü qeyri-neft iqtisadiyyatı
nın əsaslı inkişafının təmin olun
ması, insan kapitalının formalaşdı
rılması belə bir həlledici məqamda
Azərbaycanı neqativ təsirlərdən
qoruyar, üstəlik dövrün aktual ça
ğırışlarına çevik reaksiyalar ölkə
mizi qlobal inkişaf proseslərinin
önünə çıxara bilər.
Belə bir mərhələdə AHİK və üzv
təşkilatlarının ən böyük vəzifəsi
bütün qüvvələri səfərbər edərək
qlobal maliyyə-iqtisadi böhranın
işçilər üçün mənfi təsirlərinin ara
dan qaldırılmasına nail olmaqdır.
Bunu bacarsaq, həm respublikamı
zın inkişafına xidmət etmiş olarıq,
həm də üzvlərimizin daha çox eti
madını qazanarıq.
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Azərbaycan Respublikası Hesablama
Palatasının fəaliyyətini tənzimləyəcək
yeni qanun layihəsi Milli Məclisin ple
nar iclasında birinci oxunuşda müzaki
rə edilmişdir. Müstəqillik dövrünün yeni
institutlarından olan Hesablama Pala
tası kənar dövlət nəzarətini, beynəlxalq
təcrübədə tətbiq edilən kimi desək,
dövlətin adından  maliyyə nəzarətini
həyata keçirən orqandır. Dünya ölkələ
rində müxtəlif adlar altında olsa da,
eyni funksiya və səlahiyyətlərə malik
olan kənar dövlət maliyyə nəzarəti or
qanları ali audit qurumları (AAQ)  kimi
qəbul edilir və dövlət inzibatçılığında
özünəməxsus yerə malikdir.

Vüqar Gülməmmədov
Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının sədri

Xarici ölkələrdə ali audit qurumlarının  
fəaliyyətinin konstitusional və hüquqi çərçivəsi
Hesablama Palatasının fəaliy
yəti ilə bağlı qanun layihəsinin
Milli Məclisin gündəliyində oldu
ğunu nəzərə alaraq mövcud bey
nəlxalq təcrübə, həmçinin bu sa
hədə nəzəri araşdırmalar təhlil
edilmiş, AAQ-ların dövlət maliy
yə nəzarəti sistemində, ümumilik
də dövlət idarəetmə sistemində
yerinə dair məlumatlar sistemləş
dirilmişdir.
Beynəlxalq təcrübənin təhlili
göstərir ki, vahid hakimiyyətin öz
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aralarında əməkdaşlıq və bir-biri
nə nəzarət edə biləcək, bir neçə
müstəqil, lakin qarşılıqlı əlaqədə
olan hakimiyyət qoluna ayrılması
ideyalarına əsaslanan parlament
nəzarəti təcrübəsi dünyada qədim
dövrlərdən mövcuddur. Büdcənin
təsdiqi və icrasına nəzarət parla
mentin müstəsna hüququ kimi nə
zərdən keçirilir.
Kənar dövlət maliyyə nəzarəti
dövlətə məxsus maliyyə ehtiyatla
rının istifadəsi, eləcə də hakimiy

yət orqanlarının maliyyə idarəet
məsinin qanuniliyi və səmərəliliyi
nə dair məsuliyyəti barədə qərəz
siz məlumatların cəmiyyətə təqdim
olunmasını təmin etdiyi üçün de
mokratik və hüquqi cəmiyyətin
ayrılmaz elementidir. Kənar dövlət
maliyyə nəzarəti dövlət hakimiy
yətinin qanunverici (təmsilçi) or
qanları tərəfindən yaradılan nəza
rət-hesablama orqanları vasitəsi ilə
həyata keçirilir.
Xarici ölkələrin qanunvericilik

lərinin təhlili bir tərəfdən kənar
maliyyə nəzarətinin formalarının
çeşidli olduğunu, digər tərəfdən
isə bu nəzarətin funksiya və prin
siplərinin məzmun mahiyyəti ba
xımından vahid və ümumi oldu
ğunu göstərir. Beynəlxalq təcrübə
də büdcənin icrasına kənar maliy
yə nəzarəti xüsusi maliyyə-nəzarət
orqanları tərəfindən həyata keçiri
lir. Bu orqanlar müxtəlif adlarla Avstriyada, Almaniyada, İspaniya
da, Fransada, Türkiyədə Hesabla
ma (Audit) Məhkəməsi, ABŞ-da
Baş Hesabatlılıq İdarəsi, Böyük
Britaniyada, Kanadada, Avstraliya
da, İsveçdə Milli (Baş) Audit Ofisi
adı ilə fəaliyyət göstərir. MDB mə
kanında isə bu qurumları Hesabla
ma Palatası adlandırırlar.
Bir qayda olaraq kənar maliyyə
nəzarəti orqanlarının funksiyaları
əsasən bu istiqamətlərlə formala
şır:
ü dövlət maliyyəsinin auditi (gəlir
və xərclər);
ü dövlət sisteminin maliyyə qüsur
suzluğu və hesabatlılığının təmi
ni.
Belə ki, Avstriyada Audit Məh
kəməsi büdcə vəsaitlərinin istifa
dəsində mühasibat uçotunun dü
rüstlüyü, qənaətlilik, iqtisadi sə
mərəlilik və məqsədəuyğunluq
prinsiplərinə istinad edərək tam
əhatəli maliyyə nəzarətini həyata
keçirməlidir. Bu qurum yeni qa
nunverici aktlara, xüsusən də onla
rın səbəb olacağı maliyyə nəticələ
rinə dair rəylər verməlidir. Digər
ölkələrdən fərqli olaraq Avstriya
nın AAQ-ı federasiyanın maliyyə
fəaliyyəti barədə yekun hesabatı
özü hazırlayır və Maliyyə Nazirliyi
ilə birlikdə federal səviyyədə ma
liyyə hesabatlılığına aid qaydaları
reqlamentləşdirir.
Böyük Britaniyada Milli Audit
Ofisi büdcə vəsaitlərinin istifadə
sinin qənaətliliyini, effektivliyini
və səmərəliliyini araşdırmaq səla
hiyyətinə malik olsa da, dövlət or

qanları tərəfindən hazırlanmış
büdcə göstəricilərini yoxlamağa ix
tiyarı yoxdur.
Yunanıstanda Audit Məhkəmə
si tərəfindən həyata keçirilən döv
lət büdcəsinin icrasının auditi üç
əsas məsələni əhatə edir:
ü dövlət vəsaitlərini idarə edənləri
(həm sərəncamçıları, həm də mü
hasibləri) Audit Məhkəməsi qar
şısında cavabdehliyə cəlb etmək;
ü yoxlamalar zamanı üzə çıxan is
tənilən mübahisələrə baxmaq;
ü icraedici hakimiyyət tərəfindən
dövlət vəsaitlərinin idarə olun
masının hüquqi cəhətdən düz
günlüyü və təyinatlılığı barədə
qanunverici hakimiyyəti məlu
matlandırmaq.
İspaniya Hesablama Məhkə
məsi ölkə Konstitusiyasında “döv
lətin maliyyə hesabatlarının və iq
tisadi idarə olunmasının, həmçinin
iqtisadiyyatın dövlət sektorunun
yoxlanışı üzrə ali qurum” kimi
müəyyən edilir. Bu ölkədə AAQ-ın
fəaliyyətini tənzimləyən qanunve
rici aktlar İspaniya Hesablama
Məhkəməsinə dövlət sektorunun
iqtisadi və maliyyə idarəetməsinin
təkmilləşdirilməsi üzrə təklifləri
hazırlamaq hüququ verir.
Fransa Audit Məhkəməsi isə
dövlət hesablarının qanuniliyi,
düzgünlüyü və dürüstlüyünün
sertifikasiyasını həyata keçirmək
dədir. Fransada 2001-ci ilin qanu
nu büdcənin tədbirlər və proqram
lar vasitəsi ilə təqdimatını tələb
edir.
Kanadada dövlət maliyyəsinə
nəzarət fakt üzrə (“a posteriori”)
hökumət proqramlarının və maliy
yə fəaliyyətinin auditi yolu ilə hə
yata keçirilir. Vəsaitlərin xərclən
məsinə əsas tələb məqsədli istifa
də, qənaətlilik və səmərəlilikdir.
Almaniya AAQ-ı olan Federal
Məhkəmə gəlir və xərclərin dəyi
şilməsinə səbəb ola biləcək istəni
lən qərarların yoxlanması hüququ
na malikdir. Bu qurum vəsaitlərin

rentabelli və qənaətli istifadəsi, da
ha az işçi sayı və daha az maddi
məsrəflər ilə və ya onların digər
üsullar ilə daha effektiv icrasının
mümkünlüyünü qiymətləndirir.
ABŞ-da Baş Hesabatlılıq İdarə
si nəzarət funksiyalarından əlavə
aşağıdakıları həyata keçirir:
ü proqramların təhlili və qiymət
ləndirilməsi;
ü ayrıca maddələrin və ya tam qa
nun layihələrinin hazırlanması;
ü maliyyə fəaliyyətinin təhlili və
qiymətləndirilməsi üzrə metodi
kaların hazırlanması;
ü hesabatlılıq formalarının müəy
yən olunması və təsdiqi;
ü maliyyə məsələləri üzrə məlumat
bazasının saxlanması və s.
ABŞ Konqresinin Büdcənin
İdarə Olunması İdarəsinin funksi
yalarına bunlar aiddir:
ü büdcə üzrə illik hesabatların ha
zırlanması;
ü maliyyə sahəsinə aid qanun layi
hələrinin və qətnamələrin iqtisa
di təsirinə dair proqnozların ha
zırlanması;
ü büdcəyə vergi daxilolmalarının
və hökumətin cari xərclərinin
beşillik proqnozunun tərtibatı;
ü büdcə siyasətinin müxtəlif məsə
lələri üzrə tədqiqatların aparıl
ması.
Polşada Ali Audit Ofisi Seymə
aşağıdakıları təqdim edir:
ü dövlət büdcəsinin və pul siyasəti
nin əsas müddəalarının icrasının
təhlilini;
ü Nazirlər Şurasının dövlət büdcə
sinin icrası barədə hesabatının
təsdiq olunmasına dair rəyi;
ü nəzarətin nəticələri barədə məlu
matı, qanunvericilikdə müəyyən
edilmiş təklif və müraciətləri.
Braziliyada hər hansı şəkildə
büdcə gəlirləri və ya xərcləri ilə
bağlı olan müqavilələr yalnız Bra
ziliya Federal Hesablar Məhkə
məsində qeydiyyata alındıqdan
sonra qüvvəyə minir. Qeydiyyat
dan imtina edildikdə Milli Konq
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res məsələ barədə rəyini bildirmə
yənə qədər müqavilənin icrası da
yandırılır. Bundan əlavə, dövlət
administrasiyasının ölkə xəzinə
sindən və ya onun hesabına ödəni
ləcək xərc öhdəliyini yaradan istə
nilən aktı Federal Hesablar Məhkə
məsində qanunun tələbindən asılı
olaraq əvvəlcədən və ya sonradan
qeydiyyata alınmalıdır. Hər bir
halda kredit saldosunun yoxluğu
və ya digər kreditlər üzrə borcun
səbəbindən qeydiyyatdan imtina
qadağanedici səciyyə daşıyır. İmti
nanın digər səbəbi varsa, xərc res
publika Prezidentinin sərəncamına
əsasən və “Federal Hesablar Məh
kəməsinin imtinasına rəğmən”
qeydi ilə və onun Milli Konqresdə
apelyasiya hüququ ilə həyata keçi
rilə bilər. Federal Hesablar Məhkə
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 əsi 60 gün ərzində respublika
m
Prezidenti tərəfindən illik əsasda
Milli Konqresə təqdim edilməli he
sabatlara rəy verir. Onlar vaxtında
təqdim edilməzsə, Braziliya AAQ-ı
hüquqi maraqlar naminə bu barə
də Milli Konqresi məlumatlandırır
və istənilən halda tamamlanmış
maliyyə ili üzrə büdcənin icrasına
dair təfsilatlı hesabatı təqdim edir.
Xorvatiya
Respublikasının
Dövlət Audit Ofisi dövlət gəlir və
xərcləri, maliyyə hesabatları və
dövlət orqanlarının maliyyə əmə
liyyatları, yerli və regional özü
nüidarəetmə qurumları, dövlət
büdcəsindən maliyyələşən hüquqi
şəxslər, Xorvatiya Respublikası və
ya yerli, yaxud regional özünüida
rəetmə orqanları tərəfindən yara
dılmış hüquqi şəxslər və əsas

səhmdarı dövlət və özünüidarəet
mə orqanları olan şirkətlər, eyni
zamanda, Avropa İttifaqı və dövlət
ehtiyaclarının maliyyələşməsini
həyata keçirən digər beynəlxalq
təşkilat və institutlar tərəfindən
təqdim edilən vəsaitlərin istifadəsi
üzərində nəzarəti həyata keçirir.
Çex Ali Audit Ofisi dövlət əm
lakının idarəedilməsi; bələdiyyə
və regionların müstəqil yurisdiksi
yaları çərçivəsində toplanılan və
saitlər istisna olmaqla, hüquqi
şəxslərin mənfəəti üçün yığılan
maliyyə vəsaitlərinin idarəedilmə
si; Çexiya Respublikasının yekun
hesabının, dövlət büdcəsinin icrası;
dövlət zəmanəti ilə xaricdən alınan
maliyyə vəsaitlərinin idarəedilmə
sinin; dövlət qiymətli kağızlarının
buraxılışı və satınalınmasının; döv

l ət satınalmalarının auditi ilə yana
şı, xüsusi qanunvericiliklə başqa
qayda nəzərdə tutulmayıbsa, hü
quqi və fiziki şəxslərin və Çexiya
Milli Bankının maliyyə idarəetmə
sinin auditini həyata keçirir.
Litva Respublikasının Milli
Audit Ofisinin əhatə dairəsinə
dövlət qurumları və müəssisələri,
bələdiyyələr, dövlət və ya bələdiy
yələrə məxsus səhmlərin hesabına
səslərin ½ hissəsi dövlət və ya bələ
diyyələrin olan bütün növ müəssi
sələr, dövlət və ya bələdiyyələr tə
rəfindən vəsait və ya əmlak ayrılan
müəssisə və digər hüquqi şəxslər
daxildir. Milli Audit Ofisi dövlət
büdcəsinin, Dövlət Sosial Təminat
Fondunun və məcburi tibbi sığorta
fondlarının büdcələrinin icrasının
dövlət nəzarətini həyata keçirir.
Serbiya Respublikasının Döv
lət Audit Ofisi tərəfindən büdcə
sistemi və dövlət gəlir və xərcləri
sistemi haqqında qanunvericilik
aktlarına uyğun olaraq, respubli

kanın büdcə vəsaitlərinin birbaşa
və ya dolayı benefisiarlarının; mux
tar və yerli qurumların; məcburi
dövlət sosial sığorta təşkilatlarının;
qanunvericiliklə təşkil edilən büd
cə fondlarının; dövlət əmlakının
istifadəsi və dövlət vəsaitləri ilə
əməliyyatlar çərçivəsində Serbiya
Milli Bankının; dövlət vəsaitlərinin
birbaşa və ya dolayı benefisiarı tə
rəfindən təşkil edilən dövlət müəs
sisələri, kommersiya assosiasiyala
rı və digər hüquqi şəxslərin; kapi
talında və ya idarəetməsində döv
lət vəsaitlərinin birbaşa və ya dola
yı benefisiarları iştirak edən hüqu
qi şəxslərin; respublika, muxtar və
ya yerli orqanlardan subsidiya və
ya qrant alan hüquqi və fiziki şəxs
lərin; dövlət resurslarının qəbul
edilməsi, saxlanılması və buraxıl
ması üçün məsul olan qurumların
auditi aparılır.
Qüvvədə olan qanunvericilik
aktlarına əsasən qurumlar auditin
həyata keçirilməsi sahəsində Slo

vakiya Respublikasının Ali Audit
Ofisi ilə əməkdaşlıq etməli, tələb
olunan vaxt ərzində məlumat və
sənədləri verməlidirlər. Eyni za
manda, ofisə ofis tərəfindən müəy
yən edilən vaxt ərzində, səlahiy
yətlərinin icrası üçün tələb olunan
həcmdə audit olunan qurumlar va
sitəsi ilə idarə edilən informasiya
sistemlərinə, o cümlədən Dövlət
Xəzinədarlığının informasiya sis
temlərinə birbaşa çıxışın, bu sis
temlərdən işlənilən sənədlərin əldə
edilməsi səlahiyyətləri verilmişdir.
Bosniya və Herseqovinanın
Audit Ofisi qəbul edilmiş audit
standartlarına uyğun olaraq maliy
yə idxallarının etibarlı olub-olma
masını və qalıqların büdcə icrası
nın nəticələrini tam əks etdirib-et
dirmədiyini
qiymətləndirmək
üçün audit aparılan qurumların
maliyyə hesabatlarını və onu mü
şayiət edən hesabları yoxlayır, qu
rumlar tərəfindən vəsaitlərdən
düzgün istifadə edilib-edilmədiyi
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ni, daxili audit və daxili nəzarət
sistemlərinin idarəçiliyini, funksi
yalarını qiymətləndirir. Həmçinin
Audit Ofisinə bütöv bir qurumun
və ya bu qurumun bir hissəsinin
biznes əməliyyatlarının xüsusi as
pektinin, bu xüsusi qurum tərəfin
dən onun resurslarının istifadəsin
də tətbiq olunan maliyyə, səmərə
lilik və effektivliklə bağlı proqram
və ya fəaliyyətinə baxış keçirmək
və ya yoxlamaq (səmərəlilik audi
ti) həvalə edilib.
Rusiya Federasiyasının Hesablama Palatası mövcud qanunun
tələblərinə uyğun olaraq federal
dövlət orqanlarında, büdcədənkə
nar fondlarda, Rusiya Federasiyası
Mərkəzi Bankında, federal dövlət
müəssisə və təşkilatlarında, dövlət
korporasiyaları və kompaniyala
rında, Rusiya Federasiyasının işti
rak payı olan qurumlarda kənar
dövlət auditini həyata keçirir. Bu
nunla yanaşı Hesablama Palatası
dövlət büdcəsindən vəsait ayrıl
mış, federal əmlakdan istifadə mü
qaviləsi bağlanmış, həmçinin Rusi
ya Federasiyası tərəfindən dövlət
zəmanəti verilmiş kredit müqavi
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lələri üzrə müəssisə və təşkilatlar
da audit apara bilər. Eyni zaman
da, o, Federasiya Soveti və Dövlət
Dumasının tapşırığı, həmçinin Ru
siya Federasiyasının Prezidenti və
Hökuməti tərəfindən edilmiş mü
raciətlər əsasında digər qurumlar
da audit aparmaq səlahiyyətinə də
malikdir.
Qazaxıstan AAQ-nın isə funksi
yalarına respublika büdcəsinin, o
cümlədən məqsədli transfert və
kreditlərin, qrantların, dövlət zə
manətli kreditlərin icrası, dövlət
aktivlərinin istifadəsi, ölkəyə məx
sus iştirak payı olan qurumlarda
aktivlərin idarəolunmasının effek
tivliyi üzərində nəzarət daxildir.
Eyni zamanda, Qazaxıstan Res
publikası Hökumətinə dövlət or
qanları və nəzarət obyektlərinə
göndərilmiş tapşırıqlar və tövsiyə
lərin icrasının monitorinqi də hə
yata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının
Hesablama Palatasının fəaliyyəti
nin əsas normativ bazasını təşkil
edən və hazırda qüvvədə olan
“Hesablama Palatası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qa

nunu 18 il bundan öncə qəbul edil
miş bir normativhüquqi aktdır.
Həmin qanun Azərbaycan maliyyə
sistemində analoqu olmayan, ox
şar hüquqi münasibətlərlə tənzim
lənməyən, ölkəmiz üçün yeni bir
institut kimi bazar iqtisadiyyatına
keçid ərəfəsində qəbul olunmuş
bir qanundur. Bu qanuna müxtəlif
vaxtlarda dəyişikliklər edilməklə,
eləcə də 2002ci ildə Hesablama
Palatasının Daxili Nizamnaməsi
nin qəbul olunması ilə bu quru
mun fəaliyyətinin təkmilləşdiril
məsi istiqamətində mühüm ad
dımlar atılmışdır. Lakin adı çəkilən
qanun və Daxili Nizamnamə gü
nümüzün tələblərinə tam cavab
vermir və Hesablama Palatasının
fəaliyyətinin müasir dövrün tələb
lərinə uyğun qurulmasına imkan
yaratmır. Eyni zamanda, həm qa
nun, həm də Daxili Nizamnamə
arasında bir çox hallarda təkrarlan
malar, bəzi məsələlərdə qeyri
müəyyənliklər və uyğunsuzluqlar
da mövcuddur.
“Hesablama Palatası haqqında”
yeni qanun layihəsinin qəbul edil
məsi ilə ali audit qurumu kimi

Azərbaycan Respublikasında kə
nar dövlət maliyyə nəzarətini hə
yata keçirən Azərbaycan Respubli
kası Hesablama Palatasının fəaliy
yəti beynəlxalq standartlara və təc
rübəyə uyğun yenidən təşkil edilə
cək, onun kənar dövlət maliyyə
nəzarəti orqanı kimi dövlətin ma
liyyə-iqtisadi əsaslarının qorunub
saxlanması, maliyyə vəsaitlərinin
səmərəli, şəffaf idarəçiliyində ya
xından iştirak etməklə nəticəliliyin
artırılmasındakı fəaliyyəti daha da
güclənəcək, eləcə də Hesablama
Palatasının fəaliyyətinin hüquqi
bazasını təşkil edən qanunvericilik
aktları beynəlxalq standartlara,
mövcud qanunvericiliyin tələbləri
nə uyğunlaşacaq və bu istiqamətdə
daha təkmil qanunvericilik forma
laşacaqdır.
Qanun layihəsində Hesablama
Palatasının statusu konkret olaraq
müəyyən edilmişdir. Belə ki, layi
hədə Hesablama Palatasının Azər
baycan Respublikasının Milli Məc
lisinə hesabat verən, daimi fəaliy

yət göstərən, kənar dövlət maliyyə
nəzarətini həyata keçirən ali audit
orqanı olduğu göstərilmişdir. Belə
liklə də, bu qurumun dövlət maliy
yə nəzarəti sistemində yeri təsdiq
edilmiş, həmin yerə müvafiq ola
raq isə funksiya və vəzifələri müəy
yənləşdirilmişdir.
Eyni zamanda, müzakirədə olan
qanun layihəsində audit fəaliyyəti
nin geniş və dəqiq müəyyən edil
məsi də maliyyə nəzarətinin nəticə
liliyinin artırılmasına xidmət etmiş
olacaq. Layihədə Hesablama Pala
tasının ali audit qurumu olaraq
beynəlxalq standartlara uyğun şə
kildə aşağıdakı audit növlərini tət
biq etməklə kənar maliyyə nəzarəti
ni həyata keçirməsi göstərilmişdir:
ü maliyyə əməliyyatları və hesa
batlarının uyğunluğunun, düz
günlüyünün, dürüstlüyünün və
tamlığının müəyyənləşdirilməsi,
maliyyə idarəçiliyi və daxili nə
zarət sisteminin qiymətləndiril
məsini nəzərdə tutan maliyyə
auditi;

ü proqram, layihə, fəaliyyət, əmə
liyyat və idarəetmə sisteminin
qənaətliliyinin, effektivliyinin və
nəticəliliyinin müəyyənləşdiril
məsini nəzərdə tutan səmərəli
lik (performans) auditi;
ü kənar dövlət maliyyə nəzarətinin
obyektləri tərəfindən qüvvədə
olan hüquqi aktların tələblərinə
əməl olunması vəziyyətinin
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə
tutan  uyğunluq auditi.
Beləliklə, yeni qanun layihəsi ilə
Hesablama Palatasının funksiya və
səlahiyyətlərində nəzərdə tutul
muş dəyişikliklər dövlət vəsaitləri
nin qənaətli və nəticəli istifadəsi
nin təmin edilməsində rolumuzu
artırmaqla Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti möhtərəm cə
nab İlham Əliyev tərəfindən müəy
yən olunmuş iqtisadi kursun mü
vəffəqiyyətli icrasında iştirak im
kanlarımızı genişləndirmək, ölkə
başçısının bu istiqamətdə qarşıya
qoyduğu vəzifələri layiqincə yeri
nə yetirmək məqsədini daşıyır.
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Rubrikamızın
qonağı Milli
Məclisin
deputatı,
Ana Vətən
Partiyasının
sədri Fəzail
Ağamalıdır.

Fəzail Ağamalı:

“Ömrümün sonuna qədər antimilli
mövqedə dayananlara qarşı
barışmaz mübarizə aparacağam”
- Fəzail müəllim, bu yaxınlarda
70 yaşınız tamam oldu. Ölkə
Prezidenti sizi respublikanın
ictimai-siyasi həyatındakı fəal
iştirakınıza görə “Şöhrət” or
deni ilə təltif etdi. Bu münasi
bətlə “Milli Məclis” jurnalı
olaraq sizi bir daha təbrik
edirik.
- Təşəkkür edirəm. Dövlət başçı
mız cənab İlham Əliyevə də öz də
rin minnətdarlığımı bildirirəm.

54

Milli Məclis

-	70 yaş ömrün elə bir müdrik
çağıdır ki, bu yaşda insan özüözünə hesabat verir. Fəzail
müəllim dönüb arxaya baxan
da hansı hisslər keçirir?
- Təbii ki, 70 yaş insan ömrünün
ən yüksək məqamlarından biridir.
Bu yaşa gəlib çatana qədər hər bir
insan kimi mən də müəyyən mər
hələlərdən keçmişəm: sevincli an
larım da, çətin günlərim də olub.
Lakin dönüb arxaya baxanda istər

ictimai-siyasi fəaliyyətim, istər şəx
si həyatım ziqzaqlı olsa da, müxtə
lif elementlərlə zəngin olsa da, bu,
bütövlükdə mənim həyatımdır,
mənim taleyimdir və bu həyatdan
narazı olmağa ixtiyarım yoxdur.
Mən belə bir yanaşmanın tərəf
darıyam ki, hər bir insan övladının
bir alın yazısı, bir tale yazısı olur.
Bu alın yazımdan da, taleyimdən
də razıyam və şükürlər olsun ki,
gəlib 70 yaşa çatmışam. Bunun özü

mən deyərdim ki, hər bir insan
üçün böyük uğurdur.
Bu ömrün 25 ilinə yaxını peda
qoji fəaliyyətə həsr olunub. Azər
baycan Respublikasının müxtəlif
ali məktəblərində gənclərimizə
dərs demişəm, onların təlim-tərbi
yəsi ilə məşğul olmuşam. Çalışmı
şam ki, həqiqətən, o müqəddəs
ada - müəllim adına layiq olum.
Çox şadam ki, bu gün artıq saçsaqqalı ağarmış, məndən bir 10
yaş kiçik - 60 yaşında kimlə isə
rastlaşıram, o, mənə salam verir,
böyük ehtiram göstərir, mənim tə
ləbəm, şagirdim olduğunu dilə
gətirir. Düşünürəm ki, bundan
böyük sevinc ola bilməz.
Tale elə gətirdi ki, 1988-ci ildə
Azərbaycanda başlayan proseslə
rin, yəni Dağlıq Qarabağda erməni
separatizminin və Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları
nın açıq xarakter aldığı bir dövrdə
mən də xalqımla bərabər oldum,
ümumxalq hərəkatının içərisində
yer aldım və bu proseslərdə müəy
yən qədər fəal iştirak etdim. Fəaliy
yətimi bütün sahələrdə məhdud
laşdıraraq ancaq bu istiqamətdə

potensialımı ortaya qoydum və bu
da həyatımın xatırladığım ən xoş
anlarından biridir ki, mən o hərə
katda iştirak etmişəm, xalqımla bə
rabər olmuşam.
Xalq hərəkatında iştirak etdiyi
miz zaman biz hər an ölümlə
üz-üzə idik. Mən o vaxt da söylə
mişdim ki, imperiya xalq hərəka
tında iştirak edən və onun önündə
gedənlərin hər birinə qarşı güllə
atır. O güllə bizi nə vaxt tutacaq
Allah bilir. Yəni doğrudan da, föv
qəladə vəziyyət şəraitində imperi
yanın çökdüyü zaman kəsiyində
nəhəng bina kimi xalqlar, millətlər,
bizlər onun altında qala bilərdik,
necə ki, 20 Yanvarda qaldıq. 20
Yanvarla bərabər vermiş olduğu
muz çoxminli şəhidlər azadlığın
qurbanlarıdır. Belə bir zamanda
şəhid olanlarımız da oldu, sağ qa
lanlarımız da. Bu, artıq taleyin işi
dir. Belə bir çətin anlarda hər gü
nümüz təhlükə idi.
Eyni zamanda, çox böyük qürur
hissi keçirirəm ki, məni yaradan
Tanrımız ən ciddi tarixi anlarda
düz mövqe seçməyimdə yardım
çım olub; imkan verməyib ki, səhv

edim, yolumu azım. Bu baxımdan
mən 1990-cı illərin əvvəllərində
Azərbaycanda çox ciddi kataklizm
lərin baş alıb getdiyi bir zamanda
yenə də taleyin və Tanrının diktəsi
ilə Ulu öndərimizin yanında ol
dum. Onunla bir neçə dəfə Naxçı
vanda görüşdüm, Azərbaycanda
siyasi hakimiyyətə gəlməsi üçün
bütün imkanlarımı əsirgəməyəcə
yimi, bütün potensialımı qoyacağı
mı diqqətinə çatdırdım.
Əksər azərbaycanlılar kimi mən
də respublikamızın fəlakətdən qur
tarması üçün yeganə yolu Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəl
məsində görürdüm. Bu prosesdə
fəal iştirak etdim və Ulu öndərimi
zin siyasi hakimiyyətə gəlməsi
Azərbaycanı böyük fəlakətlərdən
qurtardı. Həmin dövrdəki vətən
daşlıq mövqeyim bu gün məndə
bir rahatlıq yaradır, bir qürur hissi
doğurur.
Ulu öndərimizdən sonra ölkəyə
kimin rəhbərlik etməsi həmin
dövrdə çox ciddi siyasi bir mövzu
kimi gündəlikdə idi, geniş müzaki
rə olunurdu. Həmin tarixi anlarda
da mən, bu da, təbii ki, taleyin hök

yanvar-fevral 2018

55

HƏMSÖHBƏT

 ü idi: İlham Əliyevin Ulu öndər
m
dən sonra Prezident seçilməsinin
ilk təşəbbüskarlarından biri oldum.
1999-cu ildə hələ Ulu öndərimiz
Prezident ikən mən “İlham Əliyev
böyük siyasətdə: reallıqlar və pers
pektivlər” adlı kitab nəşr etdirdim
və bu kitabda İlham Əliyevin XXI
əsrdə alternativi olmayan, zama
nın yetişdirdiyi, zamanın önə çək
diyi bir lider olacağını qeyd etdim.
2003-cü ilə qədər mənim İlham
Əliyevlə bağlı, onun siyasi fəaliy
yətinin bütün tərəflərini əks etdi
rən, nitqlərini, məqalələrini, açıqla
malarını özündə ehtiva edən 12
cildlik kitabım çap olundu və 2003cü ildə biz partiyamızın qurulta
yında İlham Əliyevin prezidentliyə
namizədliyini irəli sürdük. Həyatı
mın ən mühüm məqamlarından
biri də budur.
O zaman bizim fikirlərə başqa
cür yanaşanlar da var idi, bunu
ciddiyə qəbul etməyənlər də var
idi. Lakin həyat sübut etdi ki, biz
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düz yol seçdik. Həyat sübut etdi ki,
doğrudan da, İlham Əliyev XXI
əsrdə nəinki Azərbaycanda, həm
də regionda alternativi olmayan
liderdir və mən deyərdim ki, artıq
o, dünya çapında bir lider səviyyə
sinə yüksəlib.
Mən 70 yaşına gəlib çatdığım
zaman kəsiyində arxaya baxanda
bunları xatırlayaraq çox böyük qü
rur, sevinc hissi keçirirəm.
- Siz Qərbi Azərbaycanın Zəngə
zur mahalında Sisian rayonu
nun Şıxlar kəndində anadan
olmusunuz. Uşaqlığınız orada
keçib. O yerləri necə xatırlayır
sınız?
- Təbii ki, o yerlər bu gün də mə
nim yuxularımdan getmir. Tez-tez
o yerləri yuxuda görürəm. Ən bö
yük arzum bəlkə də odur ki, Allah
mənə elə bir tale qismət etsin ki, bir
daha o yerlərə gedə bilim, o yerlərin
havasını ala bilim, o yerlərin sərin
bulaqlarından su içə bilim.

Mən Zəngəzurda Şıxlar kəndin
də doğulub böyümüşəm. Uşaqlı
ğım, gəncliyim orada keçib. Orta
məktəbi orada oxumuşam. Etiraf
edim ki, sakit uşaq olmamışam,
dəcəlliyim çox olub. Ancaq bunun
la belə bizim kənd üçün və o bölgə
üçün səciyyəvi olan bir cəhət var
idi ki, yaxşı oxumaqla bərabər,
həm də təsərrüfatın müəyyən his
səsinin yükünü öz üzərinə götür
məli idin: orada mal-qaraya bax
maqdan başlamış ta ki, onun qış
hazırlığına qədər bütün proseslər
də iştirak etməli idin. Mən də bu
işlərdən kənarda olmamışam, 8-ci
sinifdən sonra tətilə çıxanda sov
xozda işləmişəm, əmək haqqı almı
şam, onunla öz ehtiyaclarımı ödə
mişəm, yəni dəftər-kitab almışam.
Özümüzün şəxsi təsərrüfatımızda
da çalışmışam. Kifayət qədər fəal
həyat sürmüşəm.
18 yaşımda məktəbi bitirib Ba
kıya gəldim. Sənədlərimi Bakı
Dövlət Universitetinə təqdim et

dim. Birinci il qəbul imtahanından
keçə bilmədim, həmin il şəhərdə
fəhlə kimi işlədim. İkinci il daha
ciddi hazırlaşıb yüksək balla Bakı
Dövlət Universitetinin Tarix fakül
təsinə qəbul oldum.
-	Respublika ictimaiyyəti sizi
görkəmli alim, bir sıra monoq
rafiyaların və elmi əsərlərin
müəllifi kimi yaxşı tanıyır.
Həm də uzun illərdir ki, Milli
Məclisin deputatısınız. Xalqın
sizə olan bu etimadını necə qo
ruyursunuz?
- İmkan daxilində elmi yaradıcı
lıqla məşğul olmuşam. Amma çox
təəssüf ki, bu gün məşğul olmuram.
Həm də mənim yanaşmam bundan

ibarətdir ki, nə iş görürsənsə gör,
orada peşəkarlıq öz sözünü deməli
dir. Əgər mən siyasətdəyəmsə, de
mək artıq alim kimi məşğul olmaq
imkanlarım xeyli məhduddur. Ta
rixçi alim yaradıcılıq imkanlarını
genişləndirmək üçün hökmən ar
xivlərə getməlidir. Təbii ki, bu gün
mənim buna imkanım yoxdur.
Ancaq bu yaxınlarda belə bir
məlumat aldım ki, Belorusda Türk
mənçay sülh müqaviləsinin 190 il
liyi ilə bağlı konfrans keçiriləcək.
Mən dərhal əlaqə saxladım və ora
da iştirak etmək istədiyimi bildir
dim. Artıq məruzə hazırlamışam:
“Türkmənçay sülh müqaviləsi:
onun Azərbaycan üçün sosial-siya
si və tarixi nəticələri”. Məruzədə

tarixi torpaqlarımızda Ermənistan
dövlətinin yaradılması və bu döv
lətin yaradılmasının ilk anından
başlayaraq bu prosesin bu günə
qədər Azərbaycana verdiyi ağır
nəticələr əks olunub. Orada konk
ret faktlar arxiv materialları ilə öz
ifadəsini tapıb.
1988-ci ildən biz Azərbaycan
xalqı ilə ümumxalq hərəkatına baş
ladıq və ondan sonra mən taleyimi
siyasətdə gördüm və bu yolu seç
dim. Artıq 25 ildir fəal siyasətdə
yəm. Bu siyasətin başlıca mahiyyə
ti Azərbaycanın dövlət müstəqilli
yinə, Azərbaycan xalqına, onun
milli maraqlarına, dövlətçiliyimizə
və dövlətçiliyimizdə müstəsna
əhəmiyyət kəsb edən Ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi xəttinə xid
mət etməkdir. İndi nə dərəcədə
xidmət edirəm, uğurlarım nədir,
nöqsanlarım nədən ibarətdir, deyə
bilmərəm, amma, təbii ki, bunlar
var: uğurlar da, ciddi nəticələr də
var, bu fəaliyyətdə nöqsanlar, xo
şagəlməyən məqamlar da var. Bə
zən öz təhlilim nəticəsində fikirlə
şirəm ki, gərək bunu etməyəydim,
belə etsə idim, daha yaxşı olardı.
Ancaq bir şey mənim üçün qırmızı
xətdir ki, onu keçmək olmaz: bu da
dediyim kimi vətən, Azərbaycanın
müstəqilliyi, milli maraqlar, döv
lətçiliyimiz və Ulu öndərimiz Hey
dər Əliyevin siyasi xətti, siyasi kur
su və bunun Azərbaycan üçün əbə
diliyi. Bu, mənim üçün artıq kre
dodur və kim bunun əleyhinə ge
dirsə, təbii ki, mənim çox amansız,
barışmaz münasibətimlə üz-üzə
dayanır.
- Siyasətdə daha çox maraqlar
üstünlük təşkil edir. Fəaliyyəti
niz dövründə siyasətdə xəya
nətlə çoxmu üzləşmisiniz?
- Elə insanlar olub ki, siyasətə
gəlib, ancaq onun fəaliyyəti siyasi
çətir altında antimilli xarakter da
şıyıb. Bununla bağlı mənim açıqla
malarım da olub, müsahibələrdə
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söylədiyim fikirlər də olub. Bu ya
xınlarda verdiyim bir müsahibədə
rəhmətlik Xudu Məmmədovun
ölümü ilə bağlı xatirələrimi söylə
dim. Bununla əlaqədar bəzi qal
maqallar oldu. Orada da antimilli
mövqeyə görə Leyla Yunus, Əlik
ram Hümbətov, Zərdüşt Əlizadə
haqqında öz fikirlərimi demişəm.
Bu cür insanlara qarşı mən çox ba
rışmaz mövqedəyəm. Bu mübari
zəmi də özüm üçün müqəddəs bir
yol hesab edirəm. Kimsə siyasətə
gələrək Azərbaycanın milli maraq
larına deyil, dövlətçiliyinə deyil,
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
antiazərbaycan qüvvələrinin ma
raqlarına və özünün biznes maraq
larına xidmət edirsə, bu, mənim
üçün bir nömrəli bağışlanmaz hə
dəfdir. Onların qarşısı zamanında
alınmalıdır, yoxsa qanqal toxumu
kimi cəmiyyəti bürüyə bilərlər.
Belə insanlara qarşı ictimai rəy bir
mənalı şəkildə köklənməlidir.
Onlar xəyanət yolunu tutan insan
lardır.

Əlikram Hümbətov Azərbaycan
xalq hərəkatının dayaqları üzərin
də siyasətə gəldi. Amma sonra xə
yanət edərək Azərbaycanın parça
lanması üçün addımlar atdı. İndi
ermənilərlə bərabər ölkəmizə qarşı
düşmənçilik mövqeyini ortaya
qoymaqdadır. Eyni sözləri Leyla
Yunus haqqında da demək olar.
Bu gün dini pərdə altında siyasə
tə gələrək, ayrı-ayrı dövlətlərin ma
raqlarına xidmət edərək Azərbayca
nın başqa bir müstəvidə uğurlarına
mane olmaq, ölkəmizi problemlər
içərisində yaşatmaq istəyən qüvvə
lər də var. Bu qüvvələrə qarşı siya
sətçilərimiz, millət vəkilləri öz iradə
lərini ortaya qoymalıdırlar. Bəs biz
nə üçün seçilmişik? Millət bizə bu
mandatı nə üçün verib? Verib ki, öz
həyat şəraitimizi quraq, yoxsa gələk
elə qanunvericilik prosesində iştirak
edək. Budurmu bizim missiyamız?
Təbii ki, yox. Əgər xalq bizə o man
datı veribsə, bizim missiyamız məhz
millətin maraqlarına geniş anlamda
xidmət etməkdir. Bu, şərəfli bir mis
siyanı daşımaqdır. 10 milyona yaxın
xalq içərisindən seçim 125 nəfərdir.
Bu 125 nəfər deputat isə bu seçimi
qiymətləndirməli, bu məsuliyyəti
başa düşüb Azərbaycan xalqına,
Azərbaycanın milli dövlətçiliyinə,
milli maraqlarına xidmət etməlidir
və bu xidmətdən böyük şərəf duy
malıdır. Mən belə görürəm və düşü
nürəm ki, doğru görürəm. Ona görə
də bu günə qədər fəaliyyətimi necə
qurmuşamsa, Allah mənə bundan
sonra nə qədər ömür veribsə, ömrü
mün sonuna qədər antimilli mövqe
də dayananlara qarşı barışmaz mü
barizə aparacağam.
- Siz parlamentin Hüquq siyasə
ti və dövlət quruculuğu komi
təsinin üzvüsünüz. Qanun ya
radıcılığında fəal iştirak edir
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siniz. Hansı qanunların qəbul
olunmasını arzulardınız?
- Azərbaycanda 90-cı illərin
ikinci yarısından cəmiyyətin bütün
tərəflərini özündə ehtiva edən qa
nunların işlənib hazırlanması və
qəbul edilməsi prosesi başlandı.
1995-ci ildə müstəqil dövlətimizin
parlamenti formalaşdı və bundan
keçən zaman kəsiyində artıq əsri
mizin əvvəllərinə qədər hüquqi,
iqtisadi, siyasi, sosial, demək olar
ki, bütün sahələrdə fundamental
xarakter daşıyan qanunlar qəbul
edildi. Bu gün fikir vermisinizsə,
Milli Məclisin qanunverici işi qə
bul olunmuş qanunlara əlavə və
dəyişikliklər edilməsidir. Yəni hü
quqi baxımdan artıq bütün qanun
lar qəbul olunub. Mən deyərdim
ki, bu baxımda qanunvericilik ba
zasının, demək olar ki, 90 faizə qə
dəri formalaşıb. İndi bundan sonra
artıq cəmiyyətin özünün bir sifariş
olaraq qarşıya qoyduğu aktual mə
sələləri qanunvericilik prosesində
davam etdirmək əzmindəyik.
- Fəzail müəllim, siz ictimai-si
yasi həyatda, ölkə siyasətində
öz sözünü demiş, xalq tərəfin
dən qəbul edilən bir siyasətçi
siniz. Növbəti sualım sizin da
vamçınızla bağlıdır. Ailədə gə
ləcəyimiz üçün siyasətçi yetir
misinizmi?
- Mən yetirməmişəm, onun özü
yetişib (gülür). Təbii ki, hər bir va
lideyn çalışır ki, övladı sağlam ol
sun, həyatı uğurlu olsun, onun
normal yaşayışı olsun və s. Siyasət
çilər cəmiyyətdə aparıcı mövqe tu
tur. Azərbaycanda örnək ola bilə
cək siyasətçilərimiz olub, bu gün
də var: Ulu öndər, Prezidentimiz
İlham Əliyev. Onların aparmış ol
duğu siyasət milli maraqlara, milli
dəyərlərə söykənən, milli əxlaqı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni
versitetinin Psixologiya fakültəsin
də birillik kurs keçdi. Doktorantu
raya qəbul olunub. Uşaq psixologi
yası ilə bağlı elmi işini başa çatdı
rıb. Bu gün Bakıda çox tanınan bir
uşaq bağçasına rəhbərlik edir.
Nəvələrim var. Onlar mənim
həyatım, sevinc mənbəyimdir. On
larla çox sevincli anlar yaşayıram.

mızın yüksək səviyyədə qoruyub
saxlanmasına xidmət edən bir siya
sətdir. Mən bu yanaşma ilə yanaşı,
bu sahənin çətinliklərini də önə
çəkmək istəyirəm. Siyasət çox çətin
peşədir. Burada səhv etmək demək
olar ki, sənin keçmişinə və gələcə
yinə xətt çəkməyə gətirib çıxara
bilər. Siyasətdə gərək səhv etməyə
sən, həm də gərək elə edəsən ki,
millətin nifrətinə səbəb olmayasan.
Bunun üçün düz yol seçməlisən.
Eyni zamanda, şəxsi həyatında da
elə bir yaşam tərzi keçirməlisən ki,
demiş olduğun sözə görə sənə qu

etsinlər, milli-mənəvi dəyərlərimi
zə söykənsinlər, cəmiyyətdə nüfuz
qazansınlar. Bu, belə də var.
Böyük oğlum məmurdur. İqtisa
di İnkişaf Nazirliyində bölmə mü
diri vəzifəsində çalışır, siyasətlə işi
yoxdur. Ondan kiçik oğlumun
mən partiya yaradanda 16 yaşı var
idi. O vaxtdan yanımdadır. Bakı
Dövlət Universitetinin Beynəlxalq
hüquq fakültəsini bitirib. Amma
partiya ilə əlaqəsini kəsmədi, Təş
kilat şöbəsinin müdiri oldu. Parti
yanın təşkilatlanmasında kifayət
qədər əmək sərf edib. Bu gün Ana

- Ən böyük arzunuz nədir?
- Ən böyük arzum Azərbaycanı
bütöv görməkdir. Ən böyük ar
zum bu gün biz necə müstəqiliksə,

laq asanlar inansınlar, özləri üçün
bir nəticə çıxarsınlar. Əgər belə ol
masa, siyasətçinin şəxsi həyatı ilə
siyasi fəaliyyəti arasında bir ta
mamlama olmasa, o siyasətçinin
dediyi sözün nəticəsi olmaz.
Təbii ki, mən siyasətin ağırlığını
görərək istəməzdim övladlarım
dan kimsə bu peşəyə gəlsin. İstər
dim ki, onlar elə bir sənət seçsinlər
ki, onunla millətə, dövlətə xidmət

Vətən Partiyasının Aparat rəhbəri
dir. Partiyanın ayaqüstə durmasın
da onun yeri və rolu var. Kifayət
qədər dünyagörüşü, savadı, biliyi
olan bir gəncdir.
Qızım Qərb Universitetinin in
gilis dili tərcüməçisi ixtisasını biti
rib. Dillər Universitetinin magist
raturasını fərqlənmə diplomu ilə
qurtarıb. Bir müddət universitetdə
çalışdı. Sonra ixtisasını dəyişdi.

bu müstəqilliyin xoş anlarını yaşa
yaraq seviniriksə, çox istəyərdim
ki, Cənub da belə sevinsin. Arzu
larımın işərisində xüsusi yer tutan,
təbii ki, əvvəldə dediyim kimi, do
ğulduğum Zəngəzura getməkdir,
böyüyüb boya-başa çatdığım evi
mizlə üz-üzə dayanıb onunla söh
bət etməkdir.
Nəvə toyu görmək də ən böyük
arzularımdandır.
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İStİQlAlImIzIn
cü

Fazil Mustafa
Milli Məclisin deputatı,
Böyük Quruluş Partiyasının sədri

1918ci il mayın 27də Zaqafqa
ziya Seyminin Müsəlman fraksiya
sının üzvləri toplaşaraq Azərbay
canın müstəqilliyini elan etmək
üçün özünü Azərbaycan Milli Şu
rası adlandırmağı qərara aldı. Bu,
ilk Azərbaycan parlamentinin tə
məlinin qoyulması tarixidir və hə
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1918-ci il Azərbaycan dövləti və xalqı üçün
silsilə yüzilliklər tarixidir. Azərbaycan Milli
Şurasının yaradılmasının, ilk Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətə başlamasının, Qafqazİslam Ordusunun qurulmasının, Azərbaycan
Milli Ordusunun formalaşmasının, Bakının
işğaldan azad edilməsinin, Azərbaycan parlamentinin açılışının 100 illiyi qeyd olunacaq.
Ancaq bütün bu yüzillikləri ümumiləşdirən
şərəfli bir tarixin yubileyi var: bu da Azərbaycan xalqının modern dövlətçilik tarixinin
100 illiyidir. Həm də bu modern dövlət türkmüsəlman coğrafiyasında ilk parlamentli,
demokratik bir cümhuriyyət hesab olunur.
min Milli Şura mayın 27də keçiri
lən iclasında o zaman Batumda
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
başçısı kimi danışıqlar aparan Mə
həmməd Əmin Rəsulzadəni qiyabi
olaraq sədr seçdi. Milli Şuranın
sədrinin müavinləri isə Həsən bəy
Ağayev və Mir Hidayət Seyidov

təsdiq olundular. Mayın 27də ke
çirilən Milli Şuranın iclasında Fətə
li xan Xoyskinin başçılığı ilə icra
orqanı  hökumət seçildi və bu or
qanın tərkibinə Məhəmməd Həsən
Hacınski, Xəlil bəy Xasməmmə
dov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Xuda
dat bəy MəlikAslanov, Camo bəy

Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin birinci iclası (1918-ci il)
Hacınski, Məmməd Yusif Cəfərov,
Xosrov Paşa bəy Sultanov və Ək
bər ağa Şeyxülislamov daxil edildi
lər.

1918-ci il mayın 28-də Həsən
bəy Ağayevin sədrliyi ilə Tiflis şə
hərində keçirilən Azərbaycan Milli
Şurasının tarixi iclasında Azərbay

canın fədakar övladlarının səs ver
diyi və imzaladığı İstiqlal Bəyan
naməsinin ilk iki maddəsi ilə bir
millətin yeni dünyada tanıtım pas
portuna əbədi bir möhür vurulur
du. Bir millətin dünyaya səslənişi
ni əks etdirən həmin tarixi sənədin
ilk iki maddəsində millətin iradəsi
nin üç prinsipial istiqaməti açıqla
nırdı:
a Azərbaycan xalqı hakimiyyət
haqqına sahibdir;
a Cənub-Şərqi Zaqafqaziyadan
ibarət olan Azərbaycan tam
hüquqlu müstəqil dövlətdir;
aMüstəqil Azərbaycan dövləti
nin idarə forması xalq cüm
huriyyətidir.
Bu, yalnız həmin günün deyil,
həm də gələcəyin Azərbaycan döv
lətinin mövcudluğunun və tanıtı
mının dəyişməz çərçivəsi olacaqdı.
Yəni bundan sonra Azərbaycan
adlanan adi bir coğrafiya məfhu
mu millətin istiqlal iradəsi ilə ya
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yətin ilk paytaxtı elan olunan Gən
zılmış əbədi mövcudluq əsəri kimi
cə şəhərinə köçdü və burada hə
təqdim ediləcəkdi. Məhz bu əsər
min ilin sentyabrın 17dək fəaliy
istiqlal haqqını gerçəkləşdirmiş bir
yət göstərdi. Bu dövrdə Azərbay
millətin qurduğu dövlətin məhz
can hökumətinin qarşısında əsasən
bu istiqamətlər üzrə dünya ailəsi
bir həyati əhəmiyyət daşıyan vəzi
nin içində var olmasını, böyüməsi
ni və söz sahibinə çevrilmə
sini təmin edəcəkdi.
Məhəmməd Əmin Rəsul
zadə “Azərbaycan Cümhu
riyyəti” əsərində yazırdı:
“28 mayda Azərbaycan is
tiqlalı fikrən qazanıldı”.
Bu uzaqgörən milli lider
ona görə həmin hadisəni
fikrən qazanılan bir tarix
olaraq vurğulayırdı ki,
sonrakı nəsillər cümhu
riyyət ideyasının hansı
inanılmaz ağır şərtlərdə
gerçəkləşdiyini anlasın
lar. Bildiyimiz kimi,
Azərbaycan Cümhuriy
yəti elan olunmasına
baxmayaraq, Milli Şura
tərəfindən Fətəli xan
Xoyskinin başçılığı ilə
seçilən kabinet bir mü
hacirət hökuməti kimi
fəaliyyət göstərməyə
məcbur idi. Yeni cüm
huriyyəti təsis edən
və onun ən ali orqanı
Azərbaycan Demokratik Respublikasının
olan Milli Şura da
İstiqlal Bəyannaməsi
1918ci il mayın
28dən
iyu nun
16dək Gürcüstanın
fə dururdu: Azərbaycanın ən bö
paytaxtı Tiflisdə fəaliyyət göstərir
yük şəhəri olan Bakını və ətraf
di. Bu fədakar insanlar yeni dövləti
bölgələri işğal altında saxlayan
başqa ölkənin paytaxtında qur
S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı
muşdular. Bu, həm də onu göstə
Xalq Komissarları Soveti adı altın
rirdi ki, bir xalqın əsrlərdir yaşadı
da türkmüsəlman əhalisinin qət
ğı doğma vətənində öz dövlətini
liamını gerçəkləşdirən erməni daş
qurmaq üçün imkanları düşmənlər
nakbolşevik silahlı quldur dəstə
tərəfindən hansı səviyyədə məh
lərini məhv edərək dövlətin bütün
dudlaşdırılmışdı. Yalnız 1918ci il
ərazilərində suverenliyi təmin et
iyunun 16da yenicə yaradılmış
mək.
Azərbaycan hökuməti cümhuriy
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Məhz bu tarixi missiyanın yeri
nə yetirilməsinə yol açan, istiqlal
tariximizdə bəlkə də ən mühüm
sənədlərdən biri olan və 1918ci il
iyunun 4də Batumda Osmanlı
dövləti və Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti arasında
bağlanan müqaviləni
xatırlatmaq olduqca
zəruridir. Azərbaycan
adından Milli Şuranın
səd ri
Mə həm məd
Əmin Rəsulzadə və xa
rici işlər naziri Məhəm
məd Həsən Hacınski
tərəfindən imzalanan
bu müqavilə nəticəsin
də yenicə yaradılmış
Azərbaycan Cümhuriy
yətinin ayaqda dura bil
məsi üçün Türkİslam
Ordusunun yardımına
hüquqi əsas yaranmışdı.
Türk ordusunun gəlişi ilə
qısa müddətdə Azərbay
can Milli Ordusunun for
malaşması prosesi başla
mış, iki qardaş ölkənin
hərbi birliklərinin əsgər və
zabitlərinin çiyinçiyinə fə
dakarlığı nəticəsində düş
mənin ölkə ərazisindən qo
vulması, Qarabağda vaxta
şırı meydana gələn erməni
qiyamlarının yatırılması ger
çəkləşdirilmişdi.
Yalnız 1918ci il sentyabrın
15də Nuri paşanın rəhbərliyi al
tında yeni yaranmış Azərbaycan
Milli Ordusunun da tərkibində ol
duğu Qafqaz İslam Ordusu Bakını
ermənibolşevik işğalından azad
etdikdən sonra sentyabrın 17də
Azərbaycan hökuməti Bakıya köçə
bilmış və cümhuriyyət süqut edən
günədək öz yeni paytaxtında müs
təqilliyi qorumaq uğrunda müba
rizəni davam etdirmişdir. Yuxarı

da qeyd olunan faktlar da onu
göstərir ki, dövrün hansı çətinliklə
ri içində fikrən yaranmış bu cüm
huriyyəti qısa bir müddət ərzində
real bir dövlətə çevirmək mümkün
olmuşdur.
M.Ə.Rəsulzadə 1954-cü ildə
“Azərbaycan davası” adlı məqalə
sində maraqlı bir müqayisə aparır
dı. O yazırdı: “Yüz il öncə ayrı-ayrı
xanlıq halında Çar Rusiyasının ha
kimiyyəti altına düşən Azərbaycan
Birinci Dünya hərbi nəticəsində çö
kən Rusiya İmperatorluğunun xa
rabası altında siyasi bir bütün, bir
millət, bir dövlət olaraq qalxdı”.
Maraqlıdır ki, 71 il mövcud olmuş
Sovet Rusiyasının hegemonluğuna
əsaslanan SSRİ dövlətinin içində
kağız üzərində də olsa müttəfiq
respublika statusunda olmağımıza
görə məhz Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin mövcudluğuna borc
luyuq. 1919-cu il yanvarın 12-də
böyük dövlətlər tərəfindən Azər
baycanın dövlət müstəqilliyinin ta
nınması faktı torpaqlarımızı işğal
edən Rusiyanın bolşevik rejimini
məcbur etdi ki, formal da olsa

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti IV kabinetinin üzvləri
Azərbaycanın bərabərhüquqlu
müttəfiq respublika statusunu ta
nısınlar. SSRİ-nin çöküşündən son
ra isə keçmiş sovet məkanında olan
yalnız müttəfiq respublikaların öz
mövcud əraziləri ilə BMT tərəfin
dən müstəqil dövlət kimi tanınma
sı faktı da Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin bizim üçün hansı

əvəzsiz bir dəyər olduğunu bir da
ha göstərir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin 100 illiyi həm də xalqımızın in
sanlığa bir hesabatıdır. Bu, Azər
baycan xalqının demokratiyaya,
cümhuriyyət ideyasına, hüquqa nə
qədər bağlı bir xarakterə sahib ol
duğunun bariz göstəricisidir. Təsa

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti parlamentinin deputatları (Bakı, 1920)
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düfi deyildir ki, 1918ci il dekabrın
7də fəaliyyətə başlamış Azərbay
can parlamentində Azərbaycanda
yaşayan xalqların sayı nəzərə alına
raq, azərbaycanlılardan 80 nəfər,
ermənilərdən 21 nəfər, ruslardan 10
nəfər, yəhudilərdən 1 nəfər, alman
lardan 1 nəfər təmsilçi nəzərdə tu
tulmuşdu. Bakıda fəaliyyət göstə
rən erməni və rus milli şuraları o
zaman işğalçı ingilis ordusunun ko
mandiri olan general Tomsonun
yardımı ilə Azərbaycan parlamenti
nin açılışına mane olmağa çalışsalar
da, bunun qarşısı alındı və parla
ment ilk iclasını keçirərək yenidən
Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə
üçüncü Azərbaycan hökumətinin
təşkil olunmasına qərar verdi.
Yarandığı gündən öz işini de
mokratik prinsiplər üzərində quran
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

parlamentinin 120 nəfərdən ibarət
olması nəzərdə tutulsa da, 1919cu
ilin sonlarında cəmi 96 deputat
fəaliyyət göstərirdi. Müsavat və bi
tərəflər bloku, “İttihad”, “Əhrar”
partiyaları, Sosialistlər, Müstəqillər,
Sol müstəqillər fraksiyaları ilə yana
şı, 4 nəfər SlavyanRus Cəmiyyəti, 5
nəfər Erməni fraksiyası, 6 nəfər
Daşnak fraksiyası, 4 nəfər Milli az
lıqlar fraksiyasının fəaliyyət göstər
məsi insan haqlarına, milli azlıqla
rın hüquqlarına nə dərəcədə həs
saslıqla yanaşılan demokratik bir
dövlətin qurulmasından xəbər ve
rirdi. Halbuki, hələ 9 ay öncə Bakı
da və Azərbaycanın bir sıra bölgələ
rində ermənibolşevik quldur dəs
tələri tərəfindən türk və müsəlman
əhalisinə qarşı törədilən soyqırım
hadisəsinin yaraları hələ sağalma
mışdı və həmin qətliamı törədən

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordusunun paradı (Bakı, 1918)
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lərlə fikir birliyi içində olanların
təmsilçilik haqqının tanınması bir
millətin alicənablıq və humanistli
yinin ən bariz göstəricisi idi.
17 ay müddətində fəaliyyət gös
tərən Azərbaycan parlamenti çalış
ma məhsuldarlığı ilə seçilmiş, 130
iclas keçirərək 270ə yaxın qanun
layihəsinə baxmış, 230 qanun qə
bul etmişdir. Parlamentin qarşısın
da duran ən mühüm vəzifələrdən
biri də Azərbaycanın müstəqilliyi
nin tanınması olmuş, böyük dövlət
xadimi Əlimərdan bəy Topçubaşo
vun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin müdhiş fədakarlığı sayə
sində Paris Sülh Konfransında
müstəqilliyin defakto tanınması
ilə Qərbi Avropa ölkələrində və
ABŞda diplomatik nümayəndəlik
lər açmaq barədə qanun qəbul
edilmişdir.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
1955-ci il martın 12-də çapdan çıx
mış “May duyğuları” adlı son
şeirində millətin və dövlətin gələ
cəyini belə oxuyurdu:
Tarixin yenə gözəl bir çağında
Qaranlıq qış keçib bahar gələcək.
Hər hansı bir ilin aydın günündə
Azərbaycan istiqlala erəcək.

Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış orden və medalların eskizləri

Azərbaycanın dövlət rəmzləri
olan Dövlət bayrağı, Dövlət gerbi,
Dövlət himni və Dövlət möhürü
nün hökumət tərəfindən qəbul
olunması da böyük tarixi dəyərlə
rin millətin şüurunda təməlini
qoymuşdur.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin parlamenti 1920ci ilin aprelində gerçəkləşdirilən
bolşevik Rusiyasının işğalı zamanı
da dövlət müstəqilliyinin qorun
ması üçün son qərarında belə, prin
siplərini vurğulamağa çalışmışdır.
1920-ci il aprelin 27-də Məmməd
Yusif Cəfərovun sədrliyi ilə silahlı
bolşeviklərin mühasirəsi altında
keçirilən son parlament iclasında
hakimiyyətin bolşeviklərə verilmə
si barədə çıxarılan 7 bənddən iba
rət qərarın birinci bəndində “Sovet
hökuməti tərəfindən idarə olunan
Azərbaycanın tam istiqlaliyyətinin
qorunması” qeyd edilirdi.
Cümhuriyyətin süqutunun ar
dınca işğalla barışmayan Azərbay
can övladları böyük bir müqavimət

hərəkatına başladılar. Təkcə 1920-ci
ilin may ayında Gəncədə işğalçılara
qarşı başlanan qiyamı amansızlıqla
yatıran bolşevik qüvvələri 48 minə
yaxın mübariz soydaşımızı qətlə
yetirmişlər. Cümhuriyyətin liderlə
rinin xeyli hissəsi erməni-bolşevik
terrorunun qurbanı olmuş, Fətəli
xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Nə
sib bəy Yusifbəyli kimi böyük döv
lət adamları xainlər tərəfindən öl
dürülmüşlər. Bununla belə, müha
cirətə getməyə məcbur olmuş cüm
huriyyət liderləri bu ideyanı canlı
tutaraq unudulmasına imkan ver
məmiş, ağır şərtlər altında da olsa,
Azərbaycanın yenidən azadlığa qo
vuşması üçün əmək sərf etmişlər.
Yenə də Məhəmməd Əmin Rəsul
zadənin rəhbərliyi altında müxtəlif
ölkələrdə buraxılan jurnallarda, el
mi və siyasi konfranslarda, başqa
ölkələrin rəsmi şəxsləri ilə təmaslar
da Azərbaycan mühacirətinin təm
silçiləri kimi əsarət altında olan mil
lətin səsini dünyaya duyurmağa
çalışmışlar.

Bu şeirdə yer alan öncəgörmə
dən 36 il keçməmiş - 1991-ci il
oktyabrın 18-də özünü 1918-ci ildə
qurulmuş Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin varisi kimi tanıdan
ölkəmiz “Azərbaycan Respublikası
dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktını qəbul etdi. Be
ləliklə, Məhəmməd Əmin Rəsulza
dənin öncəgörməsinə uyğun ola
raq, nəhayət, “qaranlıq qış gedib,
bahar gəldi” və Azərbaycan yeni
dən istiqlalına qovuşdu.
2017-ci il mayın 16-da Azərbay
can Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi
haqqında” Sərəncam imzalamış
dır. Burada tariximizin ən böyük
hadisəsinin ən yüksək səviyyədə
keçiriləcək tədbirlərlə anılması nə
zərdə tutulmuşdur. Bununla yana
şı, 2018-ci ilin ölkə Prezidenti tərə
findən “Cümhuriyyət ili” elan
edilməsi də bütün Azərbaycan xal
qının ürəyincə olmuşdur. Tariximi
zin bu qürur dolu yubileyinin ən
yüksək səviyyədə ümummilli bay
ram kimi keçirilməsi onu göstərir
ki, Azərbaycanda Prezidentdən
tutmuş sıravi vətəndaşlara qədər
hər kəs üçün ən böyük dəyər məhz
cümhuriyyət ideyasıdır. Bu gün
dünyaya öz səsini duyuran, de
mokratik, hüquqi prinsipləri uca
tutan müasir Azərbaycan dövləti
də artıq 26 ildir ki, bu tarixi varisli
yi şərəflə yaşadır, bilavasitə cüm
huriyyət ideyasının parlaq əsəri
kimi inkişaf edir, dünyada siyasi
və iqtisadi cəhətdən mötəbər möv
qe qazanmağa can atır.
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1944cü ilədək “soyqırımı” anla
yışı beynəlxalq ictimaiyyətə məlum
deyildi. Bu termin ilk dəfə yəhudi
mənşəli polşalı hüquqşünas Rafael
Lemkin tərəfindən işlədilmişdir. O
hesab edirdi ki, soyqırımı müəyyən
insan qruplarının mövcudluğunun
vacib əsaslarını məhv etməyə yönəl
miş müxtəlif cinayətkar hərəkətlərin
koordinasiya olunmuş, planlı şəkil
də həyata keçirilməsidir. Bir ildən
sonra isə Nürnberq Beynəlxalq Hər
bi Tribunalı faşist liderlərini “bəşə
riyyət əleyhinə cinayətlərdə” ittiham
etmişdir. İlk dəfə olaraq Nürnberq
Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi
nin 6cı maddəsində beynəlxalq ci
nayətlərin nədən ibarət olduğu gös
tərilmiş, soyqırımı cinayəti insanlıq
əleyhinə olan cinayətlər kateqoriya
sına daxil edilmişdir.
Məlum olduğu kimi, tarixən qon
şu dövlətlərə qarşı məkrli ərazi id
dialarını gerçəkləşdirmək, “Böyük
Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə
yaşayan erməni millətçiləri bütöv

lükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı
yönəlmiş soyqırımı, terror siyasəti
həyata keçirmiş, dəhşətli cinayətlərə
əl atmışlar. Mərhələlərlə həyata keçi
rilən terror və soyqırımı siyasətinin
qanlı fəsadları təkcə böyük türk
dünyasının deyil, bütün bəşəriyyə
tin başı üstünü qara kabus kimi bü
rüməklə, əsrlər boyu bu vandaliz
min qurbanı olmuş Azərbaycan xal
qının qan yaddaşında dərin izlər
buraxmışdır.
Ermənilərin XX əsrin əvvəllərin
də azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə
törətdikləri soyqırımları əsrin so
nunda da təkrarlandı. Belə ki, 1992
ci il fevralın 26da ermənilər Azər
baycan Respublikasının Xocalı şəhə
rinin əhalisinə misli görünməyən
divan tutmuş, tarixə Xocalı soyqırı
mı kimi həkk olunan bu qanlı faciə
minlərlə azərbaycanlının məhv edil
məsi, əsir alınması, şəhərin yerlə
yeksan edilməsi ilə nəticələnmişdir.
1992ci il fevralın 25dən 26na keçən
gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş

Xocalı soyqırımı erməni şovinist
millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı
iki əsrdən artıq müddətdə həyata
keçirdikləri etnik təmizləmə və soy
qırımı siyasətinin davamı, qanlı sə
hifəsidir.
Hesab edirik ki, ErmənistanAzər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
dövründə Azərbaycan xalqına qarşı
həyata keçirilmiş ən dəhşətli cina
yətlərdən biri olan bu hadisə tarixdə
insanlığa qarşı görünməmiş vəhşi
likdir. Bir gecənin içində yüzlərlə
günahsız insan xüsusi qəddarlıqla
məhv edilmişdi. Xocalı şəhərinin iş
ğalının faciəli nəticələri bunlardır:
613 nəfər, o cümlədən 106 qadın və
63 uşaq qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şi
kəst olmuş, 1275 adam əsir götürül
müş, 150 nəfər itkin düş
müş, şəhərin özü isə yerlə
yeksan edilmişdi. Bu faciə
nəticəsində onlarla uşaq,
qadın və qoca güllələnmiş
di. Ermənistanın silahlı
qüvvələri və muzdlular bü
töv ailələri məhv edib, in
sanları amansızcasına qətlə
yetirmişdilər: adamların
qulaqları kəsilmiş və başla
rının dərisi soyulub çıxarıl
mışdı.
Soyqırımının hüquqi
məzmunu BMT Baş Məclisinin 9 de
kabr 1948ci il tarixli 260 (III) saylı
qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqı
rımı cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması haqqında” Kon
vensiya ilə müəyyən olunmuşdur.
Bu konvensiyaya qoşulan dövlətlər
sülh, yaxud müharibə dövründə tö
rədilməsindən asılı olmayaraq, soy
qırımının beynəlxalq hüquq norma
larını pozan cinayət olduğunu təs
diq edərək, onun qarşısının alınması
və səbəbkarların cəzalandırılması
üçün tədbirlər görməyi öhdələrinə
götürmüşdülər. Sənədə əsasən,
“soyqırımı” hər hansı milli, etnik,
irqi, yaxud dini qrupu tam və ya qis
mən məhv etmək məqsədilə törədi
lən aşağıdakı hərəkətlərdən ibarət

dir:
– bu cür qrup üzvlərinin öldürül
məsi;
– belə qrup üzvlərinə ağır bədən
xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq
yetirilməsi;
– hər hansı qrup üçün qəsdən
onun tam, yaxud qismən fiziki
məhvini nəzərdə tutan həyat
şəraiti yaradılması;
– bu cür qrupda doğumun qarşı
sını almağa yönəldilmiş tədbir
lərin görülməsi;
– uşaqların zorla bir insan qru
pundan alınıb başqasına veril
məsi.
Soyqırımı cinayəti üçün xüsusi
niyyətin olması zəruri ünsür sayılır.
Bu xüsusiyyət soyqırımı cinayətini

obyektiv cəhətinə görə oxşar beynəl
xalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soy
qırımı cinayətini təşkil edən əməllər
dən hər biri öz xarakterinə görə
şüurlu, bilərəkdən və iradə ilə diktə
olunan əməllərdir. Həmin əməllər
heç bir halda təsadüfən və ehtiyat
sızlıq nəticəsində törədilə bilməz.
Eyni zamanda, həmin əməlləri törət
mək niyyəti və onların mümkün
nəticələrinin ümumən dərk edilməsi
əməlin soyqırımı kimi tövsifi üçün
kifayət deyildir. Burada cinayətka
rın fikrinin xüsusi istiqamətini və ya
əməlin neqativ nəticələri ilə bağlı əv
vəlcədən mövcud olan konkret niy
yəti ortaya çıxarmaq tələb olunur.
Qabaqcadan xüsusi olaraq düzəl
dilmiş pusqulardan qaçıb canını

qurtarmaq istəyən azərbaycanlı
mülki əhalinin  Xocalı sakinlərinin
avtomat, pulemyot və başqa silah
lardan gülləbaran edilməsi erməni
lərin məhz soyqırımı niyyətini sübut
edir.
Həmin cinayətin azərbaycanlı
milli qrupuna qarşı yönəlməsi də
danılmaz faktdır.
Soyqırımı cinayətini təhlil edər
kən onun üç əsas ünsürünün möv
cud olması aydınlaşır:
– tanınan milli, etnik, irqi və ya
dini qrupun olması;
– bu cür qrupu tamamilə və ya
qismən məhv etmək niyyətinin
olması (mensrea);
– tanınan qrupla bağlı soyqırımı
hərəkətlərindən hər hansı biri
nin törədilməsi (actusreus).
Deməli, soyqırımı aktı
hökmən milli, etnik, irqi və
ya dini qrupa qarşı yönəl
məlidir. Başqa qrupa, məsə
lən, siyasi və ya sosial qrupa
qarşı yönələn bu cür hərə
kətlər soyqırımı kimi qiy
mətləndirilə bilməz.
“Soyqırımı” anlayışı qa
dağan olunmuş əməlin
ümumi nəticələrinə dair
konkret niyyətin olmasını
tələb edir. Soyqırımı cinayə
tinin tövsifedici əlaməti kimi niyyət
özündə bir neçə cəhəti birləşdirir:
– niyyət təsadüfi, bu və ya digər
konkret qrupa məxsus olan bir,
yaxud bir neçə şəxsin deyil,
qrupun məhv edilməsindən
ibarət olmalıdır. Fərdin şəxsiy
yət yox, məhz müəyyən qrupa
mənsubluğu soyqırımı qur
banlarını təyin etmək üçün
həlledici meyardır;
– niyyət özözlüyündə, başqa
sından fərqlənən bir qrupun
məhv edilməsindən ibarət ol
malıdır. Soyqırımı bütöv insan
qrupunun mövcudluğu hüqu
qunu tanımaqdan imtinadır.
Adamöldürmə (hemosid) isə
ayrıayrı insan varlıqlarının ya
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şamaq hüququnu tanımaqdan
imtina kimi səciyyələnir. De
məli, actusreus(qadağan olun
muş əməl) bir adamla məh
dudlaşa bilər, lakin mens rea
(niyyət) qrupun mövcudluğu
əleyhinə yönəlməlidir;
– niyyət qrupun “tamamilə və ya
qismən” məhv edilməsindən
ibarət olmalıdır;
– niyyət məhz milli, etnik, irqi və
ya dini qruplardan birinin
məhv edilməsindən ibarət ol
malıdır.
Soyqırımı cinayətinə görə məsu
liyyətin ortaya çıxması üçün müəy
yən qrupun tamamilə və ya qismən
məhv edilməsindən ibarət son nəti
cənin əldə olunması tələb kimi qo

68

Milli Məclis

yulmur. Bunun üçün həmin cinayə
tin obyektiv cəhətini təşkil edən
əməllərdən hər hansı birinin müəy
yən qrupun tamamilə və ya qismən
məhv edilməsi niyyəti ilə törədilmə
si kifayətdir.
Soyqırımı cinayətinin obyektiv
cəhətinə aid olan “məhvetmə” anla
yışı qrupun ən müxtəlif vasitələrlə
cismən məhv olunmasını bildirir.
Məlum olduğu kimi, hər bir döv
lətin dünya dövlətləri birliyinə mü
nasibətdə müəyyən öhdəlikləri var.
Bu, BMTnin Beynəlxalq Məhkəmə
si “Barcelona Traction Case” işi üz
rə qərarında da etiraf edilmişdir.
Burada öhdəliklərin xüsusi kateqo
riyası  bütövlükdə beynəlxalq bir
liyə münasibətdə öhdəliklərin möv

cudluğu öz əksini tapmışdır. Təca
vüz, soyqırımı, etnik təmizləmə,
aparteid, irqi ayrıseçkilik, humani
tar faciə və s. kimi əməllərin törədil
məsi BMT Nizamnaməsinin, həm
çinin 1973cü il tarixli “Aparteid ci
nayətinin qarşısının alınması və bu
cinayətə görə cəza haqqında” Bey
nəlxalq Konvensiya və habelə 1948
ci il tarixli “Soyqırımı cinayətinin
qarşısının alınması və cəzalandırıl
ması haqqında” Konvensiya kimi
mühüm beynəlxalq sənədlərin
müddəalarının pozulmasına yönəl
mişdir. Bu cinayətlər dünya birliyi
tərəfindən beynəlxalq cinayətlər ki
mi təsnif edilir. BMTnin Beynəl
xalq Məhkəməsi “Barcelona Trac
tion Case” işi üzrə qərarında soyqı

rımı aktlarının qadağan olunması
ilə bağlı öhdəlikləri ergaomnes (ha
mının arasında) öhdəliklər adlan
dırmışdır. Bütün dövlətlərin hüqu
qi maraqları olduğundan onlar erga
omnes öhdəliyini pozan dövləti mə
suliyyətə cəlb edə bilərlər. Əvvəllər
hüquq pozucusu olan ölkə ilə zərər
çəkmiş ölkə arasında müstəsna ola
raq ikitərəfli xarakter daşıyan mə
suliyyət münasibətlərindən fərqli
olaraq, hazırda bu, müasir beynəl
xalq hüquqda beynəlxalq cinayət
hesab edilir və bütövlükdə, bütün
dövlətlər birliyinin mənafeyinə to
xunur. Beynəlxalq Məhkəmə “Soy
qırımı cinayətinin qarşısının alın
ması və cəzalandırılması haqqında”
Konvensiyanın əsasında duran
prinsipləri beynəlxalq adət hüqu
qunun bir hissəsi, bütün dövlətlər
üçün məcburi xarakter daşıyan nor
malar kimi tanımışdır.
Qeyd etmək istərdik ki, 1992ci il
fevralın 26da ermənilər tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının Xocalı
şəhərində törədilmiş soyqırımının
beynəlxalq cinayət kimi tanınması
üçün əsas verən bir sıra hüquqi sə
nədlər də mövcuddur:
1. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr
1948ci il tarixli 260 (III) saylı
qətnaməsi ilə qəbul edilmiş
“Soyqırımı cinayətinin qarşısı
nın alınması və cəzalandırıl
ması haqqında” Konvensiya.
2. Nürnberq Hərbi Tribunalının
Nizamnaməsi (Nizamnamədə
birbaşa soyqırımı cinayəti gös
tərilməsə də, həmin cinayəti
təşkil edən əməllər insanlıq
əleyhinə cinayətlər və mühari
bə cinayətləri kimi nəzərdə tu
tulmuşdur).
3. Yuqoslaviya Beynəlxalq Cina
yət Tribunalının Nizamnaməsi
(mad. 4).
4. Ruanda Beynəlxalq Cinayət
Tribunalının Nizamnaməsi
(mad.1).
5. Beynəlxalq Cinayət Məhkəmə
sinin Statutu (mad. 6).

6. Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsi (mad. 103).
7. Azərbaycan Respublikası Pre
zidentinin “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” 26 mart
1998ci il tarixli Fərmanı.
Beynəlxalq hüquq soyqırımı cina
yəti ilə əlaqədar aşağıdakıları müəy
yənləşdirmişdir:
1. Soyqırımı cinayəti törətmiş
şəxslərin cinayət mühakiməsi
və cəzalandırılması labüddür.

nunun retroaktiv tətbiqinə yol
verilir.
8. Soyqırımı cinayətini törətmiş
şəxslər cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsi üçün tələb edən
dövlətə verilməlidir.
“Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə
əlaqədar” Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin 24 fevral 2012ci il ta
rixli Qərarı ilə 1992ci il fevralın 25dən
26na keçən gecə Ermənistan Respub
likasının hərbi birləşmələri, Dağlıq

2. Soyqırımı cinayətinin təkcə ic
raçıları deyil, soyqırımı törət
məyə suiqəsd, soyqırımına
birbaşa və açıq təhrikçilik, soy
qırımında iştirak etmək də ci
nayət məsuliyyəti doğurur.
3. Soyqırımı cinayəti törətmiş
şəxslərə qarşı universal yuris
diksiya prinsipi tətbiq olunma
lıdır.
4. Soyqırımı cinayətini törətmək
də əmrin icrasına istinad hə
min şəxsi cinayət məsuliyyə
tindən azad etmir.
5. Soyqırımı cinayətinin törədil
məsinin qarşısının alınması
üçün tədbir görməməyə görə
rəhbər şəxs məsuliyyət daşı
yır.
6. Soyqırımı cinayətlərinə cinayət
məsuliyyətinə cəlbetmə müd
dətləri tətbiq edilmir.
7. Soyqırımı cinayətinə görə qa

Qarabağdakı erməni silahlı dəstələri
və keçmiş sovet ordusunun 366cı
motoatıcı alayı tərəfindən Xocalı şəhə
rində azərbaycanlıların kütləvi qırğı
nının Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 1994cü il 24 fevral, 1995ci
il 24 fevral və 2007ci il 27 fevral tarix
li qərarları ilə soyqırımı (genosid) ci
nayəti kimi qiymətləndirilməsi bir da
ha təsdiq edilmişdir. Xocalı soyqırımı
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil,
bütün insanlığa qarşı törədilmiş tarixi
cinayətdir və beynəlxalq hüquqa uy
ğun olaraq bütün dünya tərəfindən
məhkum olunmalıdır.
Beləliklə, ermənilər tərəfindən
Xocalı əhalisi olan etnik azərbaycan
lılara qarşı törədilmiş bütün əməllər
beynəlxalq hüquq sənədlərinə uy
ğun olaraq soyqırımı kimi qiymət
ləndirilir və beynəlxalq hüquq prin
siplərinə görə bəşəriyyətə qarşı cina
yət sayılır.
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Ermənilərin
azərbaycanlılara
qarşısoyqırımıaktları
beynəlxalqcinayətdir
Bəşəriyyət neçəneçə soyqırımı aktının şahidi olub. Bu aktların
hərbiriinsanlığaqarşıtörədiləncinayətlərdir.Ruandahadisələri,
Yuqoslaviyaqırğınları,KambocadaPolPotrejiminintörətdiyici
nayətlər və digər soyqırımı aktları artıq beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindəntanınıbvəbeynəlxalqcinayətkimiqəbulolunub.Lakin
təəssüfləqeydetməklazımdırki,tarixdəanaloquolmayanazər
baycanlısoyqırımıisəindiyəqədərözlazımiqiymətinialmayıb.

Pərvin Kərimzadə
Milli Məclisin deputatı
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Tarixə nəzər saldıqda belə bir qa
nunauyğunluğun şahidi oluruq ki,
harada pul, vardövlət əldə etmək
mümkünsə, ermənilər hamıdan əvvəl
orada peyda olarlar. Əvvəlcə özlərini
yazıq, zavallı, sözəbaxan işbazlar ki
mi göstərər, özlərinə yer etdikdən
sonra isə quduzlaşar, arxada məkrli
planlarını həyata keçirərlər. Mənfur
ermənilərin torpaqlarımızda görün
mələri, möhkəmlənmələri, Bakının
düz mərkəzində öz kilsələrini tikdir
mələri, 1905ci, 1918ci illərdə və son
ralar Bakıda, Gəncədə, Qarabağda,
İrəvanda, Naxçıvanda, Ordubadda,
ŞərurDərələyəzdə, Tiflisdə, Zəngə
zurda, Qazaxda və digər yerlərdə
dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar
törətmələri, günahsız əhalini aman

sızcasına qətlə yetirmələri buna əyani
sübutdur.
Erməni millətçiləri hələ XIX əsrin
8090cı illərində siyasi cəhətdən təş
kilatlanaraq, “Daşnaksütyun” (“İtti
faq”) Partiyasının proqramında irəli
sürülən “Böyük Ermənistan” ideyası
nı reallaşdırmaq istiqamətində fəaliy
yətlərini genişləndirərək öz tarixi tor
paqlarında yaşayan azərbaycanlıları
planlı surətdə doğma yurdlarından
qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırı
mı siyasətini həyata keçirməyə başla
dılar. 1885ci ildə Marseldə şovinist
ruhlu ilk erməni firqəsi olan “Armena
kan”, daha sonra 1887ci ildə Cenev
rədə ikinci erməni partiyası təsis edil
di. “Hnçak” adlanan bu partiyanın
proqramında İran, Türkiyə və Rusiya

 a yaşayan ermənilərin milli müstə
d
qilliyi təbliğ olunurdu. Ermənilərin
arasında ideya birliyinin yaranması,
onların yaşadıqları ərazilərdə gizli in
qilabi dərnəklərin yaradılması ilə ya
naşı əsas mübarizə vasitəsi kimi ter
rorçuluq, silahlı üsyan, silahlı dəstələ
rin təşkili tətbiq edilirdi. İlk dəfə məhz
bu partiyanın üzvləri Vanda, Sasunda
və Zeytunda dəhşətli qırğın törətdilər.
1904-cü ildə Bakıda bu partiyanın ar
tıq üç bölməsi var idi: “Banvor” (Fəh
lə), “İnker” (Yoldaş), “Murad”.
1890-cı ildə Tiflisdə qatı millətçi
partiya olan “Daşnaksütyun” yaranır.
Yarandığı ilk gündən Osmanlı impe
riyası ərazisində Ermənistan dövləti
yaratmaq məqsədini güdən daşnak
lar 1904-cü ildən bu planlara Qafqaz

da dövlət yaratmaq ideyasını da əlavə
edirlər. Bu ideyanın müəllifi ifrat mil
lətçi, sərsəm yazıçı Arsurini idi. Onun
ölümündən sonra müxtəlif dövrlərdə
şərəfsiz varisləri həmin ideyanı da
vam etdirirdilər. Bu, ağlasığmaz bir
iddia idi. Çünki bütövlükdə 54 qəza
dan ibarət olan Cənubi Qafqazın yal
nız 5 qəzasında ermənilər əksəriyyət
təşkil edirdi.
“Daşnaksütyun”un 1903-cü ildə
Bakıda və Gəncədə şöbələri yaranır.
1904-1905-ci illərdə sıralarını möh
kəmlədən və hərbi sursat əldə edən
daşnaklar azərbaycanlıları öz tarixi
ərazilərindən zorla sıxışdırıb çıxar
mağa başlayırlar. Çar hökumətinin
yerli orqanları ermənilərin silahlan
ması, hazırlanan hücumlar haqqında

məlumatlara məhəl qoymurdu. Bəzi
hallarda isə rus məmurları ermənilə
rə birbaşa himayədarlıq edirdilər. Er
mənilərin çirkin əməlləri rusların şo
vinist milli siyasətinə uyğun idi. Axı,
millətlərarası münaqişələrə başı qarı
şan xalqlar müstəqillik haqqında dü
şünmür. Bu da ermənilərə açıq-aşkar
havadarlıq edən rus məmurlarına sərf
edirdi. Hətta Rusiya imperiyasının
Baş naziri Stolıpin erməni millətçiləri
nə qarşı yumşaq münasibətinə görə
Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkova
öz etirazını bildirmişdi. Rusların er
mənilərə havadarlıq etmələrinə bax
mayaraq, mənfur qonşular yeri gələn
də rus dövlət məmurlarını, polis və
jandarm nümayəndələrini, nüfuzlu
ictimai xadimləri, hətta jurnalistləri
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belə fərdi terror aktları nəticəsində
qətlə yetirirdilər. Buna misal olaraq,
qubernatorlar Andreyev, Nakaşidze,
polkovniklər Bıkov, Saxarov və on
larla digər çar məmurları erməni ter
rorunun qurbanı olublar. Yelizavet
pol qubernatoru qeyd edirdi ki, bu
qətllər ağlasığmaz həyasızlıqla, izdi
hamlı və müxtəlif zümrədən olan er
məni güruhunun qarşısında həyata
keçirilirdi. Lakin onların arasında heç
vaxt qatili ifşa edəcək bir nəfər olsun
belə şahid tapılmırdı. Bundan istifadə
edən ermənilər çox zaman bütün gü
nahları azərbaycanlıların üzərinə atır,
özlərini isə “yazıq, zavallı və təzyiqlə
rə məruz qalan xalq” kimi təqdim
edirdilər.
Həmin bu “zavallı xalq” XX əsr ər
zində azərbaycanlılara üç dəfə soyqı
rımı və deportasiya bəlalarını yaşa
dıbdır. 1905-1906-cı illərdə onlar küt
ləvi iğtişaşlar törədərək minlərlə gü
nahsız insanın ölümünə bais olublar.
Bakıda təxribatlarla başlayan qırğınlar
bütün Azərbaycana yayılıb. Ermənilər
azərbaycanlıları yaşadıqları ərazilər
dən sıxışdırmağa çalışır, onları öz
doğma ev-eşiklərini tərk etməyə təh
rik edirdilər. Eyni zamanda, bədnam
düşmən qocalara, uşaqlara və qadın
lara qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törə
dirdi. Hətta ermənilərin öz mətbuat
orqanları belə özlərinin vəhşiliklərin
dən dəhşət hissi ilə yazırdılar.
1906-cı ildə Azərbaycanın qeyrətli
oğulları “Difai” partiyasını təşkil edə
rək, mənfur düşmənlərimizə layiqli
cavab verirlər. Məhz difaiçilərin səy
ləri nəticəsində ermənilər geri çəkilir,
öz sərsəm ideyalarının həyata keçmə
si üçün əlverişli məqam gözləyirlər.
Onlar üçün münbit şərait rusların ha
vadarlığı ilə 1918-ci ildə yaranır. 1917ci ildə əvvəlcə Fevral inqilabı nəticə
sində çar hakimiyyətinin devrilmə
sindən, sonra isə oktyabr ayında bol
şeviklərin hakimiyyət çevrilişindən
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sonra imperiyanın dağıdılmasından
daşnaklar və digər erməni millətçi
partiyaları məharətlə istifadə edirlər.
1918-1920-ci illərdə də ermənilər
Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanın
bütün ərazilərində xalqımıza qarşı

qırğınlar sonradan bütün Azərbayca
na yayılıb. Təkcə martın 31-də Bakıda
15 min insan qətlə yetirilib. Bu qanlı
hadisələr zamanı insanlar evlərində
diri-diri yandırılıb, eləcə də xüsusi iş
gəncələrlə və amansızlıqla öldürü

geniş qırğınlar, talanlar, zorakılıq və
terror əməliyyatları həyata keçiriblər.
Onların bu hərəkəti 1905-ci ildə oldu
ğu kimi, 1918-ci ilin martında yenə də
Bakıdan başlayıb. Özü də bu qırğın
ermənilər tərəfindən daha məharətlə
hazırlanaraq, amansızlıqla həyata ke
çirilib; yenə qırğınlar təxribatlarla
başlayıb. Rusları yalançı hiylələri ilə
azərbaycanlılara qarşı qaldıran ermə
nilər məkrli məqsədlərinə nail olub
lar. V.İ.Lenin tərəfindən 1917-ci ilin
dekabrında Stepan Şaumyan Qafqaz
işləri üzrə müvəqqəti fövqəladə ko
missar təyin edilib. Daşnak Stepan
Şaumyan beynəlmiləl proletar Bakıda
bütün hakimiyyəti ələ keçirib, azər
baycanlıların kütləvi qırğınının təşki
latçısı və rəhbərinə çevrilib. S.Şaum
yanın rəhbərliyi ilə Bakıda törədilən

lüblər. Bakıda mart qırğınları zamanı
ruslar, yahudilər və gürcülər müm
kün olan yerdə azərbaycanlıları xilas
ediblər. Burada olan bütün rus icma
larının nümayəndələri ermənilərin
vəhşiliklərindən hiddətlənib və uca
dan öz etirazlarını bildiriblər. Üç gün
davam edən qırğınlar zamanı erməni
silahlı qüvvələri bolşeviklərin kömək
liyi ilə azərbaycanlıların yaşadıqları
məhəllələrə qəflətən hücum edib,
əhalini uşaqdan böyüyə qətlə yetirib
lər. Azərbaycanlılar əvvəlcədən silah
sızlaşdırıldığından ermənilərə güclü
müqavimət göstərə bilməyiblər.
Ümumiyyətlə, 1905-1906-cı və 19181920-ci illər qırğınlarında 2 milyona
yaxın azərbaycanlı ermənilər tərəfin
dən qətlə yetirilib, ev-eşiyindən qo
vulub.

Daşnakların azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı yalnız Bakı ilə məhdudlaş
mır. Qısa müddətdə Şamaxı, Quba,
İrəvan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan
və Qarsda da qırğınlar törədilib. 1918ci il qırğınlarında Şamaxıda 8 min
dinc əhali qətlə yetirilib. Şamaxı Cü
mə Məscidi də daxil olmaqla əksər
mədəniyyət abidələri yandırılıb və
uçurulub. Cavanşir qəzasının 28, Cəb
rayıl qəzasının 17 kəndi tamamilə
yandırılıb, əhalisi isə tamamilə məhv
edilib. 1918-ci ilin aprelində Gümrü
yaxınlığında əsasən qadınlardan,
uşaqlardan və yaşlılardan ibarət 3
minlik azərbaycanlı köçü pusquya sa
lınaraq son nəfərə kimi qətlə yetirilib.
Zəngəzur qəzasında 115 Azərbaycan
kəndi məhv edilib, 3257 kişi, 2276 qa
dın, 2196 uşaq öldürülüb. Bütövlük
də, bu qəza üzrə 10 min 68 azərbay
canlı məhv edilib, 50 min azərbaycan
lı qaçqın düşüb. İrəvan quberniyası
nın 199 kəndində yaşayan 135 min,
Gəncədə 12 mindən çox azərbaycanlı
qətlə yetirilib. Azərbaycanlılar ermə
nilərə layiqli cavab veriblər. Gəncə

dən köməyə gedən dəstələr Şamaxıda
erməniləri şəhərdən qovublar. Lakin
bolşeviklərə arxalanan ermənilər ye
nidən şəhərə soxulub, daha da aman
sız qətllər həyata keçiriblər.
Məhz 1918-ci ilin mart qırğınları
Qafqaz birliyinin, yəni Zaqafqaziya
Seyminin işinə ciddi əngəllər törədib,
bu qurumun dağılmasını daha da sü
rətləndirib. Belə ki, mart hadisələri
Azərbaycan fraksiyası tərəfindən də
fələrlə gündəmə gətirilsə də, məsələ
müzakirə edilməyib. İlk dəfə bu hadi
sələrə hüquqi qiymət vermək cəhdi
1918-ci il iyulun 15-də olub.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart
hadisələrinə xüsusi diqqət yetirib. Bu
məsələni tədqiq etmək məqsədi ilə
Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də
Fövqəladə İstintaq Komissiyasının
yaradılması haqqında qərar qəbul
edib. Fövqəladə İstintaq Komissiyası
mart faciəsini, ilkin mərhələdə Şama
xıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniya
sı ərazisində ermənilərin törətdikləri
ağır cinayətləri, ümumilikdə bu soy

qırımı faktlarını araşdırıb. Beynəlxalq
ictimaiyyətə bu həqiqətləri çatdırmaq
üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində
xüsusi qurum yaradılıb. 1919 və 1920ci illlərdə mart ayının 31-i Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən
ümummilli matəm günü kimi qeyd
edilib. Əslində bu, azərbaycanlılara
qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsr
dən artıq davam edən torpaqlarımı
zın işğalı proseslərinə tarixdə ilk dəfə
siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Lakin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
süqutu bu işin başa çatmasına imkan
vermədi. Yalnız Azərbaycan ikinci
dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra
bu hadisələrin mahiyyətini və nəticə
lərini obyektiv araşdırmaq mümkün
oldu. Tarixi həqiqətləri dünyaya çat
dırmaq sahəsində Ümummilli lider
Heydər Əliyev mühüm işlər gördü.
Nəhayət, erməni vəhşilikləri öz siyasi
qiymətini aldı və Prezident fərmanın
da soyqırımı kimi qeyd olundu. Hey
dər Əliyevin 18 dekabr 1997-ci il ta
rixli “1948-1953-cü illərdə azərbay
canlıların Ermənistan SSR ərazisində
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YADDAŞ
 i tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi
k
surətdə deportasiyası haqqında” və
28 mart 1998-ci il tarixli “Azərbaycan
lıların soyqırımı haqqında” fərmanla
rı ilə uzun illər gizli saxlanılan bu
ümumxalq faciəsi öz hüquqi-siyasi
qiymətini aldı, tarixi yaddaşımız bər
pa olundu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
xarici siyasət xəttində beynəlxalq təş
kilatlarla əməkdaşlığın genişləndiril
məsi məsələlərinə də böyük diqqət
yetirilib. Azərbaycanın ən ağrılı prob
lemi olan Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin niza
ma salınması Ulu öndər Heydər Əli
yevin xarici siyasi fəaliyyətində başlı
ca yer tutub. Bu məqsədlə 1993-cü ilin
ikinci yarısından başlayaraq Heydər
Əliyev respublikamızın təhlükəsizlik
problemlərini, xüsusilə Ermənistanın
ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları
və hərbi təcavüzü məsələlərini bey
nəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sül
hün bərqərar olması üçün beynəlxalq
təşkilatların təsirini artırmağa çalışıb.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitə
lərlə nizama salınması istiqamətində
məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin qə
tiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsin
də 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs
haqqında razılıq əldə edildi və bun
dan sonra ATƏT-in Minsk Qrupu çər
çivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar
aparılmağa başlandı. Daha sonra
1994-cü ildə Budapeştdə keçirilən Zir
və toplantısında Azərbaycanın milli
mənafeyini nəzərə alan qərar, eləcə də
1996-cı ildə Lissabon Zirvə toplantı
sında münaqişənin nizamlanmasının
beynəlxalq hüquqi bazasını təşkil et
miş olan sənəd Ümummilli liderin si
yasi iradəsi sayəsində qəbul olundu.
Əsası Ulu öndər tərəfindən qoyul
muş və bu gün cənab Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçi
rilən xarici siyasət strategiyası dövlət

74

Milli Məclis

lərarası regional və beynəlxalq əlaqə
lərə daha yaxından qatılaraq, Şərq və
Qərb dəyərlərinin sintezindən yaran
mış cəhətləri özündə əxz edərək,
dünya birliyinə sıx inteqrasiya olun
maq xəttini seçib. Bu seçimi reallaş
dırmaq üçün Azərbaycan dövləti bir
tərəfdən dünya təcrübəsini öyrənə
rək, özünün iqtisadi və siyasi inkişaf
modelini müəyyənləşdirir, digər tə
rəfdən isə beynəlxalq aləmdə qəbul
edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq öz
milli maraqlarını qoruyaraq dövlət
lərarası əlaqələr yaradır.
Ölkəmizin dövlət rəhbərliyi, xaric
dəki azərbaycanlı icmaları erməni
təbliğatının saxta tezislərini, onun əsl
mahiyyətini ifşa etmək üçün davamlı
və məqsədyönlü fəaliyyət göstərirlər.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib his
səsi olan Dağlıq Qarabağı Ermənista
na birləşdirmək niyyəti ilə 1988-ci il
də başlanan işğalçılıq müharibəsi və
etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
respublikamızın ərazisinin 20%-i, yə
ni Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında
kı daha 7 inzibati rayon işğal oluna
raq, 1 milyon azərbaycanlı Ermənis
tan ərazisindəki tarixi torpaqlarından
və Azərbaycanın işğal edilmiş bölgə
sindəki ata-baba yurdlarından didər
gin salınıb, 18 mindən çox azərbay
canlı qətlə yetirilib, 20 mindən artıq
dinc sakin yaralanıb, 50 mindən çox
adam əlil olub, 4 mindən artıq adam
isə əsir və itkin düşüb, girov götürü
lüb, 877 şəhər, kənd və qəsəbə qarət
edilib, dağıdılıb və yandırılıb.
1992-ci il fevralın 26-da Azərbayca
nın Xocalı şəhərində baş verən faciə
dünya tarixində misli görünməyən
soyqırımı aktı idi. Bəşər tarixində ən
böyük müsibətlərdən biri olan bu fa
ciə zamanı bütöv bir şəhər erməni
qoşunları tərəfindən yerlə-yeksan
edilib, 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o
cümlədən 63 uşaq, 106 qadın vəhşicə
sinə öldürülüb, 487 nəfər şikəst edi

lib, 1275 sakin - qocalar, uşaqlar, qa
dınlar əsir aparılaraq dəhşətli təhqir
lərə, zülmə və həqarətə məruz qalıb.
Bəşər tarixində iki misli görünmə
yən faciə baş verib: Xatın və Sonqmi
faciələri. Xocalı faciəsi isə bu hadisə
ləri öz müdhişliyi, dəhşəti və insanlı
ğa sığmayan vəhşilikləri ilə geridə
qoydu. Bu faciə dünyada analoqu ol
mayan soyqırımı aktı kimi tarixə düş
dü. Bütün dünyanın gözü qarşısında
baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl
mahiyyəti yalnız Ümummilli lider
Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi ha
kimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra
açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hü
quqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə
azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman
törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
1998-ci il martın 26-da imzaladığı fər
manla 31 mart Azərbaycanlıların soy
qırımı günü elan edilmişdir.
Hazırda Xocalı soyqırımının tanın
ması Azərbaycanın xarici siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Respublika
mızdan başqa Pakistan və Sudan Xo
calını tam səviyyədə qətliam kimi ta
nıyır. Faciəni parlament səviyyəsində
qətliam kimi isə Meksika, Kolumbiya,
Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Pe
ru, Honduras, Panama, İordaniya və
Rumıniya tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın
21 ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan
sənəd qəbul edib. 2012-ci il noyabrın
20-də Cibutidə keçirilmiş İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu sessi
yasında Xocalıda törədilmiş cinayət
ləri soyqırımı kimi tanıyan qətnamə
qəbul edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə
onun prezidenti, Azərbaycanın I vit
se-prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xa

nım Əliyevanın gördüyü işlər olduq
ca təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond bəşə
riyyətin ən böyük faciələrindən olan
Xocalı soyqırımı haqqında faktların
dünyaya çatdırılması istiqamətində
çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstə
rir. Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbü
sü ilə 2008-ci il mayın 8-dən başlayan
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampa
niyası çərçivəsində dövlət qurumları,
gənclər təşkilatları və ali təhsil müəs
sisələrində Xocalı soyqırımına həsr
olunan təqdimatlar təşkil edilir. Kam
paniya qlobal səviyyədə fəaliyyət
göstərmək və öz müraciətlərini çat
dırmaq üçün müxtəlif kommunikasi
ya vasitələri və resurslarından, o
cümlədən media, internet və canlı
tədbirlərdən fəal şəkildə istifadə edir.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri vəhşiliklərin xarakteri və
miqyası bu soyqırımı aktlarının BMT
Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr ta
rixli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul
edilmiş “Soyqırım cinayətinin qarşısı
nın alınması və cəzalandırılması haq

 ında” Konvensiyada ifadə olunmuş
q
tərifə tam uyğun gəlir. Belə ki, kon
vensiyaya uyğun olaraq soyqırımı:
a) insanların kütləvi şəkildə məhv
edilməsi;
b) bədən xəsarətlərinin yetirilmə
si;
c) məqsədyönlü şəkildə insanların
yaşaması üçün dözülməz şə
raitin yaradılmasıdır.
Ermənilər tərəfindən qabaqcadan
planlaşdırılmış kütləvi və amansız
qırğın aktı həmin ərazidə yaşayan in
sanların məhz azərbaycanlı olduqla
rına görə həyata keçirilib. Məlum ol
duğu kimi, məhdud coğrafi zonada
konkret millətə, irqə və ya etnik qru
pa qarşı törədilmiş cinayətlər keçmiş
Yuqoslaviya üçün qəbul edilmiş Bey
nəlxalq Cinayət Tribunalının Nizam
naməsində soyqırımı aktı kimi qiy
mətləndirib. Eyni zamanda, 1976-cı
ildə Beynəlxalq Hüquqi Komissiya
beynəlxalq cinayət anlayışını forma
laşdırıb. Soyqırımı, ətraf mühitin çirk
lənməsi, maddi-mədəniyyət abidələ
rinə zərər yetirilməsi və s. beynəlxalq

Xocalıdakı erməni vəhşilikləri (26 fevral 1992-ci il)

cinayət hesab olunub. Ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi əməl
lər hər üç maddə üzrə beynəlxalq ci
nayətdir. Onlar azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı aktları törətməklə yanaşı,
ətraf mühitin çirklənməsinə bais ol
muş, külli miqdarda maddi-mədə
niyyət abidələrimizə zərər vermişlər.
1918-ci ildə Şamaxı qırğınları zamanı
Şamaxı Cümə Məscidi də daxil ol
maqla maddi-mədəniyyət abidələri
məhv edilmişdir.
1992-ci ildə ermənilər Şuşada daha
bir vandalizmi həyata keçirdilər.
Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət
xadimlərinin heykəl və büstlərini gül
lələdilər. Erməni vəhşiliyinin şahidi
olan bu sənət nümunələri hazırda Ba
kı İncəsənət Muzeyində qorunur.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan
dövləti beynəlxalq təşkilatların, xüsu
silə də münaqişəni dinc vasitələrlə ni
zama salmaq üçün fəaliyyət göstərən
ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hör
mətlə yanaşaraq onun işində müntə
zəm və əməli şəkildə iştirak edir. Bu
da münaqişənin nizama salınması isti
qamətində aparılan danışıqlarda Azər
baycanın ilk növbədə sülh variantına
üstünlük verdiyinə sübutdur.
Bu gün dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin yürütdüyü siyasət Azərbay
canın regionda və dünyada müttəfiq
lərinin sayını xeyli artırıb. Ümummil
li lider Heydər Əliyevin xarici siyasət
kursunu novatorcasına davam etdi
rən cənab İlham Əliyev yüksək diplo
matik istedadı sayəsində ölkəmizin
dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini
müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və
beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlə
rini keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha
da inkişaf etdirib. Nəticədə, Azərbay
can yalnız regionda gedən proseslərə
deyil, eyni zamanda, beynəlxalq
aləmdə cərəyan edən proseslərə də
təsir göstərmək imkanı qazanıb. Ona
görə də, bu gün dünyanı narahat
edən və həyati əhəmiyyətli bir sıra
problemlərdə aparıcı dövlətlərin baş
çıları Azərbaycan rəhbərinin mövqe
yi ilə hesablaşırlar.
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Yazıçıpublisist Hüseynbala Mirələmovun
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş “Yanan qar”
romanından bir parçanı oxucularımıza təqdim edirik.

NƏSR

Yanan qar
(romandan bir parça)

Neçə gündən bəri təbiətin azğınlığının
səngimədiyini görən canlılar - quşqonmaz
zirvələri özünə əbədi məskən seçən qartallar, qorxu-hürkü bilmədən balalarını dalınca salıb donquldana-donquldana harasa üz tutan vəhşi donuzlar, bəzən arxayınarxayın qaqqıldaşaraq öz şaqraq səsindən
vəcdə gələn, bəzənsə səksəkə içində daşlardan-daşlara səkən ayağı xınalı kəkliklər,
sürüylə suya enən dağ keçiləri yoxa çıxmış,
ruzigarın bu qırımını, bu acığını duyduqları üçün cansız, hissiyyatsız bulaqların, çayların, şəlalələrin də dili tutularaq lal olmuşdu. Sivri, şiş sıldırımları örtüb kütləşdirən qalın qar yorğanı qayaları bir az da
böyüdərək azmanlaşdırmış, çala-çuxur
yollar, ot-ələfli cığırlar, yurd yerləri, arxaclar əl içi kimi dümdüz düzələrək tanınmaz
olmuşdu. Bu sərtlik, bu qiyamət bir qisas,
bir cəza - intiqam kimi ağaclara, çaylara,
dağlara, meşə heyvanlarınamı göndərilmişdi, yoxsa olan-qalanını itirib var-yoxdan çıxan, hər an ölmək, öldürülmək qorxusu içində yaşayan didərgin, günahsız
insanlaramı?
Bir ailənin üzvləri kimi dəyirmandakı
buxarının ətrafına toplaşaraq qızınan
adamlar onları didərginliyə düçar edənlərə, sonrasa öz bəxtlərinə, talelərinə qarğımaqdan usanaraq indi də ruzigarı, təbiəti
söyüb yamanlayır, qarğış tökür, tüstülənən
kösövlər kimi yanıb-yaxılırdılar.
Yoncalının ağbirçəyi sayılan, əsirlikdə
ağlamaqdan gözlərinin nurunu, qollarının
gücünü, dizlərinin taqətini itirmiş səksən
beş yaşlı Sədəf qarı yaşmaq əvəzi yaylığının kənarını çat-çat olub rəngi ağarmış
quru dodaqlarına sıxaraq:
- Bəy, ağrın alım, mənə baxanda sənin
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yaşın azdı, - dedi, - amma çöldə, bayırda
çox olmusan. Ruzigarın halına, xasiyyətinə
əməlli bələdsən. Üç qərinədir onun məndən də gizli cik-biki yoxdur. Dilim də gəlmir
deyəm, viranə qalmış havanın belə zülmünü görməmişəm. Elə bil yeri-göyü dondurmaq, nə ki canlı, quyruqbulayan var, hamısını qəhr eləmək istəyir. Bəs, görəsən, bizim
barəmizdə nə fikirləşir qurban olduğum,
ay oğul? Demirmi evlərinin tüstüsü göylərə
bülənd olan, yurd-yuvaları viranəyə çevrilən, qəbirləri qəddar gavurların donuz gönündən geydiyi çarığına tapdaq olan bəndələrin günahı nədi? İndiyə kimi bir kimin,
kimsənin toyuğuna daşımızmı dəyib? Kimin ocağına su tökmüş, kimin aşına zəhər
qatmışıq? Yox, bala, bu havalar nahaq belə haqsızlıq edir. Ömrüm boyu dağların

dönə-dönə dəyişən sifətini görmüşəm.
Amma heç vaxt belə namərdlik eləməyib.
Bizim Yoncalıynan sizin Bəyliyin arası atla
iki saatlıq yoldu. Qış bu kəndlərin demək
olar hamısından eyni sərtliklə, eyni insafla
keçib. Qurban olduğum yağdırmağın da
həddini bilib, quraqlığın da. Yox, oğul, yox,
bu qəzəb yağışın, qarın, şaxtanın, çovğunun, dağın-daşın qəzəbinə oxşamır. Deyəsən, Allahın qəzəbidi tutan bizi.
Bəy buxarıdakı kösövləri ocağın közərən səmtinə yığdı. Dəyirmanda qaldıqları
müddətdə Sədəfin ağır eşitdiyini bildiyindən bir az ucadan cavab verdi:
- Ay Sədəf xala, sən bu dünyanı görəgörə gəlmisən. Camaatın başına açılan
oyunlardan xəbərin var. Bir vaxtlar elin qənimət adamlarını südün qaymağını yığan
kimi sivirib göndərdilər Sibirə. Evində çırağı yanana, qazanı qaynayana kulak damğası yapışdırdılar. Məscidi tövləyə, anbara
çevirdilər. Axundları, üləmaları, baş tərpədən ziyalıları xalq düşməni çıxartdılar, güllələdilər. Bəyi, xanı gözdən saldılar. Bizim
bir ağıllı yazıçımız olub ey, Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Rəhmətlik yazırdı ki, başmaq
baş qabı, papaq ayaqqabı deməkdi. Di gəl
ki, biz ayağa geyindiyimizə başmaq, başımıza qoyduğumuza isə papaq deyirik. Bizimki Allahlıq, Tanrılıq deyil, ay rəhmətliyin
qızı. Nə qədər ayağımızla başımızı, dostumuzla düşmənimizi ayır-tayır eləmişik,
dünyada nə varsa, hamısı - Allahın dığası
da, dağı-daşı da, boranı-qarı da, lap elə
yeri gələndə günəşi, ayı da qənim kəsiləcək bizə.
Zakir kişi Bəyin sözünü kəsməyə cürət
eləmədi. Əvvəlcə öskürdü. Sonra ayağa
durub asta-asta gedib qapının arxasında

çinlənmiş ulas odunlarından qucağına yığaraq gətirib buxarının qarşısına tökdü.
Tüstülənən kösövləri alovlandırmaq üçün
ovurdlarını doldurub var gücü ilə üfürdü.
Ancaq nəfəsi bığlarının və aylardan bəri
ülgüc üzü görməyən saqqalının ağ, cod
tüklərini tərpətməyə zor-güc bəs elədi.
Pərtliyini gizlətmək üçün kösövləri bir-birinə vurub çığlandırdı. Lakin bunun da ocağın alışmasına köməyi dəymədi. Vəziyyəti
Ötkəm düzəltdi. Cəld irəli yeridi və Zakir
kişinin qolundan tutub dəyirmandakıların
eşidə biləcəyi səslə:
- Əmi, zəhmət vermə özünə. Biz duradura siz niyə qalayasız ocağı? - Sonra ocağa tərəf əyilib üfürdü, kösövlər alovlandı.
Zakir kişi Bəyin susduğunu görüb ağırağır sözə başladı:
- Goruna, kəfəninə qurban olum dədələrimizin. Deyir ki, qonşun pisdi, köç qurtar.
Bir ev, bir kənd olsaydı nə vardı? Köçərdik,
canımız qurtarardı. Bəs, dədə-babamızın
yurdundan necə köçək? Heç yerə köçən
deyilik... Namusumuz itin olsun əgər ayağımızı buradan bir addım qırağa qoysaq...
Sədəf xala ovcunu sifətinə dayaq eləyib
danışanları dinləyirdi. Yenidən yaylığının
ucunu ağzına yaxınlaşdırıb yaşmandı:
- Zakir qardaş, erməninin kimliyini hamı yaxşı bilir. Gözümüz görə-görə qohumda-qonşuda neçə adamın başını kəsdilər,
pis hala saldılar. Siz də məni bağışlayın,
deməyin arvad bu yaşında çaşıb, utanmazlıq edir. Boylu qadının qarnını cırıb
körpəsini xançala taxdılar, buna Allah dözər? Harada görünüb ki, xəstələri diri-diri
xəndəyə töküb üstünü basdıralar?
Bu söhbətin dərdli sonunu duyan Bəy
sözü dəyişdi:
- Sədəf xala, darıxma, buynuzsuz qoçun qisası buynuzlu qoçda qalmaz. Vaxt
lazımdır. Ermənilərin cəzasını o bir olan kişi
özü verəcək... Necə ki verib, hamısının ağlını başından çıxarıb, boş xülyalara düçar
eləyib. Elə bilirsən adamın xəyanətkar,
qansız, zalım olmağı Allah azarı deyil? Vallah, dərdin yekəsi elə budur. Bu gün cümə
axşamıdı. Kimin əlindən gəlirsə, bir qazan
halva çalsın. Un da var, bal da. Ölənlərin
ruhu şad olar, özümüz də bir loxma dadarıq. Yaxşı yemək Bənövşə bacıya da vacibdi, indi-indi özünə gəlir. Yaradanımız bu
lənkaranlı balanı - Mustafanı göydən zən-

billə göndərib. Əsl loğman onun kimi olar.
Davasız-dərmansız, kəklikotu, qırxbuğum,
qantəpər çiçəkləri ilə sağaltdı onu.
Mustafa tərifdən xoşhal olub qızardı:
- Kamran əmi, sizin bu dəyirman əczaxanadı elə. Tibb İnstitutunda yeddi ilə öyrənə bilmədiyimi burada öyrəndim. Almayoncası qəbizliyi götürür, kəklikotu soyuqdəyməni, böyürtkən kökü böyrək iltihabını
sağaldır. Üyüdülmüş zoğal çərdəyi, bal,
mum, dəli qırxbuğum... hərəsi bir dərdin
əlacıdır. Vallah, sizə qoşulmasaydım, bu
dağları yön tutmasaydım, ömür-billah bilməyəcəkdim bunları... Yaxşısı budur, bundan sonra heç kim xəstələnməsin, davadərmana ehtiyac olmasın.
Bəx ti yarla Ötkəm Sədəf nənənin
göstərişi ilə iri mis qazana bir qədər
un, bir az yağ töküb qovurdular. Qızardılmış unun üstünə bal qarışıq su tökdülər. Yenidən qazanın ağzını örtüb
vam odda qaynasın deyin kösövləri geri çəkdilər. Halvanın ətri dəyirmanı bürüdü. Bənəyin quzultusu eşidildi. Daha
sonra inəklərdən hansısa böyürdü.
Boz at kişnəmək istəsə də, sanki səsini
boğdu, finxırdı. Bəy bu səslərdən diksinən kimi oldu. Yadına düşdü ki, donuzluqdakı heyvanlara hələ də ot verilməyib. Otun isə heç ikicə öynəlik canı
qalmamışdı.
Bəy ayağa qalxdı. Zakir kişi də əllərini
yerə dayayıb dizinə təkan verdi. Donuzluğa düşdülər. Qoyunlar, inəklər, Boz atla
səmənd at burunlarını Bəyin, Zakir kişinin
qollarına, qoltuqlarına sürtdülər. Elə bil dilsiz-ağızsız heyvanlar bu hərəkətləri ilə sahiblərindən mərhəmət diləyirdilər. Hər ikisi
küncdəki iki büküm ota baxdı. Bəy daha
cəld tərpənib qoyunların və inəklərin payını ayırdı. Boz atla səməndin otunu axurlarına qoydu. Ağac novda su qurtarmışdı.
Donuzluğun küncündən axan sısqa su buz
bağlayıb xeyli şişmişdi. Zakir üzü üstə çevrilmiş vedrələri götürüb bayıra çıxdı. Cəld
hərəkətlə onları qarla doldurub çöl qapıdan dəyirmana girdi. Heyvanları sulamaq
üçün qar dolu vedrələri buxarıya səmtləşdirdi. Bir azdan Bəy də yuxarı qalxdı.
Bəxtiyarla Ötkəm qab-qacağı halva
qazanının yanına yığmışdı. Bənövşə ağrıyan canına məhəl qoymadan ayağa durdu. Taxta qaşıqla qazanı qarışdırdı. Çalışdı

ki, payı hamıya bərabər bölsün. Biş-düş
işini səriştə ilə yerinə yetirməyi də bacaran
Bənövşə həmişə pay bölmək vaxtı gələndə
ehtiyatlanırdı, çünki belə eşitmişdi ki, pay
bölənin mindən biri cənnətə gedər, ya getməz. Bəlkə elə bunu görə də hamının payını çəkəndən sonra alüminiumdan olan
dayaz boşqabı Sədəf nənə ilə öz qarşısına
qoydu.
Zakir kişi sağ əlini üzünə çəkib salavat
çevirdi:
- Cəmi dünyadan gedənlərin, bivarislərin, şəhidlərin ehsanı olsun. Soyutmayın,
başlayın görək.
Dəyirmandakıların hamısı salavat çevirdi: “Allah qəbul eləsin”, - deyib halvadan
daddılar.
Bəy vedrələrdəki qar suyunu götürüb
yenidən donuzluğa düşdü. Əvvəlcə Boz ata
yaxınlaşdı. At nədənsə incimiş kimi burnu
ilə vedrəni itələyib suyun yarısını yerə əndərdi. Kamran vəfalı atını baxışları ilə məzəmmətlədi və suyun qalanını səmənd
atın axuruna qoydu. O da eynən Boz atın
hərəkətini təkrarladı. Görünür, ocağın hisi
suyu vurmuşdu deyin, atlar içməkdən imtina edirdi.
Kamran qulağını papağının altına saldı.
Pencəyinin yaxasını düymələdi, vedrələri
götürüb çaya tərəf addımladı. Qar qurşağa qalxmışdı. Çətinliklə yeriyirdi. Dayanıb
vedrəni qarla doldurdu və yan tərəfə atdı.
Bu minvalla on-on beş dəqiqə ərzində üç
metrə qədər tunelə bənzər yol açdı. Artıq
çovğunun, şaxtanın təsiri azalmışdı. Bədənindən qalxan buğ nəfəsinə qarışıb gurlaşır, bir andaca görünməz olurdu. Bəy elə
istilənmişdi ki, pencəyini də, papağını da
soyunub bir kənara tullamışdı.
Bəxtiyar, Ötkəm, Mustafa nə hiss etdilərsə, üçü də eyni vaxtda ayağa qalxıb
donuzluğa düşdülər. Zakir kişi də içəridə
bənd almadı. Kamranı görmədilər, narahat oldular. Qapını açıb bayıra çıxanda
Bəyi iliyi üşüdən soyuqda papaqsız və pencəksiz görüb təəccübləndilər. Bəxtiyar iti
addımlarla dəyirmanın qapısına tərəf fırlandı. Kol-kosdan daldalanacaq düzəltdikləri və ayaqyolu adlandırdıqları çökəyə üz
tutdu. Hər səhər oraya gedən cığırın qarını
təmizlədiyi kürəyi götürüb geri qayıtdı. Ötkəm donuzluqdan yabanı, Zakir kişi alüminium ləyəni gətirdi.
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Heç kəs dinib-danışmır, sual verməyi
artıq sayırdı. Bir də görünən dağa nə bələdçi? Hamıya aydın olmuşdu ki, məqsəd
çaya yol açmaq, dəyirmandakı insanların
və heyvanların canını qar suyundan qurtarmaqdı.
Həmişə çöldə-bayırda mümkün qədər
az görünməyi, hətta gündüzlər ocağı da
fasilələrlə yandırmağı dönə-dönə tapşıran
Kamran indi hər şeyi yadından çıxarmışdı.
Sol əli ilə alnında puçurlanmış tər damlalarını silib Zakirə tərəf çevrildi:
- Sən hələ əməlli-başlı özünə gəlməmisən. Uşaqlarla mən burdayıq. Qayıt
dəyirmana, yaxşı kəklikotu çayı dəmlə.
Yoxsa tərli-tərli qar yesək, hamımız qançər olarıq...
Zakir kişi Bəyin sözünü yerə salmayıb
dəyirmana qayıtdı. Əsirlikdə olduqları neçə
ay ərzində ilk dəfəydi ki, qulaqlarına gülüş
səsi gəldi. Qapını açmasıyla qəhqəhələrin
kəsilməsi bir oldu. Deyəsən, Sədəf xala cavanlıqda başına gələnlərdən danışırdı. Zakiri görən kimi sözünə davam elədi:
- Nə qədər ah-uf olar ey? Səksənin kürəyini yerə vurmuşam, hələ ki, dünyadan
doymamışam. Axşamlar yatanda Allaha
dua eliyirəm ki, bircə gün də salamat qalmağıma imkan versin.
Zakir əlini yellədi:
- Hamımız sən gündəyik, ay Sədəf bacı.
Bəsdi ağladıq. Elə bilirsiz ki, erməninin zülmündən, ölümün əlindən qaçıb qurtaranlar bizdən yaxşı gündədirlər? Kim bilir,
elin-obanın başına nə müsibətlər gəlir?
Heç olmasa, biz dağların, meşələrin havasını uduruq. Dünyada yerindən, yurdundan dərbədər olmaqdan, didərgin düşməkdən dəhşətli heç nə yoxdur. Atamın
goruna and olsun, ömrümün sonuna kimi
bu dəyirmanda qalıb yaşamağı qaçqın,
köçkün olmaqdan üstün bilirəm. Kim bilir,
doğmalarımız, əzizlərimiz indi kimin qoltuğuna sığınıblar?
Bənövşə başına saldığı köhnə pambıq
şərfi alnının üstünə sürüşdürdü:
- Zakir dayı, səksəkə içində yaşamaq
zülümdü. Sabahkı aqibətimizdən heç birimiz xəbərdar deyilik. Allah eləməmiş, yeni-
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dən o kafirlərin əlinə düşərik...
Sədəf xala səsinin tonunu dəyişdi:
- Pis-pis danışma, ay qız. Yəni, deyirsiz
ki, bu boyda ölkənin bir qeyrətlisi tapılmayacaq? Bir kişi çıxıb deməyəcək ki, ay millət, nə qaçhaqaçda, nə qovhaqovdasan?
Torpağını, gorunu, kəfənini qoyub hara gedirsən? Yox, bala, bu torpağın, bu millətin
sahibi gələcək. Mütləq gələcək. Gəlib oğraş erməninin dərsini verəcək!
Bənövşə söhbətin istiqamətini dəyişdi:
- Sədəf xala, Allah Bəyin ömrünü uzun
eləsin, qanadını sərsin üstünə. Heçə müddətdi ehtiyacsız-filansız yaşayırıq, dirçəlmişik. Di gəl get-gedə bütün ehtiyatlar tükənir. Bir gün görəcəyik duz çatmır. O biri gün
un qurtaracaq, başqa bir gün balın, yağın
dibinə daş atacağıq. Bu gündən hər şeyi
qənaətlə işlədək gərək.
- Ağıllı sözdü, qızım, - deyə Sədəf xala
Bənövşənin xəbərdarlığına dəstək verdi.
Zakir kişi çaylaq daşının üstündə buğlanan çaydanın ağzını açdı. Kəklikotunun
ətri hər tərəfi bürüdü. Bənövşə ayağa durub taxçanın küncündən asılmış quru qantəpər topasından iki-üç dənəsini qoparıb
çaydana saldı:
- Zakir dayı, qantəpər, kəklikotu içilən
evdə nə zökəm olar, nə sətəlcəm.
Sədəf xala nigaranlıqla Zakirə:
- Zakir qardaş, bəlkə Bəyə və uşaqlara
bir çaydan çay aparasan, - dedi, - yəqin
soyuq dondurub yazıqları.
Zakir:
- Ağıllı məsləhətdir, - deyib ayağa durdu. Bayıra çıxanda qarın içiylə açılmış yolun çayın kənarına qədər uzandığını gördü
və təəccübləndi. Ötkəm bir vedrə su ilə
qarşısına çıxıb, dedi:
- Zakir əmi, sən əlindəkiləri qoy, qayıt dəyirmana. Bizə baxma, bayaqdan əlləşirik deyin şaxtanı hiss eləmirik. Çay lap yerinə düşdü. Amma mən əvvəlcə heyvanların suyunu
verməliyəm, ki, Kamran əmi rahatlaşsın.
İsti çaydan qarın üstündə özünə dəyirmi yer elədi. Bəxtiyar mis dolçaya süzdüyü
çayı atasına tərəf uzatdı:
- Dədə, deyəsən kəklikotuna qantəpər də
qatıblar. İsti-isti iç ki, soyuq almasın səni.

Bəy oğlunun qayğıkeşliyindən xoşhal
oldu. Buğlanan kəklikotu çayından iki qurtum alıb, Mustafaya işarə elədi:
- Deyirəm Allah bir tərəfdən bağlayanda o biri tərəfdən açır. Belə havada, yerlə
göy birləşən məkanda çay içməyin ləzzəti
başqadı, həkim.
Ötkəm vedrəni sındırılmış buzun arasından növbəti dəfə doldurub Bəxtiyara
verdi:
- Qaqaş, inəkləri, səmənd atı və qoyunları suvarmışam. Boz at nə özgənin verdiyi
suyu içir, nə otu yeyir.
Bəxtiyar əlindəki çay dolu parçı Ötkəmə
tərəf tutdu:
- Atı bəhanə eləmə, tamahını saxlaya
bilmirsənsə al, iç.
Ötkəm Bəxtiyarın zarafatından incimədi.
Bəy uşaqların kefini yoxlamaq üçün soruşdu:
- Hə, qoçaqlar, yorulmamısız ki?
Bəxtiyar suala-sualla cavab verdi:
- Nə iş görmüşük?!
- Düzdü, hələ görüləsi iş çoxdu. Talada
xeyli ot-əncər vurmuşam tayaya. İnsafdan
olmaz ki, heyvanlarımız acından mələşə,
biz də əlimizi əlimizin üstünə qoyub gözləyək. Axşam düşür, bu günlük suya yol açdıq bəsdi. Qismət olsa, səhər o başdan
hərəyə bir şələ ot gətirərik. İndi qayıdın dəyirmana. Mən də Boz atı yedəkləyib çay
aşağı yol-irizi nəzərdən keçirəcəyəm.
Mümkün olsa, heç səhəri gözləmərik, gecəynən gətirərik otu.
Kamran donuzluqdakı arakəsmənin üstünə qoyulmuş yəhəri nəzərdən keçirdi.
Əvvəlcə köhnə yapıncını atdı atın belinə.
Yəhərin tapqırını çəkib möhkəm bağladı.
Keçi qəzilindən toxunmuş sicimi bərkitdi
yəhərin qaşına. Sonra Bəxtiyarın boynundakı yun şərfi alıb boğazına doladı:
- Bəxtiyar, qalx yuxarıdan beşaçılanımı
gətir. Geciksəm, nigaran qalmayın. Bərkə
düşsəm, bircə güllə atacam. Gələsi olsanız
çayın qırağından, atın rəddindən çıxmayın.
Ancaq ehtiyac olmayacaq. Bənəyi də aç
burax. İt yolu yaxşı seçir.
Bəxtiyarla Ötkəm eyni vaxtda dilləndi:

- Bizim qalmağımıza nə ehtiyac var?
Mustafa da söhbətə qoşuldu:
- Kamran əmi, şükür Allaha ki, ağır xəstəmiz də yoxdur. Bəlkə çatıdan, kəndirdən
götürüb biz də gedək səninlə. Köməyin nə
ziyanı?
Bəyin baxışları şərtləşdi:
- Cavanlıqdı da, ağlınıza gələni danışırsiz. Lazım bilsəydim, üçünüzü də aparardım özümlə. Hər halda ayıq-sayıq olun.
Şübhəsiz, ermənilər yaxşı bilirlər ki, bu həndəvərdə kimlərsə var. Özlərinin kişiliyi çatmasa da, rus əsgərlərindən kəşfiyyat qrupu düzəldiblər. Gec-tez izimizə düşə bilərlər. Mustafa, sən də kömək eləmək istəyirsənsə, çıxar əynindəki puşlatı ver mənə.
Amma özünü soyuqdan gözlə. Qayıdan
kimi qaytaracam.
Mustafa puşlatı soyunub uzatdı Bəyə.
Bəy geyindi.
- Yolçu yolda... - deyib Boz atı yedəklədi
və bayaqdan bəri açdıqları çığırla irəlilədi.
Hər yaz coşub çağlayan Ağ çayın suyu
xeyli azalmış, üstü buz bağlamışdı. Odur ki,
həm Bəy özü, həm də Boz at tez-tez sürüşür, büdrəyirdilər. Atı minmək təhlükəli idi.
Hər iki sahili küləyin topladığı qar qalaqları
tutmuşdu. Bəyin gözü dikdirdə külək təmizləyən qarsız sahəyə sataşdı. Buradan
xeyli məsafəni rahat getmək mümkün idi.
At buxar püskürürdü. Sinəsindəki, yalmanındakı, yançaqlarındakı ağ köpük qardan
seçilmirdi. Dərənin yaxasından çətinliklə
dikdirə çıxdı. Qar səngimişdi. Külək əvvəlki
kimi tüğyan eləmirdi. Toran qovuşsa da,
hər tərəf süd rəngindəydi. Qollu-budaqlı
ağacların nazik qanadları, ötən yaz boy
verib qalxmış şivlər ötüb keçməyə çətinlik
yaradırdı. Şax-şəvəlin atın və özünün gözlərinə toxunacağından ehtiyatlansa da irəliləyirdi.
Bəy böyürtkən, ardıc, zirinc və itburnu
kollarının arasından şaqqıltı qopararaq
sıçrayan cüyürünmü, qabanınmı arxasınca qaçan Bənəyi ala-toranda çətinliklə
sezdi və astadan onu yanına çağırdı. Bənək
sahibinə itaət göstərdi. Dayandı, hürüşünə
ara verib geri döndü. Cəmi yüz addım qabaqda, talanın qurtaracağındakı ağacların
arasında ot tayası görünürdü. Ancaq Bəy
qarşıdakı ensiz dərəni keçməyin çətinliyini
hiss etdi. Boz atın yüyənini yəhərin qaşına
keçirtdi. Sicimi açıb aşırdı çiyninə. Əl atıb ilk

qarın ağırlığına dözməyib bütün yamac
boyu sərilmiş ulasın qol boyda budağını
qırdı. Biçaqla hamarladı və qarın qalınlığını yoxlaya-yoxlaya addımladı. Anladı ki,
yamacı külək tutmadığından burada qar
xeyli seyrəkdi. Odur ki, geri qayıtdı, atı yedəkləyib düşdü dərəyə.
Bəy dayanıb atın yalına sığal çəkdi. Bu
anda o hər şeyi unutmuşdu - erməniləri də,
qarı da, çovğunu da, köhnə dəyirmanı da...
Elə bil atın təmasından doğma, əziz bir
adamın iyini alırdı. Bir anda qəribsədi, kövrəldi. Səsi titrəyə-titrəyə:
-Vəfalı köhlənim, səni özümə həmişə
arxa, kömək sanmışam. Dar ayaqda, çətin
məqamlarda yanımda olmusan, məni tək
qoymamısan, dost yanında, düşmən qabağında sındırmamısan. Toylarda nəmər
həmişə sənin boynundan asılıb. Qürrələnmişəm, öyünmüşəm, ürəyim dağ boyda
olub. Gözlərindən öpməklə kifayətlənmişəm. Sən mənim gözümdə çox-çox kişilərdən qeyrətli, etibarlısan. Topla qüvvəni, çıxaq bu imtahandan, məni xəcil eləmə.
Atın cilovunu buraxdı. Çətinliklə dərənin
çatımına tərəf getdi. Buradan keçməyin
mümkün olmadığını duyub yenidən geri
döndü. Bu dəfə özünə bələdçi kimi yonub
düzəltdiyi payanı qara sanca-sanca üzü
aşağı endi. Əgər qar qurşağa qədər çıxmasaydı, sürüşüb yamacdan çaya düşə bilərdi. Dərənin çaya birləşən yerindən keçmək
olardı. Di gəl ki, buradan da tayaya tərəf
qalxmaq mümkün deyildi. Bəy ömründə ilk
dəfə idi ki, gərəksiz inadkarlıq göstərir, fikrindən dönmürdü. Yenidən atın yanına
qayıtdı. Ya qismət deyib, yıxılmış ağacın
qol-budağının seyrək görünən yerindən
keçmək istədi. At qulaqlarını şəkləyib dayandı. Kamran geri çevrilib uca səslə:
- Danışdıq axı! Göstər qeyrətini görək!
At qabaq ayaqlarını cütləyib sıçramaq
istədisə də, bacarmadı. Bir-iki addım arxaya atılıb, yenidən gücünü toplayıb tullandı.
Lakin tullanmaqla boynunun qatlanması
bir oldu. Kamran nə qədər çalışdısa da, ata
kömək edə bilmədi. Çətinliklə boynunu düzəltdi. Boz at ağır yara almış insan kimi
ufuldayır, inildəyirdi. Bəy qollarını atın qabaq ayaqlarının düşdüyü yerə uzatdı. İsti
qan artıq qarı xeyli əritmiş və qızartmışdı.
Əlini atın ayaqlarına sürtdü. Hər iki ayağı
qırılmışdı. Dəridən çıxmış sümük deyəsən

onun barmağını yaraladı. Bəy uğursuzluğu
əvvəlcədən duysa da, bu dəfə özünün dediyi kimi, qalınlığına saldı. Ürəyini elə bil ki,
bədənindən ayırmışdılar. Nəfəs ala bilmirdi, boğulurdu. Qanlı əlləri qarın üstündə
qırmızı, qalın bir iz saldı. Sol əlini Boz atın
gözlərinə sürtdü. Yaş gilə-gilə atın uzun sifəti ilə aşağı axır, burnuna çathaçatda sırsıra bağlayır, muncuq-muncuq buz parçasına çevrildi. Papağını qarın üstünə çırpdı:
- Onsuz da papaqsız qalmışdın, Kamran. Əsl papağın kim bilir indi hansı dığanın ayağının altındadı. İndi də ağılsızlığın
atsız qoydu səni! Papaqsız və atsız kişi...
Kamran həqiqətən də çəkilməz olan bu
dərdə, sanki qəzavü-qədərin əli ilə yaranmış bu vəziyyətin ağırlığına dözməyib ağladı. Kamran hönkürə-hönkürə ağladı. Nəfəsindən çıxan buğ başının üstündə tüstü
kimi buruldu. Tüstüsü təpəsindən çıxırdı
Kamranın...
Onun həmişə möhkəm, əzəmətli, yıxılmaz saydığı dünyasının, yenilməz Bəy sarayının daha bir dirəyi nəinki tərpənmiş,
laxlamış, lap dibindən qopub tirtap olub
düşmüşdü qarın içinə.
Sonra ayağa qalxıb beşaçılanı çiynindən aşırdı, hirsli-hirsli qundağını qara sancdı. Boz atla vidalaşmaqçın yenidən dizi üstə çömbəldi. Əyilib atın işığı öləziməkdə
olan gözlərindən öpdü. Əlini yalına, yalamasına sürtdü. Qəflətən diksinən kimi oldu. Atın boz, yarısı göyümtül rəngdə olan
qalın yalının altında barmaqlarına nəsə
toxundu. Çəkib qoparmaq istədi. Ançaq
fikrindən danışdı. Onsuz da can üstündə
olan heyvanı yenidən incidəcəyindən ehtiyatlanıb bıçağını çıxartdı. Kəsdiyi cod tüklərin arasında bükülmüş və qıraqları tikilmiş salafanı gördü. Onu ehtiyatla açdı.
Dəftər vərəqinə yazılmış məktub idi. Ancaq
məktubun bir hərfini belə seçmək mümkün olmadı. Odur ki, qatlayıb qoydu cibinə
və beşaçılanın çıxmağını çəkib barmağını
tətiyin üstündə saxladı.
At can verir, əzab çəkirdi. Bəy Kamran
artıq dözə bilmirdi. Son dəfə Boz atdan halallıq almaq, vidalaşmaq istəyi baş tutmadı. Gözündə donmuş son arzusu qəfil bir
güllə səsinə döndü. Sonsuz bir qəriblik içində atılmış bu amansız güllənin səsi sanki
bir anda çağlayan al-qırmızı qan fəvvarəsinə çevrildi.
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Kim Çanq-gyu:

“Koreya yarımadasında
müharibə təkcə
koreyalılar üçün deyil,
bütün bəşəriyyət üçün
böyük təhlükədir”
Koreya Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Kim Çanq-gyu “Milli Məclis” jurnalının “Səfir” rubrikasının qonağıdır.

- Cənab səfir, Azərbaycan ilə
Koreya arasında əlaqələrin
bugünkü durumunu necə qiy
mətləndirirsiniz?
- Səfirliyin diplomatik fəaliyyə
tinin əsas məqsədi Altay dil ailəsi
nə mənsub olan qohum xalqları
mız arasında siyasi, iqtisadi, mədə
ni və sosial sahələr də daxil olmaq
la bütün sferalarda əlaqələrin hər
tərəfli və yüksək səviyyəli inkişafı
na nail olmaqdır. İkitərəfli əlaqələri
yalnız bir yöndə inkişaf etdirsək,
asanlıqla problemlə üzləşə bilərik,
buna görə də hərtərəfli inkişafı hə
dəf seçmək çox vacibdir. Ancaq
hərtərəfli inkişafda xüsusi diqqət
yetirmək istədiyim sahələr siyasi
və mədəni sahələrdir. Çünki bu iki
sahədəki əməkdaşlığın inkişafı iq
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tisadi və sosial sahədə əməkdaşlı
ğın inkişafına da təkan verir. Ötən
il Milli Məclisin Sədri cənab Oqtay
Əsədovun Koreyaya səfəri, BMTnin sabiq baş katibi cənab Ban Ki
Munun və Koreya Milli Assamble
yasının Sədr müavini cənab Park
Joo Sunun Azərbaycana səfəri də
daxil olmaqla çoxsaylı dövlət rəs
miləri qarşılıqlı səfərlər etmişdir.
2017-ci il diplomatik əlaqələrin
qurulmasının 25 illik yubileyinə
təsadüf etdiyindən silsilə mədəni
tədbirlər də həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Sarayındakı milli
musiqi konsertimizin çoxlarının
xatirəsində gözəl bir gecə olaraq
qaldığına əminəm. Bundan əlavə
də Koreya pop (“K-pop”) konserti,
Koreya dilində nitq müsabiqəsi,

taekvondo üzrə səfir kuboku, milli
musiqi alətləri konserti və beynəl
xalq elmi konfrans da daxil olmaq
la ümumi 15 sayda mədəniyyət

tədbiri həyata keçirilmişdir. Bu
tədbirlərin əsas məqsədi xalqları
mız arasında anlaşma və mübadilə
səviyyəsini yüksəltməkdir.
Azərbaycana səfər edən koreyalı
turistlərin sayı keçən il 40% artmış
və bu rəqəmin bu il 70%-dən çox
olacağına ümid edirəm. İqtisadiy
yat, tibb, neft-kimya, İT, istehsalat,
kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə
hərtərəfli və praktiki əməkdaşlığın
reallaşdırıldığını nəzərinizə çatdı
rır və bunun iqtisadi əlaqələrin
daha dərindən və stabil inkişafına
dəstək olduğunu bildirmək istəyi
rəm.
- Koreyanın inkişaf etmiş iqti
sadiyyatı var və o, yüksək tex
noloji imkanlara malik ölkə
kimi tanınır. Koreyanın Azər
baycanla iqtisadi münasibət
ləri barədə də məlumat ver
məyinizi xahiş edirik.
- 1992-ci ildə diplomatik əlaqə
lər qurulandan bəri ölkələrimiz

arasında iqtisadi münasibətlərimiz
uğurla həyata keçirilməkdədir. An
caq əməkdaşlıq infrastruktur tikin
tisi, avtomobil, mobil telefon kimi
malların idxal və satışı sahələri ilə
məhdud idi. Mən bu əməkdaşlıq
üçün daha sağlam baza yaratmaq
və hərtərəfliliyini təmin etmək
məqsədi ilə əlimdən gələni edirəm.
Xüsusilə Azərbaycan hökumətinin
iqtisadiyyatın diversifikasiyası si
yasətini yüksək qiymətləndirirəm
və bu siyasət çərçivəsində əmək
daşlıqda maraqlıyam. Neft-kimya
sahəsi ilə bərabər istehsal və xid
mət sahələrində də praktiki əlaqə
lərin qurulmasına ümid edirəm.
Koreyanın Azərbaycana investisi
ya qoyuluşu və Azərbaycan məh
sullarının Koreyaya ixracı məsələ
sinə də böyük maraq göstərirəm.
- Koreya xalqı səyahəti sevən
xalqdır. Azərbaycan ilə Cənu
bi Koreya arasında turizm sa
həsinin inkişafı istiqamətində
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İlham Əliyev Koreya Respublikası Milli Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul edir

hansı işlər görülür? Azərbay
canda akkreditə olunmuş bir
səfir kimi ölkəmizi koreyalı
lara necə tanıdardınız?
- Qeyd etdiyiniz kimi, koreyalı
lar səyahəti çox sevir və təkcə ke
çən il 28 milyon koreyalı xaricə tu
rist səfərləri etmişdir. Mən də 2015ci ildə Azərbaycana akkreditə olu
nandan bəri koreyalı turistlərin öl
kənizə səyahət etmələrinə şərait
yaratmağa çalışıram. Bunun nəti
cəsidir ki, Azərbaycana səyahətə
gələn koreyalı turistlərin sayı sü
rətlə artır və bu il bu sayın daha da
çoxalmasına ümid edirəm. Bakı və
Seul arasında birbaşa reyslərin
açılmasının da bu artıma böyük tə
sir edəcəyinə inanıram.
Bakı çox gözəldir. Şəhərin qəh
vəyi tonlarda tikilmiş arxitekturası
öz tarixiliyi və müasirliyi ilə gün
dəlik həyatları ilə məşğul olan şə
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hər əhalisinin zövqünü oxşayır.
Bura səfər edən koreyalılar ən çox
azərbaycanlıların mehribanlığına,
yüksək mədəni səviyyəsinə və
dadlı yeməklərinə valeh olurlar.
- Azərbaycan kimi sizin Koreya
da real müharibə vəziyyətin
dədir. Bu yaxınlarda ölkənizlə
Şimali Koreya arasında danı
şıqların başladığını duyduq.
Bu istiqamətdə danışıqların
perspektivini necə dəyərlən
dirərdiniz?
- Şimali Koreya nüvə silahı və
nüvə raketini təkmilləşdirməyə ça
lışmaqla Koreya yarımadasını dai
mi müharibə təhlükəsi olan bir
əraziyə çevirib. Ancaq Koreya yarı
madasında müharibə təkcə kore
yalılar üçün deyil, bütün bəşəriy
yət üçün böyük təhlükədir və buna
görə də hökumətimiz Koreya tor

pağında sülhün təmin olunması
məqsədi ilə bütün imkanlardan
faydalanaraq əlindən gələni edir.
Bu il Pyonqçanq şəhərində keçiri
ləcək Qış Olimpiya Oyunları da
Koreya yarımadasında sülhün tə
min edilməsi üçün yaxşı fürsət ki
mi dəyərləndirilir. Ümid edirəm
ki, Şimalla Cənubun bu əlaqəsi nü
və silahı və ballistik raket proble
minin həllində ilk addım olacaq
dır.
- Ötən ay Koreya parlamenti
nin nümayəndələri Azərbay
canda səfərdə oldu. Parla
mentlərarası əlaqələrimizin
inkişaf potensialları barədə
nə düşünürsünüz?
- Ölkələrimizin parlamentləri
arasındakı hazırkı yaxın əməkdaş
lığı yüksək qiymətləndirirəm. Bir
az əvvəl də qeyd etdiyim kimi,

ötən il Milli Məclisin Sədri cənab
Oqtay Əsədov Koreyaya və Koreya
Milli Assambleyasının Sədr müavi
ni cənab Park Joo Sun isə Azərbay
cana səfər etmişdir. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yu
bileyi ilə üstüstə düşən bu il də
Koreyadan ilk rəsmi nümayəndə
heyəti məhz Milli Məclisin parla
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi qru
pu tərəfindən reallaşdırılıb. Kore
yanın Milli Assambleyası və Azər
baycanın Milli Məclisi xalqı təmsil
edən qurumlar olduğundan onla
rın əməkdaşlığı ölkələrarası müna
sibətlərin əsas bazasını qurur. Gə
ləcəkdə də bu qurumların hər iki
ölkənin əməkdaşlığında əsas rol
oynayacağına ümid edirəm.

2017ci il sentyabrın 27də Ümum
dünya Turizm günü münasibəti ilə
Koreya səfirliyi, Koreya Ticarət və
İnvestisiyalarınTəşviqiAgentliyi(KOT
RA),DreamTrading(Koreyaqidaməh
sullarının ixracını həyata keçirən şir
kət), Koreya AqroBalıqçılıq və Ərzaq
Ticarəti üzrə Korporasiyası, Koreya
Respublikası Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq
vəKəndİşləriNazirliyitərəfindənKore
ya Kənd Təsərrüfatı məhsullarının
nümayişitəşkilolunmuşdu.

2018ciilyanvarın24dəMilliMəclisinSədriOqtayƏsədovölkəmizdəsəfərdəolan
KoreyaMilliAssambleyasınınüzvü,KoreyaAzərbaycanparlamentlərarası
dostluqqrupununrəhbəriLiMyonqSununbaşçılıqetdiyinümayəndəheyətiniqəbuledir
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Avstraliya ilə Azərbaycan parlamentləri
arasında səmərəli əlaqələr formalaşıb
Müsahibimiz
Milli Məclisin
deputatı,
Avstraliya ilə
parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri
Xanlar Fətiyevdir.

- Xanlar müəllim, Azərbayca
nın beynəlxalq münasibətləri
daimi olaraq genişlənir. Res
publikamızın səmərəli əmək
daşlıq etdiyi ölkələrdən biri
Avstraliyadır. Siz Avstraliya
ilə parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun rəhbərisi
niz. İki ölkə arasındakı müna
sibətlərin hazırkı vəziyyəti və
inkişafını necə qiymətləndi
rirsiniz?
- Azərbaycan geniş beynəlxalq
əlaqələrə və yüksək nüfuza sahib
dir. Prezident İlham Əliyevin rəh
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bərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu
xarici siyasətin nəticəsi kimi, ölkə
mizin beynəlxalq əlaqələri mütə
madi olaraq genişlənir. Regionun
lider dövləti olan Azərbaycan bey
nəlxalq müstəvidə mühüm nailiy
yətlər əldə edir, öz mövqeyini
möhkəmləndirir. Respublikamızın
uğurlu və səmərəli əlaqələrə malik
olduğu ölkələrdən biri Avstraliya
dır. Hazırkı reallıqlar onu göstərir
ki, Azərbaycanla Avstraliya arasın
da əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf
edir. Azərbaycan diasporu və dip
lomatik nümayəndəliklər isə ikitə

rəfli əməkdaşlığın dərinləşməsi
üçün fəaliyyətlərini və səylərini
davam etdirirlər.
Bilirsiniz ki, SSRİ-nin dağılma
sından sonra Azərbaycanın müstə
qilliyini tanıyan ölkələrdən biri
Avstraliya olub və həmin vaxtdan
sonra iki ölkə arasında diplomatik
münasibətlər qurulub. Ən əsası,
Avstraliya hər zaman Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü və suveren
liyini birmənalı olaraq dəstəkləyib.
Ötən dövr ərzində Avstraliya ilə
Azərbaycan arasında bir çox sfera
larda münasibətlər sürətlə inkişaf

edib, yeni əməkdaşlıq sahələri
müəyyənləşdirilib və hər iki ölkə
müxtəlif istiqamətlərdə əlaqələrə
dair mühüm sənədlər imzalayıb.
Avstraliya və Azərbaycan ticarət
və investisiya qoyuluşu sahəsində
əhəmiyyətli məsafə qət edib, mə
dən sənayesi, xidmət sektoru, təh
sil, kənd təsərrüfatı və digər sahə
lərdə əməkdaşlığın dairəsi geniş
ləndirilib. Hazırda ölkələr arasın
dakı çoxşaxəli münasibətlərin inki
şafı üçün geniş potensial və pers
pektivlər mövcuddur.
Avstraliya Azərbaycanla əmək
daşlığı genişləndirmək niyyətində
olduğunu hər zaman ifadə edir.
Çünki respublikamızın etibarlı tə
rəfdaş olması, qarşılıqlı-faydalı
münasibətlərə xüsusi önəm vermə
si, investorlar üçün cəlbedici ölkə
kimi tanınması və digər amillər
Avstraliya tərəfindən xüsusi olaraq
nəzərə alınır, Azərbaycanla əlaqə
lərin perspektivləri yüksək qiymət
ləndirilir.
Avstraliya həm də Azərbaycan
da keçirilən mötəbər beynəlxalq
tədbirlərə xüsusi maraq və diqqət
göstərir. Avstraliyadan olan nüma
yəndələr ölkəmizdə baş tutan mə
dəniyyətlərarası dialoq forumunda
və digər beynəlxalq tədbirlərdə iş
tirak edərək Azərbaycan reallıqları
ilə yaxından tanış olublar. Həmçi
nin avstraliyalı mütəxəssislər Azər
baycanda keçirilən I Avropa Oyun
larının, Formula-1 yarışının, IV İs
lam Həmrəyliyi Oyunlarının və
digər beynəlxalq tədbirlərin təşki
latçılığına cəlb ediliblər. Bir məqa
mı da diqqətinizə çatdırım ki, Avst
raliyadan Azərbaycana gələn tu
ristlərin sayının davamlı olaraq
artması da təqdirəlayiq haldır.

inkişaf etdirilməsində parlament
diplomatiyası mühüm rol oynayır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan parla
ment diplomatiyasına xüsusi əhə
miyyət verir, çünki bu, dövlətlər
arası münasibətlərin tərkib hissəsi
dir. Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisində hazırda 70-dən ar
tıq ölkənin parlamenti ilə dostluq
qrupları fəaliyyət göstərir. Bu,
Azərbaycanın ikitərəfli münasibət
lərinin və beynəlxalq əlaqələrinin
əhatə dairəsinin inkişafı baxımın
dan böyük önəm kəsb edir.
Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm
ki, 2015-ci ildə Avstraliya Federal
Parlamentində Avstraliya-Azər
baycan parlamentlərarası dostluq
qrupu yaradılıb. Bu müddət ərzin
də dostluq qrupu uğurlu fəaliyyət
göstərib, tərəflər arasındakı təmas
lar olduqca sıx olub. Avstraliya ilə
Azərbaycan parlamentlərinin sə
mərəli əlaqələri formalaşıb və bu
münasibətlər uğurla inkişaf edir.

Azərbaycan-Avstraliya parlament
lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu bu
prosesə əhəmiyyətli töhfələr verir.
- Həyata keçirilən diaspor siya
səti və soydaşlarımızın fəallı
ğının təmin olunması Azər
baycanın Avstraliya ictimaiy
yətinə tanıdılması istiqamə
tində hansı uğurların əldə
edilməsini şərtləndirib?
- Azərbaycanın uğurlu diaspor
siyasəti həyata keçirməsi ölkəmizlə
bağlı reallıqların dünya ictimaiy
yətinə çatdırılması baxımından
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu,
həm də xaricdə yaşayan soydaşla
rımızın təşkilatlanmasında, bir-biri
ilə əlaqələrinin yaranmasında,
diasporumuzun fəaliyyətinin güc
lənməsində xüsusi önəm kəsb edir.
Milli hüdudlarımızdan - sərhədlə
rimizdən kənarda yaşayan soydaş
larımız Azərbaycan reallıqlarını
uğurla təbliğ edirlər. Bu proses sə

- Avstraliya ilə Azərbaycan par
lamentləri arasında əlaqələrin
inkişaf səviyyəsi və dinamika
sı barədə nə deyə bilərsiniz?
- İki ölkə arasında əlaqələrin ge
nişləndirilməsi və münasibətlərin
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mərəli və faydalı ikitərəfli münasi
bətlərə malik olduğumuz Avstrali
yada da müşahidə edilir. Bu ölkədə
təxminən 10 minə yaxın azərbay
canlı yaşayır. Soydaşlarımız Avst
raliyada həyatın müxtəlif sahələri
nə uğurla inteqrasiya olunublar və
ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər.
Bunun nəticəsidir ki, bir zamanlar
Azərbaycan haqqında yetərli mə
lumatı olmayan Avstraliya icti
maiyyəti indi ölkəmizlə bağlı real
lıqlardan agahdır. Həm soydaşları
mızın, həm də ayrı-ayrı təşkilatla
rın məqsədyönlü fəaliyyəti bu pro
sesin uğurlu olmasını təmin edən
əsas amildir. Məsələn, ölkəmizdə
də yaxşı tanınan Con Hammondun
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prezidenti olduğu Avstraliya-Azər
baycan Dostluq Cəmiyyətinin
fəaliyyəti nəticəsində avstraliyalı
lar Azərbaycan reallıqları ilə yaxın
dan tanış olublar və bu ölkədə
respublikamız haqqında real tə
səvvür mövcuddur. Onu da qeyd
edim ki, Azərbaycanın bütün döv
lət və milli bayramlarında, o cüm
lədən 20 Yanvar faciəsinin və Xoca
lı soyqırımının ildönümlərində
Avstraliya-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyəti Pert və digər şəhərlərdə
geniş tədbirlər təşkil edir. Asso
siasiyanın fəaliyyətinə Avstraliya
parlamentinin deputatları da dəs
tək verirlər, həmçinin Milli Məcli
sin Azərbaycan-Avstraliya dostluq

qrupunun nümayəndə heyətinin
səfərləri də ənənə halını alıb.
-Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
reallıqlarının təbliği, o cümlə
dən Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsinə, Xocalı faciəsinə dair
həqiqətlərin çatdırılması ba
xımından bu ölkədə keçirilən
tədbirlərin əhəmiyyəti barədə
nə düşünürsünüz?
- Avstraliyada Azərbaycan real
lıqlarının təbliği, o cümlədən Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinə, Xocalı
faciəsinə dair həqiqətlərin ictimaiy
yətə çatdırılması istiqamətində
həm müvafiq strukturlar, həm də
diaspor təşkilatları sistemli fəaliy
yət göstərir və məqsədyönlü təd
birlər həyata keçirir. AzərbaycanAvstraliya parlamentlərarası əla
qələr üzrə işçi qrupu da bu prosesə
əhəmiyyətli töhfələr verir.
Azərbaycan dövləti ölkəmizlə
bağlı həqiqətlərin beynəlxalq icti
maiyyətə çatdırılması istiqamətin
də mühüm işlər görür. Eyni za
manda, ermənilərin Azərbaycan
xalqının başına gətirdikləri bəlalar,
faciələr haqqında, həmçinin Ermə
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsi barədə həqiqətlə
rin dünyaya çatdırılmasında Hey
dər Əliyev Fondunun xidmətlərini
də xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Fondun vitse-prezidenti Leyla xa
nım Əliyevanın təşəbbüsü ilə real
laşdırılan “Xocalıya ədalət!” bey
nəlxalq kampaniyasının ermənilə
rin azərbaycanlılara qarşı XX əsrin
sonlarında törətdiyi soyqırımı haq
qında həqiqətlərin dünya ictimaiy
yətinə çatdırılması prosesində rolu
müstəsna önəm kəsb edir. Həyata
keçirilən çoxsaylı layihələrin və
aparılan işlərin nəticəsi olaraq
müxtəlif ölkələrin ictimaiyyətinə,
habelə gənclərə Azərbaycanın mə

ruz qaldığı faciələr barədə dolğun
məlumatlar verilir.
Avstraliya həm də hər il Xocalı
soyqırımı ilə bağlı çoxsaylı anım
tədbirlərinin keçirildiyi ölkələrdən
biridir. Ötən il Sidney, Melbrun və
Pert şəhərlərində Xocalı soyqırımı
nın 25-ci ildönümünün anım məra
simləri uğurla keçirildi. Azərbay
canın Avstraliyadakı fəxri konsul
luğu tərəfindən təşkil edilən bu
tədbirlərdə Avstraliya parlamenti
nin deputatları Kreyq Kelli, Culian
Hill, Anne Alli, Sənaye və elm na
zirinin müavini Kreyq Londi, Qər
bi Avstraliya Qanunverici Şurası
nın üzvü Elizabet Behzat, Avstrali
ya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyə
tinin prezidenti Con Hammond,
Avstraliya Azərbaycanlıları Cə
miyyətinin sədri Mikayıl Oyta,
Azərbaycanın və Türkiyənin dip
lomatik missiyalarının nümayən
dələri, çoxsaylı ictimai xadimlər,
media təmsilçiləri, sakinlər iştirak
etdilər. Azərbaycan-Avstraliya par
lamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupu olaraq nümayəndə heyəti

miz bu mühüm tədbirlərdə uğurla
təmsil olundu.
Mərasimlərdə qeyd etdik ki, Хо
calı soyqırımına hüquqi-siyasi qiy
mət yalnız Ümummilli lider Hey
dər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıq
dan sonra verilib. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında Azər
baycan dünya birliyinə Xocalı soy
qırımının tanıdılması, o cümlədən
xalqımıza qarşı erməni millətçiləri
tərəfindən törədilmiş bir çox cina
yətlər barədə həqiqətlərin çatdırıl
ması üçün məqsədyönlü və ardıcıl
iş aparır. Həmçinin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin həlli ilə bağlı ikili stan
dartların mövcud olduğunu da
diqqətə çatdırdıq. Bildirdik ki, öl
kəmizin ədalətli mövqeyi, Azər
baycan Respublikasının yeni təyin
olunmuş Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezi
denti Mehriban xanım Əliyevanın
müstəsna rolu və fondun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəb
büsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası sayəsində bir

çox ölkələr Xocalı faciəsini tanımış,
onu pisləmişlər.
Sözügedən tədbirlərdə Avstrali
yadan olan nümayəndələr isə Xo
calı soyqırımı kimi hadisələrin tək
rarlanmaması üçün dünya icti
maiyyətinin həqiqətləri bilməsinin
zəruriliyini vurğuladılar. Onlar bu
həqiqətlərin Avstraliya ictimaiyyə
tinə çatdırılmasında Azərbaycan
diasporunun rolunu yüksək qiy
mətləndirdilər.
Təbii ki, başlıca məqsədlərimiz
dən biri Ermənistanın işğalçı döv
lət olduğunu və Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun həllinin vacib
liyini Avstraliya cəmiyyətinə çat
dırmaqdır. Çünki Avstraliyanın
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli məsələsinə obyektiv yanaş
ması Ermənistanın ifşası, Azərbay
can həqiqətlərinin təbliği baxımın
dan əhəmiyyətlidir. Bu istiqamət
də aparılan məqsədyönlü iş müəy
yənləşdirdiyimiz hədəflərə çatma
ğa və qarşıya qoyulan vəzifələri
yerinə yetirməyə imkan verir.
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Nəsib Məhəməliyev:

“Azərbaycan
regionda sülhün
və təhlükəsizliyin
ən etibarlı və
perspektivli tərəfdaşı
hesab olunur”
“Milli Məclis” jurnalının millət vəkili, Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin üzvü Nəsib Məhəməliyevlə müsahibəsi
- Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlər
arası əlaqələr komitəsinin üz
vüsünüz. Yüksək nüfuza və
səmərəli xarici siyasət kursu
na malik olan Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlərdə
yeri və rolunu, bütövlükdə isə
xarici siyasət perspektivlərini
necə dəyərləndirirsiniz?
- Əvvəla, onu qeyd etməliyəm
ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
xarici siyasətinin təməlləri Ümum
milli lider Heydər Əliyev tərəfin
dən atılmışdır. Ulu öndər o dövrün
Azərbaycanın geosiyasi reallıqları
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nı dərindən təhlil edərək ən opti
mal siyasəti - balanslaşdırılmış xa
rici siyasət kursunun əsasını qoy
muşdur. Bu siyasət kursuna uyğun
respublikamızın qarşısında duran
prioritet məsələlər müəyyənləşdi
rildi: ilk növbədə, ölkənin müstə
qilliyini, ərazi bütövlüyünü, təhlü
kəsizliyini qorumaq, Azərbaycanın
milli maraqlarından çıxış edərək
bütün ölkələrlə və beynəlxalq təş
kilatlarla bərabərhüquqlu münasi
bətlər yaratmaq, dövlətimizin
mövqeyini qlobal təhlükəsizlik sis
temində möhkəmləndirmək, Azər
baycan iqtisadiyyatını dünya iqti

sadi sistemində təmsil etmək,
uğurlu xarici iqtisadi siyasət həya
ta keçirmək, beynəlxalq təşkilatlar
da aktiv fəaliyyət göstərmək , xari
ci ölkələrlə elmi, mədəni, humani
tar əlaqələr qurmaq.
Nəzərə alsaq ki, 90-cı illərin əv
vəllərində AXC-Müsavat hakimiy
yəti dövründə Azərbaycanın xarici
siyasətində özünütəcrid xətti üs
tünlük təşkil edirdi, səriştəsiz siya
sət nəticəsində bir çox xarici ölkə
lərlə, o cümlədən region ölkələri ilə,
hətta türkdilli ölkələrlə münasibət
lər tamamilə pozulmuşdu, bəziləri
ilə düşmənçilik səviyyəsinə çatmış

dı. Belə bir siyasət, təbii ki, Azər
baycanın milli maraqları ilə ziddiy
yət təşkil edirdi. Bütün bu xoşagəl
məz halların aradan qaldırılması
üçün çox işlər görüldü. Respublika
mız Birləşmiş Millətlər Təşkilatı,
Avropada Təhlükəsizlik və Əmək
daşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, İs
lam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi, Avropa İttifaqı,
NATO kimi beynəlxalq təşkilatlarla
sıx əməkdaşlığa başladı. Dünyanın
60-a yaxın ölkəsində səfirliklərimiz,
beynəlxalq təşkilatların yanında
daimi nümayəndəliklərimiz açıldı,
eyni zamanda, respublikamızda bir
çox ölkələrin səfirlikləri fəaliyyət
göstərməyə başladı.
Artıq 2003-cü ildən Prezident İl
ham Əliyev balanslaşdırılmış xari
ci siyasət kursunu yeni müasir tə
ləblərə, dünyada və regionda baş
verən ictimai-siyasi proseslərə və
ilk növbədə xalqımızın milli ma
raqlarına uyğun şəkildə həyata ke
çirir. Məhz bu siyasətin nəticəsidir
ki, Azərbaycan dünyanın 155 ölkə
sinin dəstəyini alaraq BMT TŞ-nın
qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. 2012

və 2013-cü illərdə iki dəfə Təhlükə
sizlik Şurasına sədrliyi yerinə ye
tirmiş, dünyada təhlükəsizliyin qo
runmasında, mədəniyyətlərarası
dialoqun inkişafına dair qərarların
qəbul olunmasında bilavasitə işti
rak etmiş, 2014-cü ildə ölkəmiz
Avropa Şurasının Nazirlər komitə
sinə sədrliyi həyata keçirmişdir.
Hazırda Azərbaycan regionda
sülhün və təhlükəsizliyin ən etibarlı
və perspektivli tərəfdaşı hesab olu
nur. Aparılan sistemli xarici siyasət
nəticəsində bütün beynəlxalq təşki
latlarda respublikamızın ərazi bü
tövlüyü, 10-dan çox ölkədə isə Xo
calı faciəsi xalqımıza qarşı aparılan
soyqırımı kimi tanınmışdır.
Məqsədyönlü xarici iqtisadi si
yasət nəticəsində bir çox transmilli
layihələr, BTC neft, Bakı-Supsa,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlə
ri, BTQ dəmir yolu istifadəyə veril
miş, bir sıra xarici ölkələrə investi
siya qoyulmuşdur. Bütün bunlar
Azərbaycanın dünyada və region
da güclü bir dövlətə çevrilməsini,
hərtərəfli inkişaf etmiş etibarlı tə
rəfdaş, bir çox beynəlxalq məsələ

lərin həllində söz sahibi, heç kim
dən asılı olmayan real gücə malik
olmasını göstərir, respublikamızın
dünya siyasətindəki yerini və rolu
nu əyani şəkildə sübut edir.
Perspektivlərə gəldikdə isə he
sab edirəm ki, qarşıda daha böyük
vəzifələr durur; ilk növbədə, müa
sir dövrdə dünyanın bir çox yerlə
rində, ələlxüsus Yaxın Şərq ölkələ
rində, Ukraynada baş verən müha
ribələrdən, dağıntılardan düzgün
nəticə çıxararaq, vətənimizdə ya
ranmış ictimai-siyasi sabitliyi qo
rumalıyıq. Hər bir Azərbaycan və
təndaşı istər daxildə, istərsə də xa
ricdə millətimizin müsbət imicini
formalaşdırmaqla, şəxsi nümunə
göstərməklə respublikamızın hər
tərəfli inkişafına öz töhfəsini ver
məli, cənab Prezidentin ətrafında
sıx birləşməli, aparılan siyasətə
dəstək olmalıdır. Qlobal mənada
biz xarici siyasət fəaliyyətimizi bir
dövlət olaraq daha da genişləndir
məli, hər bir azərbaycanlı üçün ən
ağrılı problem olan Qarabağ prob
leminin sülh yolu ilə həllinə çalış
malıyıq.
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Xalqımızın gələcək inkişafı ilə
bağlı perspektivli iqtisadi layihələr
üzərində işləməklə, yeni-yeni ba
zarlarla münasibət qurmalıyıq.
Yerli istehsal müəssisələri yarat
maqla ixrac potensialımızı artırma
lıyıq. Respublika Prezidenti cənab
İlham Əliyevin təsdiq etdiyi strate
ji yol xəritələrində bütün bu məsə
lələr öz əksini tapıb və inanıram ki,
yaxın gələcəkdə Azərbaycan daha
da güclü, inkişaf etmiş bir dövlətə
çevriləcəkdir.
- Siz xeyli müddət icraedici ha
kimiyyətdə rəhbər vəzifədə
təmsil olunmusunuz, hazırda
isə qanunverici orqanın təm
silçisisiniz, yəni Milli Məcli
sin deputatısınız. İcraedici və
qanunverici hakimiyyətin
həm ölkənin inkişafına, həm
də dövlət quruculuğu prosesi
nə töhfəsini necə xarakterizə
edirsiniz?
- Fəaliyyət baxımından bunlar
fərqli istiqamətlərdir. Həm icra ha
kimiyyəti, həm qanunverici haki
miyyət özünəməxsus spesifik xü
susiyyətlərə malikdir. Hər bir ha
kimiyyət təmsilçisi qanunların on
lara verdiyi səlahiyyətlər çərçivə
sində fəaliyyət göstərir. Əsas mə
sələ odur ki, kimin icra hakimiyyə
tində, ya da qanunverici hakimiy
yətdə, yaxud digər sahələrdə çalış
masından asılı olmayaraq, hər bir
insan ilk növbədə savadlı, peşəkar,
mədəni və vətənpərvər olmalıdır.
Hesab edirəm ki, cəmiyyətdə tut
duğu statusuna baxmayaraq, hamı
öz işinə vicdanla yanaşmalı, tabeli
yində olanlara qarşı ədalətli dav
ranmalı, işdə maksimum tələbkar
olmalı, heç bir halda ayrı-seçkiliyə,
təhqirlərə yol verməməli, vətən
daşların hüquqlarını pozmamalı
dır. Burada Ulu öndərin dediyi bir
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sözü xatırlamaq yerinə düşər: “Və
zifə insana heç bir şey vermir, sa
dəcə olaraq səlahiyyət verir; qalan
hər bir şey onun ağlından, zəkasın
dan, biliyindən, mədəniyyətindən
asılıdır”.
Dövlət quruculuğuna, ölkənin
inkişafına verilən töhfəyə gəldikdə
isə bu, Azərbaycan Respublikası
nın Konstitusiyası, sahə qanunları,
Prezidentin fərman və sərəncamla
rı, Nazirlər Kabinetinin qərarları
və digər direktiv aktlarla tənzimlə
nir. Hər bir kəs öz peşəkarlığına,
savadına, dünyagörüşünə, əxlaqı
na uyğun şəkildə bu proseslərdə
iştirak edir və zaman hər şeyin qiy
mətini verir. Əsas məqsəd harada
çalışmasından asılı olmayaraq
Azərbaycana xidmət etməkdir.
- Azərbaycanda həyata keçiri
lən səmərəli siyasətin mühüm
istiqamətlərindən birini re
gionların sosial-iqtisadi inki
şafı təşkil edir. Prezident İl
ham Əliyev bölgələrin inkişa
fını xüsusilə diqqət mərkəzin
də saxlayır. Dövlət başçısının
tövsiyə və tapşırıqları əsasın
da bu istiqamətdə ardıcıl,
məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilir. Təmsil etdiyiniz Ba
lakən rayonunda regionların
sosial-iqtisadi inkişafı istiqa
mətində görülən işlər və əldə
olunan nəticələrlə bağlı nə de
yə bilərsiniz?
- Belə bir deyim var: “Xarici si
yasət daxili siyasətin davamıdır”.
Bunlar bir-biri ilə sıx bağlı məf
humlardır. Uğurlu xarici siyasət
aparmaq üçün mütləq və mütləq
daxili siyasətdə də uğurlar olmalı
dır. Azərbaycanın hərtərəfli inkişa
fını təmin etmək məqsədi ilə ölkə
başçısı cənab İlham Əliyev ilk dəfə
Prezident seçiləndən sonra region

ların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağ
lı 3 dövlət proqramı təsdiq etmiş
və onların tam icrasına nail olmuş
dur. Nəticədə, istisnasız olaraq bü
tün şəhər və rayonlarımız abadlaş
mış, minlərlə infrastruktur layihə
ləri icra olunmuş, məktəblər, xəstə
xanalar, diaqnostika mərkəzləri,
uşaq bağçaları tikilmiş və yaxud
əsaslı təmir edilmiş, min kilometr
lərlə yeni magistral yollar salınmış,
körpülər inşa olunmuş, zavodlar,
fabriklər açılmış, əhalinin elektrik
enerjisinə, suya, qaza olan tələbatı
tam ödənilmişdir. Əgər bir cümlə
ilə desək, demək olar ki, dünyanın
bir çox ölkələrinin yüz illərlə keç
diyi yolu Azərbaycan qısa bir za
man kəsiyində qət etmişdir.
Təmsil etdiyim Balakən rayonu
nu götürsək, dövlət proqramları
nın icrası nəticəsində rayonda 26
yeni məktəb binası, 5 uşaq bağçası,
1 xəstəxana, olimpiya idman komp
leksi, əlil və şəhid ailələri və məc
buri köçkünlər üçün yaşayış bina
ları, gənclər evi, mehmanxana, av
tovağzal kompleksi, YAP rayon
təşkilatının binası, bayraq muzeyi,
mədəniyyət mərkəzi, rayon polis
şöbəsi, “Aqrolizinq” ASC-nin bina
ları, gömrük keçid məntəqəsi, yem
istehsalı fabriki, kərpic zavodu, iri
tutumlu soyuducular, “ABAD mər
kəz” və s. tikilmişdir. Bir çox kənd
yolları asfaltlanmış, rayonun bü
tün yaşayış məntəqələri qazlaşdı
rılmışdır. Eyni zamanda, Heydər
Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına
4 məktəb və 2 uşaq bağçası inşa
edilmişdir. Bundan əlavə, Ümum
milli liderin adını daşıyan mədə
niyyət və istirahət parkı yenidən
qurulmuş və abidəsi ucaldılmışdır;
ərazidə Heydər Əliyev Mərkəzi ti
kilmişdir.
Hazırda respublika Prezidenti
nin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi

ilə bağlı verdiyi tapşırıqlara uyğun
olaraq, aqrar sektorun inkişafına
xüsusi diqqət yetirilir, əkinçilik,
maldarlıq, bağçılıq və turizmlə
bağlı intensiv işlər görülür.
Bu günlərdə “Azərbaycan Res
publikası regionlarının 2014-2018ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı”
Dövlət Proqramının yekunları ilə
bağlı keçirilmiş geniş müşavirədə
cənab Prezidentin 4-cü dövlət
proqramının hazırlanması ilə bağlı
verdiyi tapşırıqlar əhali tərəfindən
razılıqla qarşılanmışdır. Deməli,
inkişaf tempi davam edir, Azər
baycan ildən-ilə möhkəmlənir,
hərtərəfli güclü dövlətə çevrilir və
bu da hər birimizdə qürur hissi ya
radır.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək istə
yirəm ki, Balakən vətənimizin ən
ucqar rayonlarından olsa da, əsra
rəngiz təbii gözəlliklərə malik bir
bölgədir. Rayonun çox böyük tu
rizm potensialı mövcuddur. Gözəl
təbiəti, tarixi abidələri, səmimi, qo

naqpərvər əhalisi ekoturizmin in
kişafı üçün münbit şərait yaradır.
Tarixi abidələr baxımından da Ba
lakən unikal rayondur. Qədim yu
nan coğrafiyaşünası Strabon Bala
kən ərazisini “Məbədlər diyarı”
adlandırmışdır. Hazırda rayonda
60-a yaxın qədim qala, tarixi abidə
mövcuddur ki, onların bərpasına
ehtiyac var. Perspektivdə bu abidə
lərin bərpası yeni turizm marşrut
larının açılmasına bir təkan olardı.
- Siyasət həyatın hər sahəsində
olsa da, siyasətdənkənar mə
qamlara da yer ayırmaq gə
rəkdir. İcraedici və qanunve
rici sahədə fəaliyyət göstərən
bir insan üçün işlərin çoxlu
ğuna, zamanın isə azlığına gö
rə “asudə vaxt” anlayışı, şüb
həsiz ki, nisbi və məhdud xa
rakter daşıyır. Asudə vaxtınızı
necə dəyərləndirirsiniz, se
vimli məşğuliyyətləriniz nə
dən ibarətdir?

- Əvvəllər icra strukturlarında
işləyərkən vaxt məhdudiyyəti olur
du. Qanunverici orqanda bir az
fərqlidir. Ancaq tam səmimi olaraq
bildirirəm ki, harada çalışmasın
dan asılı olmayaraq əgər insan öz
həyatını düzgün planlaşdırmağı
bacarırsa, həm istirahət, həm də
digər məsələlərə vaxt tapa bilir.
Mən hər zaman gənclərlə görüşlər
zamanı onlara öz vaxtlarını düz
gün planlaşdırmağı, müəyyən
dövrlərdə qarşılarında duran vəzi
fələri və öhdəlikləri düzgün müəy
yənləşdirməyi, hər bir işi zamanın
da görməyi tövsiyə edirəm.
Konkret olaraq, özümə gəldik
də isə mən mütaliə etməyi sevi
rəm. Uzun illər bu sahədə vaxt
azlığına görə yaranmış boşluğu
doldurmağa çalışıram. İmkan ya
randıqca idmanın müəyyən növ
ləri ilə - üzgüçülüklə, güllə atıcılı
ğı ilə, dağ xizəkçiliyi ilə, at sür
məklə və böyük tennislə məşğul
oluram.
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AzəRBAycAnDA
inklüziviqtisadiinkişaf
Bu il İsveçrənin Davos şəhərində işə başlayan 48-ci Dünya İqtisadi
Forumu ən önəmli ümumi iqtisadi maraqlar üzrə beynəlxalq
əməkdaşlığın təsdiqlənməsi yollarının axtarışına həsr olunmuşdur.

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin deputatı
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Dünya İqtisadi Forumu hər il öl
kələrin inkişaf göstəricilərini təhlil
edərək “Qlobal rəqabətqabiliyyət
lilik indeksi”ni müəyyən edir.
2017ci ildən başlayaraq isə Dün
ya İqtisadi Forumu ölkələrin inkişa
fını qiymətləndirən alternativ sis
tem tətbiq etməyə başladı. Bu sistem
dünyada ölkələrin inkişaf səviyyəsi
ni müəyyən edən əsas iqtisadi gös
təricidən  ümumi daxili məhsuldan
daha müasirliyi ilə seçilir.
Yeni sistem “İnklüziv İnkişaf İn
deksi” adlanır (Inclusive Develop
ment Indeks). Dünya İqtisadi Foru
mun təhlillərinə görə, İnklüziv İnki
şaf İndeksi cəmiyyəti daha ətraflı
məlumatlandırmalı, dayanıqlı və
inklüziv iqtisadi inkişafa kömək et
məlidir. Başqa cür desək, ümumi
daxili məhsulla yanaşı, həm də əla
və sosialiqtisadi sistemin 11 para
metrini təhlil edən bu indeks ölkələ
rin yalnız istehsal gücünü deyil, da
ha ətraflı real vəziyyəti əks etdirir.
İnklüziv İnkişaf İndeksinin
müəyyən olunmasında 3 əsas qru
pa bölünən göstəricilərdən istifa
də olunur. Bunlar:

Artım və inkişaf qrupu
-	Adambaşına düşən ümumi da
xili məhsul;
-	Əməyin məhsuldarlığı - məş
ğul işçi başına düşən ümumi
daxili məhsul;
-	Sağlam həyatın davamlılıq
müddəti;
-	Əhalinin məşğulluğu.
İnklüzivlik
-	Cəmiyyətin gəlirlər üzrə təbə
qələşməsinin əmsalı;
-	Yoxsulluq səviyyəsi;
-	Cəmiyyətin resursların bölgü
sü üzrə təbəqələşmə əmsalı;
-	Orta (median) gəlir.
Nəsillərin varisliyi
və inkişafın dayanıqlılığı
-	Korreksiya edilmiş xalis yığım
lar (ümumi daxili məhsula nis
bəti);

-	Ümumi daxili məhsulun par
nik intensivliyi (hər qazanılmış
1 dollara düşən CO₂ tullantıla
rının çəkisi);
-	Dövlət borcu (ümumi daxili
məhsula nisbəti);
-	Demoqrafik yüklülük əmsalı.
Bütün bu göstəricilərin təhlili
nəticəsində əvvəlcə qruplar üzrə
indekslər əldə edilir, daha sonra
isə onların orta göstəricisinə əsa
sən İnklüziv İnkişaf İndeksi müəy
yən olunur.
Dünya İqtisadi Forumunun təh
lilçilərinin fikrincə, həm adambaşı
na düşən ümumi daxili məhsula
görə, həm də İnklüziv İnkişaf İn
deksinə görə qiymətləndirmələr
ayrı-ayrı məqsədlər üçün istifadə
edilməlidir. Əslində ölkələr lazımi
anda iqtisadi kursun dəyişilməli

olduğunu bilməlidirdir, çünki bə
rabərsizliyin artması və gələcək
nəsillərə qayğının olmaması həmin
ölkələr üçün yaxşı heç nə vəd et
mir. Beləliklə, İnklüziv İnkişaf İn
deksi ölkələrin istehsal gücləri ilə
ölçülən uğurun necə aldadıcı oldu
ğunu göstərmək üçün lazım olan
vacib göstəricidir.
Alınan nəticələr bir çox hallarda
ümumi daxili məhsulun həcmi ilə
ölçülən sistemin nəticələrinə yaxın
olsa da, fərqli nəticələr də əldə
edilmişdir. Məsələn, inkişaf etmiş
ölkələr arasında həm adambaşına
düşən ümumi daxili məhsulun
həcminə görə, həm də yeni İnklü
ziv İnkişaf İndeksinə görə lider öl
kələr Norveç, Lüksemburq və İs
veçrə olmuşdur. Amma adambaşı
na düşən ümumi daxili məhsulun
həcminə görə inkişaf etmiş ölkələr
arasında 12-ci yerdə olan İslandiya
İnklüziv İnkişaf İndeksinə görə 2-ci
yerə yüksəlmişdir. Dünyada aparı
cı iqtisadi gücə sahib ABŞ isə İnk
lüziv İnkişaf İndeksinə görə inkişaf
etmiş ölkələr arasında 23-cü yerə
layiq görülmüşdür. Bu nəticə ABŞda insanların qısa ömürlülüyü,
yüksək səviyyəli yoxsulluq və cə
miyyətə gəlirlər üzrə kəskin təbə
qələşmə ilə izah edilir. ABŞ-ın döv
lət borcunun da yüksək olması
İnklüziv İnkişaf İndeksinin aşağı
olmasına təsir etmişdir.
Dünyada iqtisadiyyata görə 8-ci
yeri tutan Braziliya isə İnklüziv İn
kişaf İndeksinə görə inkişaf etmək
də olan ölkələr arasında 37-ci sıra
da qərarlaşmışdır.
İnkişaf etməkdə olan ölkələr
arasında adambaşına düşən ümu
mi daxili məhsulun həcminə görə
26-cı yerdə olan Azərbaycan İnklü
ziv İnkişaf İndeksinə görə Litva və
Macarıstandan sonra dünyada 3-cü
yerə yüksəlmişdir.
Ölkəmizin belə mötəbər reytinq
cədvəlində yüksək yer tutmasını
şərtləndirən əsas amillər son 14 il
ərzində həyata keçirilən regionla
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rın sosial-iqtisadi inkişafı üzrə döv
l ət proqramları və aparılan çoxşa
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xəli iqtisadi və institusional isla
hatlarla bağlıdır. Regionların so

sial-iqtisadi inkişafı dövlət proqra
mı 2004-cü ildən həyata keçirilmə
yə başlamışdır. Keçən 14 il ərzində
infrastruktur və iqtisadi baxımdan
bir çox uğurlar əldə edilmişdir.
Elektrik, qaz, yol, kommunikasiya
infrastrukturu xeyli yaxşılaşmış,
bu sahədə əsas problemlər həll
olunmuşdur. Regionlar artıq iqti
sadi aktivlik və xarici sərmayələrin
cəlb edilməsi baxımından, infrast
ruktur baxımından müasir stan
dartlara tam cavab verir.
İqtisadi cəhətdən isə keçən 14 il
ərzində regionlarda ümumi məh
sul buraxılışı 3,6 dəfə artmışdır.
Azərbaycanda neft və təbii qaz ha
silatı, neft məhsulları istehsalını nə
zərə almasaq, bölgələr ümumi
məhsul buraxılışında 42%, sənaye
istehsalında isə 40% paya malikdir.
Əgər 2003-cü ildə regionlar dövlət
büdcəsinə 38 milyon manat vergi
ödəyirdilərsə, hazırda bu rəqəm
600 milyon manat ətrafındadır.

2017-ci ildən başlayaraq 33 rayon
dövlət büdcəsindən vəsait almadan
özünütəmin sisteminə keçmişdir.

Sənaye məhəllələrinin yaradıl
ması, kənd təsərrüfatı məhsulu is
tehsalının və ixracının yüksəlməsi

regionların iqtisadi inkişafda rolu
nu daha da artırmaqdadır. Müasir
yanaşmalara görə regionların inki
şafı İnklüziv İqtisadi İnkişafa təsir
edən əsas amillərdən biridir.
Azərbaycanda regionların taraz
lı şəkildə inkişafı ölkədə inklüziv
inkişafa gətirib çıxartmışdır ki, bu
da Dünya İqtisadi Forumunun
müəyyən etdiyi İnklüziv İnkişaf
İndeksinin göstəricisinə öz təsirini
göstərmiş və respublikamız dün
yada inkişaf etməkdə olan ölkələr
arasında belə yüksək yerə çıxmış
dır. İlham Əliyev 2017-ci ildə Pre
zidentin Ehtiyat Fondunun 80%-ə
yaxın hissəsini məhz regionların
inkişafına yönəltmişdir. Onların
inkişafı həm də dayanıqlı iqtisadi
inkişafı təmin edir. Hazırda re
gional iqtisadi siyasətin əsas hədəf
ləri regionlarda iqtisadi aktivliyin
yüksəldilməsi, bölgələrə daxili və
xarici sərmayələrin cəlb olunması,
texnologiyaların tətbiq edilməsi,
istehsal və ixrac imkanlarının artı
rılmasıdır.
Ölkə başçısı növbəti illər üçün
hədəfləri müəyyən etdi, yeni döv
lət dəstəyi proqramının olacağını
bildirdi. Bu cür iqtisadi siyasət get
dikcə regionların inkişafının və iq
tisadiyyatda payının daha da art
masını təmin edəcəkdir. Bu isə
növbəti illərdə Azərbaycanın İnk
lüziv İnkişaf İndeksi üzrə daha
yüksək yerlər tutacağına səbəb ola
caqdır.
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Milli Məclisin qocaman deputatı Ağa
can Qulam oğlu Abıyev 1937-ci il noyab
rın 24-də Bakı şəhərində dünyaya göz
açıb. İki ali təhsili var - Azərbaycan Döv
lət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun Bədən
tərbiyəsi fakültəsini və Azərbaycan Poli
texnik İnstitutunun Metallurgiya isteh
salının avtomatlaşdırılması və kompleks
mexanikləşdirilməsi fakültəsini bitirib.
Hər iki ixtisasında da zirvələr fəth edib.
Həm texnika üzrə fəlsəfə doktoru, profes
sor, əməkdar elm xadimi, həm də Dünya
Boks Federasiyası İcraiyyə Komitəsinin
üzvü,   Avropa Boks Federasiyasının vit
se-prezidenti, Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin baş katibi, Azərbaycan Boks
Federasiyasının vitse-prezidentidir, üstə
gəl idman ustası və beynəlxalq dərəcəli
hakimdir. “Şöhrət” ordenli bu elm və
idman ustadı 1 monoqrafiyanın və 100dən çox elmi məqalənin, 4 ixtiranın müəl
lifidir.
Onun əmək fəaliyyətinin zənginliyini
tam qələmə almaq imkanına malik
olmadığımız üçün əsas faktları sadala
maqla kifayətlənməli olacağıq:
1957-ci ildən “Neftçi” İdman Cəmiy
yətində məşqçi işləyən Ağacan müəllim
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1966-cı ildən Azərbaycan Politexnik İns
titutunun Avtomatika və hesablama tex
nikası kafedrasının müəllimi, 1971-ci
ildən Lipetsk Politexnik İnstitutunun
dosenti, kafedra müdiri, 1983-cü ildən
Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitu
tunun Elektrotexnika və elektronika
kafedrasının müdiri vəzifələrində çalış
mışdır. 1987-2015-ci illərdə Azərbaycan

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade
miyasının rektoru olmuşdur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
olan Ağacan müəllim III, IV və V çağırış
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
deputatıdır. O, parlamentin İntizam
komissiyasının sədri, Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin, Elm və təhsil
komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan-Kuba

parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qru
punun rəhbəri, Avstriya,   Bolqarıstan,
Mavritaniya, Polşa, Rusiya parlamentləri
ilə əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü
dür.
Ağacan müəllim həm də gözəl rəs
samdır. İlhamı qol-qanad açanda   pər
vazlanan ruhunu ağ kətana köçürməyə
çalışır.
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Böyük
Lüksemburq
Hersoqluğu
Orta əsrlərdən bu günə
yadigar qalan yeganə hersoqluq
Lüksemburq Böyük Hersoqluğudur

Birpalatalı parlament - Deputat
lar Palatası
Böyük Lüksemburq Hersoqlu
ğunda qanunverici hakimiyyəti 5 il
müddətinə, birbaşa ümumxalq səs
verməsi ilə seçilən 60 deputatdan
ibarət parlament həyata keçirir. Pa
lata tərəfindən qəbul olunan qanun
Böyük hersoq tərəfindən elan edilir.
Bundan başqa monarxın yanında
məsləhətçi orqan olan Dövlət Şurası
da qanunvericilik prosesində müza
kirəyə çıxarılan qanun layihələri üz
rə tövsiyə xarakterli rəy verir. 21
nəfərdən ibarət bu orqanın tərkibini
Böyük hersoq müəyyən edir.
Tarix. Eramızın I əsrində Belgika
adlanan Roma əyalətinin, VII yüzil
likdə isə Frank dövlətinin tərkibin
də olan Lüksemburqun adına ilk
dəfə 963-cü ildə Ardennenqau və
Mozelqau qrafı Ziqfridlə Trirdəki
Sankt-Maksimin abbatlığı arasında
ərazi mübadiləsi üzrə bağlanan mü

98

Milli Məclis

Orta əsrlərdə Lüksemburq qalası

qavilədə rast gəlinir. Müqaviləyə
əsasən Qraf Ziqfrid Alzet vadisində
qayalıq ərazidə Bokfelsen adlı fort
əldə edir ki, onun sonradan burada
tikdirdiyi möhkəmləndirilmiş qəs
rin ətrafında əvvəlcə şəhər, sonra isə
ölkə yaranır. Ona görə də Ziqfrid
Lüksemburqun banisi hesab edilir.
Müqəddəs Roma İmperiyasının tər
kibində sayılan Lüksemburq Ziqfri
din varislərinin idarəsi dövründə
Maas və Mozel (Reynin sol qolu)
çayları arasındakı ətraf ərazilər he
sabına böyümüşdür.
1136-cı ildə II Konradın ölümü ilə
Ziqfridin nəsli tükənir və qraflıq
Müqəddəs Roma İmperiyasına qay
tarılır. İmperator da Lüksemburqu
Namyur qrafı IV Kor Henriyə verir.
Onun yeganə övladı olan qızı Erme
zinda 1214-cü ildə Limburq qrafı III
Valeriana ərə gedir və ondan olan
oğlu V Sarışın Henri 1247-ci ildə
anasının vəfatından sonra Lüksem

burqa yiyələnir. Limburq evinin
(Lüksemburq sülaləsinin) hakimiy
yəti dövründə Lüksemburq öz ehti
şamını yaşayır. Lüksemburq sülalə
si IV əsrin əvvəllərində imperator
taxtına sahib olur və Avropa səhnə
sində mühüm rol oynamağa başla
yır. 1308-ci ildə Lüksemburq qrafı
VII Henri alman kralı seçilir və Pa
panın canişini tərəfindən 1312-ci il
də tacqoyma mərasimi keçirildik
dən sonra Müqəddəs Roma İmperi
yasının imperatoru olur. O, 1313-cü
ildə İtaliyadakı hərc-mərcliyə son
qoymaq üçün çıxdığı səfərdə Piza
yaxınlığında qəflətən (deyilənə görə
zəhərdən) ölür. Onun oğlu Lüksem
burq qrafı İoann (Kor İohan) həm də
Polşa və Çexiya kralı idi. O, 1346-cı
ildə Yüzillik müharibədə Kresi ya
xınlığındakı döyüşdə öldürülüb.
Onun ölümündən sonra oğlu IV
Karl 1346-cı ildə Çexiya və Almani
ya kralı, 1355-ci ildə isə Müqəddəs
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Roma imperiyasının imperatoru
olur. 1353cü ildə Karl Lüksembur
qu qardaşı Ventselə (və ya I Venzel)
verir və 1354cü ildə Lüksemburqu
hersoqluğa yüksəldir. I Venzelin
ölümündən sonra 1383cü ildə her
soqluq II Venzelə (o həm də Almani
ya və Çexiya kralı IV Venzel idi)
keçir. 1419cu ildə onun ölümündən
sonra Lüksemburq qardaşı I Sigiz
munda (Müqəddəs Roma İmperiya
sının imperatoru, Çexiya və Maca
rıstanın kralı) miras qalır.
İmperator Sigizmundun 1437ci il
də ölümü ilə Lüksemburq sülaləsinin
kişi xətti kəsilir. Hersoqluğa yiyələn
mək uğrunda uzun sürən mübahisə
lərdən və çəkişmələrdən sonra 1443

cü ildə Lüksemburqun Xeyirxah Filip
Burqundski tərəfindən alınması onun
həyatında həlledici rol oynayır. 1477
ci ildə Xeyirxah Filippin oğlu Cəsur
Karlın ölümündən sonra Valua süla
ləsinin Burqund qolunun kişi nəsli
bitir; hersoqluq Cəsur Karlın qızı Ma
riyanın əri Müqəddəs Roma İmperi
yasının imperatoru I Maksimilianın
xətti ilə Avstriya Habsburqlarının mi
rasına keçir.
Bundan sonrakı 4 əsrdə Lüksem
burqun Fransa krallığı ilə Müqəd
dəs Roma İmperiyası arasında ara
lıq həlqəyə çevrilməsi ona Avropa
səhnəsində mühüm strateji mövqe
qazandırır ki, bu da onun əldən ələ
keçməsinə səbəb olur.

2016-cı ilin sentyabrında çex qəzeti “MF Dnes” yazır ki, 1337-ci
ildə Praqada anadan olan Lüksemburqun ilk hersoqu I Venzel
“qeysər kəsiyi” ilə dünyaya gəlməsi sənədləşdirilmiş ilk uşaqdır.
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İspan Habsburqlarının ağalığı
dövründə (1505–1714) bu kiçik döv
lətin və xalqın başı daha çox bəlalar
çəkir: milli və sosial əsarət, amansız
lıqla yatırılan qiyamlar, üstəgəl ink
vizisiya zülmü...
1715ci ildə şimal qraflıqları Avst
riya Habsburqlarına keçir. Bu qraf
lıqlar Lüksemburqun da daxil oldu
ğu Niderland adlı konfederasiya
yaradırlar. 1795ci ildə Lüksemburq
Fransa Respublikasının tərkibinə
keçir və “Meşələr departamenti”
adlanır.
1815ci ildə Vyana Konqresi Lük
semburq Hersoqluğunun statusunu
Böyük Hersoqluq statusuna yüksəl
dir, eyni zamanda, onu şəxsi uniya
ilə Niderlanda bağlayır. Beləliklə, I
Vilhelm Niderlandın kralı, Lüksem
burqun böyük hersoqu kimi hər iki
dövlətin suveren hökmdarı olur.
1839cu ilin London müqaviləsi
isə Lüksemburqun müstəqil dövlət
kimi tarixində dönüş nöqtəsi hesab
edilir. Müqaviləyə əsasən ölkə iki
hissəyə bölünür  fransızdilli hissə

Belçikaya keçir, almandilli payı isə
böyük hersoqluq olaraq qalır. Bu
andan etibarən Lüksemburqun əsl
milli kimliyi yaranmağa başlayır.
1859-cu ildə onun ilk milli himni qə
bul edilir. Lakin bütün bunlarla ya
naşı qeyd edək ki, 1842-ci ildə ölkə
Almaniya ilə gömrük ittifaqına
(“Zolferayn”) daxil olur.
Lüksemburq və Niderland ara
sında bağlanan şəxsi uniya 1890-cı
ildə Oran-Nassau sülaləsinin sonun
cu kişi nümayəndəsinin ölümü ilə
qüvvədən düşür və taxt NassauVaylburqlara keçir. Beləliklə də,
Lüksemburq, nəhayət ki, Böyük

hersoq Adolfun simasında öz süla
ləsini əldə edir. 1914-cü ildə Alma
niyanın ölkəni zəbt etmək istəməsi
Lüksemburqun onunla gömrük sa
zişindən çıxması ilə nəticələnir.
1921-ci ildə isə böyük hersoqluq Bel
çika ilə iqtisadi ittifaq yaradır.
II Dünya müharibəsində faşistlə
rin işğalına məruz qalan ölkə 1945-ci
ildə BMT-nin əsasını qoyanlardan,
1951-ci ildə isə indiki Avropa İttifa
qının rüşeymini təşkil edən Avropa
Kömür və Polad Birliyinin qurucu
larından biri olur.
Mübariz Əsgərov
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