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İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına əlavə 
olaraq 470 milyon manat ayrılması təklif edilir
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpa və yenidən qurulması 

üçün ayrılmış vəsait artırılır.
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 

dövlət büdcəsi haqqında” qanuna dəyişikliyə 
əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
yenidən qurulması və bərpası üçün bu il əlavə 
olaraq 470 milyon manat vəsaitin ayrılması 
təklif edilir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Azərbaycan 
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi 
haqqında” qanunda işğaldan azad olunmuş 
ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün 
2 milyard 200 milyon manat vəsait ayrılması 
nəzərdə tutulmuşdu.

“Xalq qəzeti”

Cari ildə Azərbaycanda iqtisadi 
artım proqnozları açıqlanıb

Bu ilin sonuna ümumi daxili 
məhsulun nominal ifadədə (ÜDM) 115,4 
milyard manata, real artım sürətinin 5,5 
faizə, o cümlədən qeyri-neft ÜDM-in no-
minal ifadədə 65,7 milyard manata qədər 
artacağı proqnozlaşdırılır.

Bunu maliyyə naziri Samir Şərifov Milli 
Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahib-
karlıq komitəsinin iclasında “Azərbaycan 
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi 
haqqında” qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi 
zamanı deyib.Səfir Örl Litzenberger: 

ABŞ Azərbaycanın məcburi 
köçkün icmalarına öz evlərinə 
qayıtmaq üçün yardım göstərir  

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl Litzenberqer Ümumdünya Qaçqınlar 
Günü ilə bağlı bəyanat yayıb.

Bəyanatda deyilir: “Tarixdə ilk dəfə ola-
raq, münaqişə, zorakılıq, insan haqlarının 
pozulması və təqiblərdən qaçmağa məcbur 
qalan insanların sayı son zamanlarda 100 
milyonu ötüb. Bu say dünya əhalisinin 1 
faizdən çoxunu təşkil edir. Təkcə bu il, 
Ukraynada müharibə səkkiz milyon insanın 
ölkədən didərgin düşməsinə və 6,8 milyon-
dan artıq insanın qaçqın kimi ölkəni tərk 
etməsinə səbəb olmuşdur.

Çoxları Azərbaycanda münaqişə 
zəminində insanların üzləşdiyi əziyyəti və 
məcburi köçkünlər icmasının məruz qaldığı 
çətinlikləri yaxşı bilir.

Amerika Birləşmiş Ştatları bütün 
dünyada yardıma ehtiyacı olan insanlara, 
o cümlədən qaçqınlara, münaqişə qurban-
larına, məcburi köçkünlərə, vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə və həssas miqrantlara 
ən çox humanitar yardım göstərən yeganə 
ölkədir. Bundan əlavə, Amerika Birləşmiş 
Ştatları 1975-ci ildən etibarən ölkədaxili 
icmalarda 3,5 milyondan çox qaçqını qəbul 
edən dünya lideridir.

Burada, Azərbaycanda, biz məcburi 
köçkün icmasına sərmayə qoyuruq və onları 
dəstəkləyirik. On ildən artıqdır ki, biz ingilis 
dili proqramları, eləcə də, USAID-in inkişaf 
tədbirləri vasitəsilə məcburi köçkün icma-
sına sərmayə qoymuşuq. Köçürülmə işləri 
davam etdikcə biz bu icmanı dəstəkləməyə 
davam edirik və bu iş çox vacibdir.

Birləşmiş Ştatlar məcburi köçkünlər 
və qaçqınlar da daxil olmaqla köçkünlərin 
bütün dünyada könüllü olaraq keçmiş 
yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüquqlarını 
dəstəkləyir. Birləşmiş Ştatlar 1992-ci ildən 
bəri Azərbaycanda məcburi köçkünlərə 
125 milyon dollardan çox yardım edib və 
bu icmaya dəstək vermək öhdəliyinə sadiq 
qalır. Uşaqlar üçün olan ünvanlı yardıma 
məktəblərin tikilməsi və təmiri, gənclərin in-
kişafı proqramları və məcburi köçkün icma-
larına ingilis dili proqramları daxildir. Bundan 
əlavə, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın insan 
təhlükəsizliyini gücləndirmək və məcburi 
köçkün icmalarına öz evlərinə qayıtmaq və 
həyatlarını təhlükəsiz şəkildə bərpa etmək 
səylərinə kömək etmək üçün Azərbaycana 
humanitar minatəmizləmə yardımı göstərir.

Keçən payızda Gəncədə olarkən mən 
Səfirliyin dəstəyi ilə Amerika guşəsində 
ingilis dilini öyrənən gənc məcburi köçkün 
tələbələrin ilhamverici qrupu ilə görüş-
düm. Bu gün, Ümumdünya Qaçqınlar 
Günündə mən onları və onların gələcəyini 
düşünürəm. Ümid edirəm ki, biz hamımız 
qaçqınların, məcburi köçkünlərin, münaqişə 
və fəlakətdən zərər çəkmiş icmaların 
müdafiəsi və yardımı üçün müdafiəni davam 
etdirə bilərik”.

Azərbaycanın artan beynəlxalq nüfuzu 
Qlobal Bakı Forumu ilə bir daha diqqət çəkdi 

Dövlətimizin başçısı Qlobal Bakı 
Forumundakı çıxışında Azərbaycan 
tərəfindən Ermənistanla sülh 
müqaviləsi imzalanması üçün beş 
təklif verildiyini, həmin təkliflərin 
bütün bəndlərinin beynəlxalq 
hüquq prinsiplərinə söykəndiyini, 
lakin işğalçının bu təşəbbüsləri 
dəstəkləsə də, əməli fəaliyyətdə 
müxtəlif bəhanələrlə sözügedən 
sazişi imzalamaqdan və Zəngəzur 
dəhlizini açmaqdan yayındığını 
bildirdi. Ölkə rəhbəri, bu, azmış kimi, 
Ermənistan hakimiyyətinin heç nədən 
çəkinmədən köhnə ərazi iddialarını 
da gündəmə gətirdiyini vurğuladı 
və ermənilərin ərazi iddialarına qısa 
və məntiqli şəkildə “Ermənistan 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual 
altına qoyacaqsa, Azərbaycan üçün 
Ermənistanın ərazi bütövlüyünü sual 
altına qoymaqdan başqa çıxış yolu 
olmayacaq” cavabını verdi.

Prezident İlham Əliyev 
Zəngəzur dəhlizi barədə də forum 
iştirakçılarına fikrini qısa və dəqiq 
şəkildə bildirdi: “Əgər bizə bu əlaqə 
yolu təqdim edilməyəcəksə, sülh 

haqqında danışmaq çətin olacaq 
və Azərbaycanın Ermənistanla 
birgə yaşayış və normal qonşuluq 
münasibətlərinin qurulmasına 
yönəlmiş bütün səyləri uğursuz 

olacaq”. Dövlətimizin başçısının bu 
qətiyyətli mövqeyi qarşı tərəfə ciddi 
xəbərdarlıq idi. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Respublikamızda IX Qlobal Bakı 
Forumu kimi mötəbər bir tədbirin 
keçirilməsi dövlətimizin beynəlxalq 
aləmdəki nüfuzunun parlaq nümayişi 
olaraq diqqət çəkdi. Bu, eyni zaman-
da, dünya birliyinin ölkəmizin Cənubi 
Qafqazda sülh prosesinin bərpasında 
fəal iştirakına mühüm əhəmiyyət 
verdiyini nümayiş etdirdi. Belə bir 
mövqe Prezident İlham Əliyevin fo-
rumda həm Azərbaycan-Ermənistan 
münasibətlərinin bu günü və gələcəyi, 
həm də Zəngəzur dəhlizinin açılmasının 
önəmi ilə bağlı səsləndirdiyi konkret 
fikirlərdə, postmüharibə dövründə res-
publikamızla Ermənistan arasında olan 
münasibətlər barədə beynəlxalq aləmə 
mesajlarında da bir daha öz ifadəsini 
tapdı. 

Azərbaycan Dünya Bankının dəstəyi 
ilə büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsi 

üzrə islahatlar keçirir

İslahatların həyata keçirildiyi ortamüddətli 
xərc çərçivəsinin proqnozlaşdırılması proqramı 
dövlət maliyyəsinin idarə olunması ilə əlaqəli bir 
neçə istiqamətə yönəlib.

Birinci komponent siyasətin, büdcə 
planlaşdırmasının və prioritetlərin 
müəyyənləşdirilməsinin əlaqələndirilməsi üçün 
makroiqtisadi hədəfləri müəyyən edir ki, bu da 
makroiqtisadi sabitliyi, dövlət maliyyəsinin da-
yanıqlığını artıracaq və dövlət xərclərinə strateji 
diqqəti təmin edəcək.

İkinci komponent dövlət investisiya 
proqramının ölkənin tələbatları ilə strateji 
əlaqələndirilməsinin təkmilləşdirilməsində İqtisa-
diyyat Nazirliyinə dəstəyi nəzərdə tutur.

Üçüncü komponent xərc çərçivəsinin proq-
nozlaşdırılması proqramı ilə bağlı qanunların və 

normativ aktların reallaşdırılması üçün poten-
sialın artırılmasına diqqət yönəldilməsi yolu ilə 
büdcənin təşkili prosesinin təkmilləşdirilməsində 
Maliyyə Nazirliyinin dəstəklənməsini əhatə edir.

Şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı dördüncü 
komponent maliyyə məlumatlarının keyfiyyətini 
artıracaq. Bu, həm də dövlət vəsaitlərinin 
istifadəsi zamanı hesabatlılığın təmin olunma-
sında aparıcı rol oynayan Hesablama Palatası-
na kömək edəcək.

Dəyişikliklərin idarə olunması ilə bağlı 
beşinci komponent proqramın icrası boyun-
ca korreksiya prosesini dəstəkləyəcək: “Bu 
proqram ölkənin rəhbərliyi altında beynəlxalq 
maliyyə agentlikləri və donorlarla əməkdaşlıq 
çərçivəsində icra olunacaq”.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda Dünya Ban-
kının və İsveçrənin İqtisa-
di Məsələlər üzrə Dövlət 

Katibliyinin dəstəyi ilə büdcə 
prosesinin təkmilləşdirilməsi 
üzrə islahatlar keçirilir. Dünya 
Bankı bildirib ki, Azərbaycanla 
birlikdə həyata keçirilən proq-
ramın məqsədi Azərbaycanda 
səmərəliliyin yüksəldilməsi və 
dövlət xərclərinin şəffaflığı, eləcə 
də özəl sektorun inkişafının 
 stimullaşdırılmasıdır.

Cozef Bayden dünyanın 
neft və qaz istehsalçılarını 
hasilatı artırmağa çağırıb
ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin administrasiyası dün-
ya üzrə neft və qaz istehsalçılarını hasilatı artırmağa 
çağırıb. ABŞ-ın enerji naziri Cennifer Qrenholm CNN-ə 
müsahibəsində bildirib ki, prezident Cozef Bayden  
dünya üzrə bütün istehsalçılardan hasilatı artırmağı 
xahiş edib. Buraya həm OPEC, həm də bizim yerli neft 
və qaz istehsalçıları da daxildir. 

Qrenholm gələn 
həftə ABŞ-ın neft və qaz 
şirkətlərinin rəhbərləri ilə 
görüşməyi planlaşdırdı-
ğını bildirib. Nazir qeyd 
edib ki, Prezident Bayden 
enerji məsələləri üzrə 
konfransda iştirak etmək 
üçün Ər-Riyada səfər 
edəcək. Onun Səudiyyə 
Ərəbistanının şahzadəsi 
Məhəmməd ibn-Salmanla 
görüşəcəyi istisna olun-
mur. 

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə bütün dünyada siyasi və 
iqtisadi böhran daha da kəskinləşmişdir. Rusiyaya qarşı 
tətbiq edilən sanksiyalar vəziyyəti getdikcə ağırlaşdırır. 
Böhran nəticəsində enerji daşıyıcılarının qiyməti sürətlə artır. 
Bloomberg agentliyinin məlumatına görə, Rusiya neft və qaz 
satışından bu il 320 milyard dollardan çox vəsait qazana 
bilər. Bu məbləğ bir il əvvəlki gəlirdən 30 faiz yüksəkdir. 

                                                                     “Xalq qəzeti”

Almaniya kansleri Avropa İttifaqını 
genişlənməyə hazır olmağa çağırıb
Almaniya kansleri Olaf Şolts, Aİ-ni 

genişlənməklə yanaşı, qərar qəbuletmə 
mexanizmlərini də modernləşdirməyə 
çağırıb.

Kansler "DPA" agentliyinə deyib: "Avropa 
İttifaqı genişlənməyə hazırlaşmalıdır. Bunun 
üçün o, öz strukturlarını və qərar qəbuletmə 
proseslərini modernləşdirməlidir. Bu gün həll 
edilməli olan məsələlərlə bağlı yekdil qərarlar 
qəbul etmək həmişə mümkün olmayacaq. Biz 
bunu Aİ sammitində bir çox başqa mövzularla 
birlikdə müzakirə etməliyik". 

Olaf Şolts qeyd edib ki, 20 il əvvəl namizəd 
olmuş ölkələrə ittifaqa qoşulmaq üçün “konkret” 
hərəkətlər təklif etmək lazımdır. Əks halda belə 
təəssürat yaranacaq ki, bu status heç nəyə 
gətirib çıxarmır.

Avropa Komissiyasının kollegiyası Avropa 
İttifaqı Şurasına Ukraynaya ittifaqa üzv olmaq 

üçün namizəd statusunun verilməsini tövsiyə 
edib. İyunun 23-24-də keçiriləcək Aİ sammitinin 
iştirakçıları Ukraynaya bu statusun verilməsinə 
razılıq versələr, o zaman Kiyev Aİ-yə daxil 
olmaq üzrə danışıqlara başlamaq üçün bir sıra 
islahatlar aparmalı olacaq.

“Xalq qəzeti”         
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Dövlət qulluğu ölkənin tərəqqisinə xidmət kürsüsüdür 

Bu, məhz müstəqillik dövrünün 
reallığıdır. Yetmiş il yaşamış Sovetlər 
Birliyində isə vəziyyət bambaşqa idi. 
Dövlət idarəetməsi tam siyasiləşdirilmişdi, 
vəzifələrə təyinatda idarəetmə təcrübəsi 
deyil, siyasi mənsubiyyət əsas götürülürdü. 
Rəhbərlik aparatına düşmək üçün mütləq 
Sov.İKP üzvü olmalı, sırf bu partiyanın 
ideologiyasına xidmət etməli idin. 

Azərbaycan müstəqillik qazanandan 
sonra ulu öndər Heydər Əliyevin xidmətləri 
sayəsində ölkəmizdə müasir dövlət qulluğu 
sistemi formalaşdırıldı. Ümummilli liderin 
rəhbərliyi altında hazırlanan və 1995-ci ilin 
noyabrında qəbul edilən Konstitusiya ilə 
milli maraqlar əsas götürülməklə, müasir 
tələblərə cavab verən dövlət idarəçilik 
prinsipləri təsbit edildi. Sonrakı dövrlərdə 
ölkəmizdə dövlət qulluğunu tənzimləyən 

zəruri qanunvericilik bazası formalaş-
dırıldı və 2000-ci ildə “Dövlət qulluğu 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu qəbul olundu. Bu qanun dövlətlə 
dövlət qulluqçuları arasında yaranan 
münasibətləri və onların hüquqi vəziyyəti 
ilə bağlı məsələləri tənzimləyir, həyata 
keçirilən kadr siyasətinin əsas prinsiplərini, 
məmurların cəmiyyətdəki yerini, onların 
hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirir. 
Dövlət orqanlarında təcrübəli və peşəkar 
məmurlar korpusunun inkişafını stimullaş-
dırır.

Müstəqil Azərbaycanda müasir 
dövlət qulluğu sisteminin yaradılmasının 
ümummilli liderin adı ilə bağlı olduğunu 
Prezidenti İlham Əliyev iftixarla vurğula-
mışdır: “Məhz Heydər Əliyevin ali siyasi 
hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə 
xaos və anarxiyanın qarşısı alındı, dövlət 
nizamı və sabit dövlət idarəçiliyi bərpa edil-
di, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu 

prosesi başlandı. Onun rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən idarəçilik fəaliyyəti insan-
larımızda dövlətçilik şüurunu gücləndirdi, 
hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının işinə 
inamı artırdı”.

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə 
uğurlu dövlət idarəetmə siyasətini layiqincə 
davam etdirir. 2003-cü ildə Azərbaycanda 
Avropa Birliyinin TASİS Proqramı 
çərçivəsində dövlət qulluğu sahəsində 
islahatlara yardım üzrə layihə icra edilib 
və müvafiq konsepsiya hazırlanıb. Bun-
dan iki il sonra Azərbaycan Respublika-
sının  Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiya yaradılıb. 
Komissiyanın əsas fəaliyyət istiqaməti ölkə 
Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların 
dövlətin idarə olunmasında iştirakı hü-
ququnun həyata keçirilməsi üçün dövlət 
qulluğuna qəbulun bərabərlik, şəffaflıq 
və müsabiqə əsasında keçirilməsindən 
ibarətdir. 2006-cı ildə isə Prezidentin 
sərəncamı ilə ölkəmizdə Dövlət Qulluqçu-
ları Günü təsis edilib. Xatırladaq ki, həmin 
gün, yəni iyunun 23-ü BMT Baş Assamb-
leyası tərəfindən də Dövlət Qulluğu Günü 
elan olunub. Yeni əsrin mühüm bayramları 
sırasında yer tutan bu gün demokratik, 
hüquqi və dünyəvi dövlət qurulması 
prosesində dövlət qulluğunun rolunu 
dəyərləndirmək baxımından böyük önəm 
daşıyır.

Həmin istiqamətdə həyata keçirilən 
tədbirlər dövlət məmurlarının məsuliyyətini 
artırmaqla yanaşı, idarəetmə tələblərinə 
cavab verən dövlət sisteminin bərqərar 
edilməsini şərtləndirir. Fərəhli haldır ki, milli 
dövlət quruculuğu sahəsində Azərbaycanın 
çağdaş dünya standartlarını nəzərə alan 
islahatları beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 
də təqdir olunur. 

Dövlətimizin başçısı yeni vəzifəyə təyin 
edilən məmurlara birmənalı şəkildə tapşırır 
ki, korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı dö-
zümlülük sıfır səviyyəsində olmalıdır. Mənfi 
hallara qarşı mübarizə Azərbaycanda ən 

ciddi formada aparılır və müsbət nəticələr 
verir. Bu siyasət şüurlu siyasətdir və kam-
paniya xarakteri daşımır. Qanun qarşısın-
da hamı bərabərdir, heç kəs toxunulmaz 
deyil, kimsənin xüsusi imtiyazları yoxdur. 
Dövlət qulluqçularının əsas vəzifəsi bütün 
işləri düzgün qurmaq və xoşagəlməz 
hallara qarşı ciddi mübarizə aparmaqdır ki, 
vətəndaşların dövlətə olan inamı sarsıl-
masın. Əks təqdirdə vəzifə də, mövqe də, 
şəxsiyyətin özü də gözdən düşər. 

“Dövlət qulluqçularının etik davranış 
qaydaları haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu bu sahədə çalışanların 
xidməti davranışlarını tənzimləyir. Dövlətin 
nüfuzunun artırılması, vətəndaşların dövlət 
orqanlarına etimadının yüksəldilməsi, 
korrupsiyanın və fəaliyyətdə maraqların 
toqquşmasının qarşısının alınması, bütün 
qanun və qaydalara riayətin təmin edilməsi 
kimi müddəaları əsas tutur. Dövlət qulluq-
çusu ilk növbədə peşəkar və etikalı olmalı, 
vəzifələrin icrası ilə bir araya sığmayan və 
onun adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə 
yol verməməlidir. Hər bir məmur şah kimi 
gül çələnglərinin altında kölgələnərək 
görüş keçirən, məscidə ayaqqqabı ilə 
daxil olan, qapıya pənah gətirən vətəndaşı 
gəlişinə peşman edən, şəhid valideyninə 
etinasızlıq göstərən üzdəniraq rəhbər 
işçilərin acınacaqlı aqibətini özünə görk 
eləməlidir. 

Qanunun ictimai nəzarətlə bağlı 
maddəsində göstərilir ki, dövlət qulluqçu-
su dövlət orqanlarının və onların vəzifəli 
şəxslərinin fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti 
məlumatlandıran medianın müəyyən 
edilmiş hallarda və qaydada doğru-dürüst 
məlumatlar almasına kömək göstərməlidir. 
Dönə-dönə şahidi olmuşuq ki, ulu öndər 
Heydər Əliyev çıxışlarında televiziya 
vasitəsilə gördüyü hər hansı bir çatışmaz-
lığı misal çəkərək, məmurları danlayıb 
və nöqsanların təcili aradan qaldırılma-
sı barədə qəti tapşırıq verib. Prezident 
İlham Əliyev də bu baxımdan hər zaman 
şəxsi nümunə göstərir. Dəfələrlə media 
seqmentlərinin təsis etdikləri “İlin adamı” 
və “Mətbuatın dostu” nominasiyalarına 
layiq görülməsi buna aşkar sübutdur. 

Mediaya dəyər verərək, dövlət qurucu-
luğu sahəsindəki uğurları onun vasitəsilə 
təbliğ etdirən, televiziya, qəzet və saytların 
ictimailəşdirdiyi nöqsanları operativ aradan 
qaldırmağa çalışan rəhbər işçilər, nazirlər 
də çoxdur. Amma gizli deyil ki, özlərinin 
həmin missiyasına laqeyd yanaşanlar da 
var, bu isə yolverilməzdir. Təsəvvür edin ki, 
hansısa hərbi hissədə bölük, taqım koman-
diri vəzifəsinin etibar olunduğu bir zabit 
ordu nizamnaməsinə məhəl qoymadan 
özbaşınalıq edir, tapşırıqları başdansovdu 
yerinə yetirir və əsgərləri incidir. Bu, son 

nətəcədə həmin dislokasiya yerində kütləvi 
intizamsızlığa, hətta fərariliyə rəvac verə 
bilər. Zabit nümunəsi Vətənə xidmətin ən 
başlıca prinsipi olmalıdır. 

“İctimai iştirakçılıq haqqında” Qa-
nuna əsasən bütün mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyətlərinin nəzdində ictimai 
şuralar yaradılıb. Həmin şuralarda KİV 
nümayəndələrinin və QHT-lərin təmsil 
olunması hökümətin fəaliyyətinə ictimai 
nəzarəti təmin etmək baxımından mühüm 
önəm daşıyır. Başqa sözlə desək, aşkar-
lıq, şəffaflıq dövlət qulluğunun başlıca 
tələblərindəndir. 

Dörd il öncə Prezident sərəncamı 
ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət 
qulluğunun inkişafına dair 2019−2025-
ci illər üçün Strategiya” təsdiq edilib. 
Həmin sənəddən məqsəd dövlət qulluğu 
sistemində idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, 
kadr potensialının inkişaf etdirilməsi, 
yüksək mənəvi və etik dəyərləri əsas tutan, 
bilik, bacarıq və müsbət şəxsi keyfiyyətləri 
ilə seçilən dövlət qulluqçuları korpusunu 
formalaşdırmaqla dövlət orqanlarının 
fəaliyyətində səmərəliliyin artırılmasıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını 
hər il onlarca qabiliyyətli və perspektivli 
gənc bitirir. Həm onlar, həm də Türkiyədə 
və digər ölkələrdə yüksək təhsil almış 
gənclər sırasından ən layiqliləri dövlət 
qulluğuna cəlb olunurlar. Eyni zamanda 
2016-cı ildə Prezident fərmanı ilə yara-
dılmış Dövlət İmtahan Mərkəzinin xətti ilə 
kadrlar seçilir və dövlət qulluğuna qəbul 
müsabiqələri, vəzifə qrupları üzrə test 
imtahanları keçirilir. Bütün bunlar dövlət 
qulluğuna necə ciddi önəm verilməsinin 
göstəricisidir.

Ölkəmizdə dövlət qulluğunda gender 
bərabərliyi prinsipinə də lazımınca riayət 
olunur. İdarəetmədə müxtəliflik və inklü-
zivlik, cinsi fərqlilikdən azad iş mühitinin 
yaradılması kimi meyarlar əsas götürülür. 
Bununla bağlı ötən payız Dövlət İmtahan 
Mərkəzi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi və Almaniya 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GiZ) 
birgə təlimləri keçirilib və uğurlara vəsilə 
olub. Hazırda ölkəmizdə yüksək dövlət 
vəzifəsi tutan və etimadı doğruldan qadın-
ların sayı yetərli qədərdir.

Dövlətə və xalqa sədaqətlə qulluq 
edən yüksək əqidəli məmurlar bununla 
öz vəzifələrini daha da urvatlandırırlar. 
Onlar öz xidmətləri ilə xalq-dövlət birliyinə 
sanballı töhfələr verir, təbii olaraq vəzifə 
pillələri ilə yüksəlir, bu və digər formada 
layiqli qiymətlərini alırlar. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Sadəcə olaraq, mənim tapşırıqlarımı yerinə 
yetirmək lazımdır. Bu tapşırıqlar da çox sadədir – 
vətəndaşlarla bir yerdə olmaq, daim xalq arasında 
olmaq, xalqın qayğıları ilə yaşamaq, rüşvətxorluğa, 
korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq, rayon-
ların sosial-iqtisadi inkişafına töhfə vermək. Əgər 
siz bu tapşırıqlarımı layiqincə yerinə yetirsəniz, 
həm dövlət sizin işinizdən razı olacaq, həm də 
vətəndaşlar.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Cənab İlham Əliyev kadrlara yüksək dövlət vəzifələri tapşıran za-
man, həmçinin rayonlara yeni icra hakimiyyəti başçıları təyin edərkən 
yüksək məmurluq örnəklərinin vacibliyini daim önə çəkərək vurğula-
yıb ki, rəhbər vəzifədə olmaq imtiyaz deyil, məsuliyyət və insanlara 
xidmət imkanıdır. Məmurlar unutmamalıdır ki, insanların qayğıları 
ilə yaşamaq onların əsas borcudur. Dövlətin qanunlarına sadiqlik 
özlüyündə Vətən sevgisinin bir formasıdır. 

Azərbaycan qlobal 
dialoq məkanına çevrilib

Deputat bildirib ki, Qlobal Bakı Forumu 
əhəmiyyətinə görə digərlərindən fərqlənir. Foru-
ma maraq ildən–ilə artır və iştirakçıların sayı da 
çoxalır. IX Qlobal Bakı Forumunu əhəmiyyətli 
edən həm də onun proqramının və mövzu-
sunun aktuallığıdır. “Qlobal dünya nizamına 
təhdidlər” mövzusuna həsr olunan IX Qlobal 
Bakı Forumunda 50-dən çox ölkədən 400-dək 
nümayəndə, o cümlədən dövlət və hökumət 
nümayəndələri, sabiq dövlət və hökumət 
başçıları, gənc liderlər iştirak edirlər. Albani-
ya, Bolqarıstan, Gürcüstan və digər ölkələrin 
rəhbərlərinin, çoxsaylı ölkələrin sabiq başçıla-
rının, tanınmış siyasi-ictimai xadimlərin, aparıcı 
ekspertlərin, habelə Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının, Ərəb Dövlətləri Liqasının və 
digərlərinin sədrlərinin iştirakı, Böyük Britaniya, 
İtaliya, Latviya və digər ölkələrin rəhbərlərinin 
Foruma müraciətlər ünvanlamaları beynəlxalq 
aləmin bu tədbirə xüsusi diqqətlə yanaşdığının 
bariz nümunələridir.

“Forumda qlobal dünya nizamını təhdid 
edən mühüm problemlər, o cümlədən dünyada 
təhlükəsizliyin və sülhün təmin olunması üçün 
perspektivlər, enerji təhlükəsizliyinə yaranan 
təhdidlərin həlli yolları, həssas bölgələrdə sülh, 
əməkdaşlıq və inteqrasiya, qloballaşan dünya-
da artan ədalətsizliklər, yoxsulluğun qarşısının 
alınması üçün qida və kənd təsərrüfatı sektoru-
nun transformasiyası kimi mühüm mövzularda 
səmərəli müzakirələr aparılıb. Prezident İlham 
Əliyev Forumda dərin məzmunlu çıxış edərək 
bu mötəbər tədbirin əhəmiyyətini vurğulayıb. 
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Qlobal Bakı 
Forumunda aparılan müzakirələr və fikir 
mübadilələri dünya gündəmində yer alan ən 
mühüm problemlərin araşdırılmasına və həllinə 
töhfə verəcək. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi qlobal problemlərin həlli yollarını 
araşdıran və bu barədə dünya ictimaiyyətini 
məlumatlandıran beynəlxalq mərkəzə çevrilib. 

Həmçinin bildirib ki, kommunikasiyaların açılma-
sı ilə bağlı Ermənistan 2020-ci il 10 noyabr tarix-
li imzalanmış Üçtərəfli Bəyanata əməl etməlidir. 
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası 
ilə əlaqəsi olmalıdır. Ermənistan tərəfindən 
kapitulyasiya aktının imzalanmasından bəri 
bir il yarımdan çox vaxt keçib, lakin indiyədək 
heç bir çıxış təmin olunmayıb. Bu, Ermənistan 
tərəfindən Üçtərəfli Bəyanatın müddəalarının 
pozulmasıdır və bu, regionda bir disbalans ya-
radır. Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinin 
ən qısa zamanda həlli gələcək regional sülhün 
fundamental elementlərindəndir. Əgər bizə bu 
əlaqə yolu təqdim edilməyəcəksə, sülh haq-
qında danışmaq çətin olacaq və Azərbaycanın 
Ermənistanla birgə yaşayış və normal qon-
şuluq münasibətlərinin qurulmasına yönəlmiş 
bütün səyləri uğursuz olacaq. Ermənistan 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına 
qoyacaqsa, Azərbaycan üçün Ermənistanın 
ərazi bütövlüyünü sual altına qoymaqdan başqa 
çıxış yolu olmayacaq. Tarixi nöqteyi-nəzərdən 
Azərbaycanın bunu etməyə hüququ var. Ötən 
əsrin tarixində aydın göstərilir ki, 1920-ci ilin 
noyabrında, Azərbaycanın sovetləşməsindən 
sonra sovet hakimiyyəti Azərbaycanın tarixi par-
çası olan Zəngəzuru Ermənistana birləşdirdi”, 
- deyə deputat vurğulayıb.

 Azərbaycan siyasi, iqtisadi, humanitar və mədəni cəhətdən nəinki regional, 
hətta qlobal dialoq məkanına çevrilib. Belə ki, ölkəmizdə beynəlxalq idman 
yarışları, mədəniyyət tədbirləri, konfranslar ən yüksək səviyyədə təşkil olunur. 
Əlbəttə, dövlətimizin beynəlxalq nüfuzu, ölkəmizdəki siyasi mühit, sabitlik 
və təhlükəsiz şərait belə tədbirlərin keçirilməsi üçün başlıca amillərdəndir. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” 
mövzusunda IX Qlobal Bakı Forumunun keçirilməsi də aktual məsələlərin 
müzakirəsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bu sözləri AZƏRTAC-a 
açıqlamasında Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri, akademik Əhliman 
Əmiraslanov söyləyib.

Azərbaycanın artan beynəlxalq nüfuzu 
Qlobal Bakı Forumu ilə bir daha diqqət çəkdi
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Forum çərçivəsində keçirilən panel 
iclaslarında Ermənistanla Azərbaycan 
arasında uzunmüddətli silahlı 
münaqişənin və əvvəlki müharibələr 
nəticəsində tamamilə pozulan 
münasibətlərin necə bərpa olunması 
prosesində vasitəçilik missiyası, bu 
əlaqələrin pozula biləcəyi cəhdlərinin 
minimuma endirilməsi, dünya ölkələrinin 
Cənubi Qafqazda sabitliyə, sülhə töhfə 
vermələri ilə bağlı fikir mübadiləsi də 
aparıldı. 

Toplantıda Ermənistan-Azərbaycan 
münasibətlərinin yaxşılaşdırılması 
və sülh prosesi üçün təşəbbüslərdən 
danışılarkən, son altı ayda əldə edilən 
nailiyyətlərdən geniş bəhs olundu. 
İki ölkə arasında münasibətlərin 
normallaşdırılmasının, sülhün 
təmin olunmasının regiona rifah və 
inkişaf gətirəcəyinə əminlik ifadə 
edildi. Sərhədlərin beynəlxalq 
hüquq çərçivəsində tanınmasının, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi 
iddialarından imtina etməsinin vacibliyi 
də vurğulandı. 

Forumda Avropa İttifaqının 
(Aİ) Ermənistan-Azərbaycan 
münasibətlərinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində göstərdiyi fəaliyyətin 
səmərəliliyi barədə də danışıldı. 
Aİ Şurası Prezidenti Şarl Mişelin 
təşəbbüsü ilə görüşlər keçirildiyi, 
həmin görüşlərdən sonra delimitasiya 
komissiyasının yaradıldığı, cari il 
mayın 24-də komissiyanın ilk iclasının 
reallaşdığı, həmçinin sülh müqaviləsinin 
işlənib hazırlanması üçün işçi qrupu 
barədə Ermənistandan cavab 
gözlənildiyi qeyd edildi. 

Bu məqamda xatırladaq ki, Cənubi 
Qafqaz regionundakı hazırkı yeni reallıq 
məhz Azərbaycanın öz torpaqlarını 
işğaldan azad etməsi ilə əldə olunub. 
Bu reallıq ikitərəfli münasibətlərin 
inkişaf etdirilməsi ilə ticarətin həcminin 
artırılmasını, yeni nəqliyyat layihələrinin 
həyata keçirilməsini şərtləndirib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
forumdakı çıxışında dünya nizamını 
pozmağa yönələn problemlərə də 
toxundu, enerji təhlükəsizliyinə yaranan 
tədidlərin həlli yolları ilə bağlı fikirlərini 
diqqətə çatdıraraq, bu məsələnin 
qlobal gündəliyin aktual məsələlərindən 
birinə çevrildiyini vurğuladı: “Bu il fevral 
ayının 4-də “Gülüstan” sarayında 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 
illik toplantısını keçirdik və gələcək 

addımlarımızı müzakirə etdik. Lakin 
Avropada vəziyyət kəskin şəkildə 
dəyişib və Azərbaycanın karbohidrogen 
ehtiyatlarına tələbat artır. Biz bir çox 
ölkənin artan tələbatını təmin etmək 
üçün əlimizdən gələni edirik. Son 
bir neçə ay ərzində bir çox Avropa 
ölkəsindən qaz təchizatı ilə bağlı bizə 
müraciətlər daxil olub…”

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
Avropanın enerji resurslarına 
ehtiyacının daha dolğun ödənilməsinin 
heç də asan olmadığını bildirərək, 
bunun üçün əvvəlcə təbii qazın hasil 
edilməsinin zəruriliyini xatırlatdı. 
Bildirdi ki, Azərbaycan Avropada 
yaranmış indiki vəziyyətə qədər qaz 
hasilatını artırmağı planlaşdırmamışdı. 
Amma ölkəmiz hazırda bu məsələ 
çərçivəsində Avropa Komissiyası ilə 
fikir mübadiləsi aparmağı qərarlaşdırıb. 
Danışıqlarda təbii qazla bərabər, neft, 
elektrik enerjisi və bərpaolunan enerji 
ilə bağlı potensialın gerçəkləşdirilməsi 
öz ifadəsini tapıb.

Dövlət başçısının çıxışında 
toxunduğu beynəlxalq problemlərdən 
biri də ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı 
idi. Prezident İlham Əliyev bununla 
bağlı beynəlxalq təşkilatların, aparıcı 
maliyyə institutlarının ərzaq böhranı ilə 
bağlı mövqelərini müəyyənləşdirməyin 
zəruriliyini vurğuladı, bununla əlaqədar 
aparılan mübarizədə vəzifələrin nədən 
ibarət olduğunu onlara xatırlatdı: 
“Bu məsələ labüddür, o, artıq bizə 
yaxınlaşır. Beynəlxalq təşkilatlar və 
aparıcı ölkələr, həmçinin miqrantların 
potensial artımı ilə bağlı vəziyyətin 
öhdəsindən gəlməlidirlər. Bu, ərzaq 
böhranı nəticəsində baş verəcəkdir. 
Enerji bazarlarındakı vəziyyəti 
buraya əlavə etsək, bu vəziyyəti 
proqnozlaşdırmaq çətindir. O, 
istehsalçılar və istehlakçılar arasında 
qeyri-bərabərsizliyə yol açır və bu, 
həmçinin istehsalçılar üçün də riskdir. 
Əgər kimsə neft və qaz istehsal edən 
ölkələrin bu yüksək qiymətlərə görə 
çox sevindiyini düşünürsə, bu, düzgün 
dəyərləndirmə deyil…” 

Beləliklə, ərzaq böhranının 
beynəlxalq təhdidə çevrildiyi bir dövrdə 
dövlət başçısının bu məsələni gündəliyə 
gətirməsi onun qlobal düşüncəyə 
malik siyasətçi olduğunu bir daha 
təsdiqlədi. Elə buna görə də BMT-nin 
Cenevrə ofisinin baş direktoru Tatyana 
Valovaya bu məsələni qaldırdığı üçün 
Dövlətimizin başçısına öz təşəkkürünü 
bildirdi.

Forumda dünya nizamını pozmağa 
yönələn problemlərdən danışılarkən, 
hazırda vəziyyətin 1962-ci ildəki Karib 
böhranından da daha təhlükəli həddə 
çatdığı qeyd edildi. Kubada sovet 
raketlərinin yerləşdirilməsi ilə özünün 
pik həddinə çatan həmin böhran sonda 
ABŞ və keçmiş SSRİ-nin razılaşması ilə 
sona yetdiyi, bugün getdikcə dərinləşən 
böhranın isə nə vaxt bitəcəyinin məlum 
olmadığı bildirildi. 

Prezident İlham Əliyev Qlobal 
Bakı Forumundakı nitqində dünyanı 
narahat edən bütün bu beynəlxalq 
məsələlər barədə tədbir iştirakçılarına 
öz fikirlərini çatdırdı. Dövlət başçısı 
dəyişən dünyada yeni yanaşmaların 
işlənməsinə ehtiyac duyulduğunu vur-
ğuladı. Dövlətimizin başçısı beynəlxalq 
aləmdə baş verənlərlə bağlı dedi: 
“Dəyişiklik fundamentaldır... Hələ ki, 
proqnozlaşdırılması mümkün olmayan 
fəsadlarla müşahidə olunur, lakin dün-
yanın fərqli olacağı aydındır və o, artıq 
fərqlidir. Buna görə də müzakirələr, 
fikir mübadilələri, bəzən fərqli fikirlərin, 
ziddiyyətləri yeni yanaşmaların işlənib 
hazırlanması üçün lazım olanlar da 
bunlardır. Əlbəttə ki, hər bir ölkə bu 
prosesə ilk növbədə təhlükəsizlik 
tədbirləri ilə bağlı töhfə verməlidir. Çün-
ki təhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq 
arenada, beynəlxalq gündəlikdə duran 
əsas məsələlərdən birinə çevrilib”.

Sonda bu beynəlxalq tədbirin 
sonuncu günü ilə bağlı bəzi məqamları 
da diqqətə çatdırmaq istərdik. Belə 
ki, Azərbaycan işğaldan azad edilən 
ərazilərinə səfər edən forum iştirakçı-
ları Füzulidə, eləcə də Şuşa səfərində 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı uzun 
illər ərzində həyata keçirdiyi təcavüzkar 
siyasətin acı nəticələrin şahidi oldular. 
Eyni zamanda, bu qədim mədəniyyət 
paytaxtımızda Azərbaycan tərəfinin 
Vətən müharibəsində qazandığı ədalətli 
qələbədən sonrakı mərhələdə qalib 
ölkə kimi regionda sülh və əməkdaşlığın 
tərəfində dayandığını, bölgəni 
əmin-amanlıq məkanına çevirməsi 
istiqamətində səylərini gördülər. 

Forumun Şuşada keçirilən 
iclasında bildirildi ki, Azərbaycanın 
ötən müddətdə beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən qəbul oluan sülh gündəliyi, 
bu istiqamətdə təşəbbüsləri hazırda 
Cənubi Qafqazda regional inkişaf üçün 
yeni imkanlar yaradıb. Ermənistan 
isə ölkəmizin sülh müqaviləsinin 
imzalanması üçün təklif etdiyi 5 
prinsiplə razılaşıb və belə bir hal bu 

respublikanın Azərbaycanın sülh və 
əməkdaşlıq çağırışlarına müsbət 
cavab verməsini şərtləndirib. İşğalçı 
ölkə Azərbaycanın sülh çağırışına 
müsbət yanaşmadan başqa yolu 
qalmadığını, belə təqdirdə həm Cənubi 
Qafqazda sabitliyin uzunmüddətli və 
dayanıqlı olacağını, həm də xalqının 
düşdüyü sosial-iqtisadi böhrandan xilas 
ediləcəyini yaxşı anlayıb. 

Xatırladaq ki, Prezident İlham 
Əliyevin himayəsi altında və Niza-
mi Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə “Qlobal dünya niza-
mına təhdidlər” mövzusunda təşkil 
olunun IX Qlobal Bakı Forumunun 
Şuşada “Azərbaycanın Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonlarının 
Yenidənqurulması və İnkişafına Baxışı” 
mövzusunda keçirilən panel iclasın-
da Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yenidən 
qurulması və inkişafı istiqamətində 
görülən işlər, eləcə də ərazilərin 
minalardan təmizlənməsi məsələləri 
müzakirə olunub. Forumun moderatoru 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
həmsədri İsmail Serageldin olub.

Panel iclasında Şuşada 2 mindən 
çox tarixi abidənin işğal dövründə çoxu 
dağıdıldığı, hazırda həmin abidələrin 
bir hissəsinin bərpa edilməkdə 
olunduğu barədə məlumat verilib. 
Şəhərdə aparılan yenidənqurma 
işlərindən danışılarkən, qeyd edib ki, 
Şuşanın elektrik enerjisi ilə tam təchiz 
olunduğu, şəhərin su təchizatının 
yaxşılaşdırılması, yeni su mənbələrinin 
tapılması istiqamətində işlərin davam 
etdirildiyi, kanalizasiya sistemlərinin 
yeniləndiyi, yeni yollar və küçələrin 
salınacağının nəzərdə tutulduğu qeyd 
edilib.

Hazırda işğaldan azad olunan 
ərazilərin minalardan təmizlənməsi pro-
sesinin aparıldığı da xatırladılıb. Eyni 
zamanda, otuz il ərzində bu ərazilərdə 
yerləşdirilən minaların yenidənqurma 
işləri üçün çətinlik yaratdığı diqqətə çat-
dırılıb, 2020-ci ilin noyabrında üçtərəfli 
Bəyannamənin imzalanmasından 
sonra 224 nəfər şəxsin mina hadisələri 
nəticəsində həlak olması və ya xəsarət 
alması vurğulanıb. 

İclasda forum iştirakçılarına keçmiş 
məcburi köçkünlərin tezliklə Şuşaya 
geri qaytarılacağı ilə əlaqədar burada 
yaşayış massivinin tikintisinin davam 
etdirildiyi də bildirilib. 

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti” 
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